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Az ágo evang. népiskolák millenáris ünnepélye. *)
- Különös tekintettel idegenajkú népiskoláinkra. -

Az örökkévalóság útja úgy az egyesek, mint a nemzetek életében
idő és távlat arányában kisebb és nagyobb oszlopokkal van jelezve, me-
lyek mind megannyi újmutatói és emlékeztetői a földi mulandóságnak.
Már az egyes ember is, életének valamely jelző oszlopához érve, a ván-
dorhoz hasonlóan megállapodik s bizonyos meghatottsággaltekínt vissza
a hátrahagyott, - s előre a nagy remények és illuziók közt még meg-
teendő útra: annyival inkább kell, hogy ily batárjelzőnél hála és öröm-
ünnepet ülve, megállapodjék egy nemzet, a múlt eseményeiből a jövőre
nézve magának tanulságot, tapasztalatokat merítve, azok előnyös felhasz-
nálása s alkalmazása mellett isten segedelmével annál könyebb en s bizto-
sabban futhassa tovább pályáját; áldás, békesség és boldogságban. '

F:des hazánk s nemzetünk a közel jövőben egy ily nagyobb' jelző-
. oszlophoz fog sok viszály és megpróbáltatások után érkezni, melyen az
ezres szám vérbetűkkel felírva lesz; olvasható; ezen ütján a reá nehezedő
tehertől nyomva nem egyszer .roskadt csaknem végvonaglások között, a
föld porába, de isten kegyelmeből mindannyiszor Ismét talpra állt és: áll
Buda, él magyar még!

A jövő évben lesz ezer esztendeje annak, hogy dicső elődeinke
drága hont elfoglaltak, melyben a hazának minden fia nyelv és nemzeti-
ségi különbség nélkül a közös anya védszárnyai alatt a nemzetek életében
párját ritkító egyenjogúság, szabadság és testvéri szeretet élvezetében' üt-
hette fel házi tűzhelyét s élhetett családja boldogságának.

*) Javaslat, a tolna-baranya-somogyi ágo ev. egyházmegye népiskolai bízottságénak uta'
sitása folytán, az egyházmegye mindhárom tanítói köre részére.



A honalapítás ezen ezeréves évfordulóját a rremzet öröm és hálaűn-
nepélylyel szándékozik megülni s illő, hogy a _b(lZclnak . minden hű fia,
kebelében a hála érzetével, nyelv és nemzetiségi különbség nélkül, a tár-
sadalom minden rendű és rangú osztálya siessen ezen örömünnepélyen te-
hetsége ás legjobb akarata szerint részt venni s annak nagyszerűségét és
méltóságát az által is emelni.

Nekünk ágo ev. tanítóknak, kik elemi oktatással foglalkozván, a táro
sadalomnak úgyszólván elemét képviseljük. sziute ki kell venni részünket
ezen jubilárls ünnepélyból s annak ügy hivatalos, mint magán életünk-
ben, valamint a vezetésünkre bizott iskolák és gyermeki szivekben a jö-
vőre nézve mély nyomokat kell maga után 'hagyni, annyival inkább is,
mivel a teljes vegészet valamennyi elem összesége képezvén) meg kell .mu-
tatnunk, hogya hazának egy szívvel lélekkel' hű gyermel\ei óhajtván
lenni, nem kimélve fáradságot s áldozatot a haza oltárára, mi is ki óhajt-
juk venni részünk et a haza örömünnepélyéből s hozzá óhajtunk járulni,
mint számbavehető s tényező eleme a társadalomnak, szerény tehetségünk
szerint, a kikerekítendő egész teljességéhez; meg kell mutatnunk, hogy
szerény körünkben mi is meg akarjuk s képesek is vagyunk megtenni a
haza érdekében és szolgálatában s an-rak előnyére míndazt, amit tőlünk
a haza és nemzet mél tán megvar

De miként volna ennek kitüntetése s véghezvitele, tekintettel a hely;
viszonyok és körülményekre, legrzélszerűbben . eszközölhető ; vagyis miként
és mi által ünnepélhetjük meg a honalapítás ezred éves évfordulóját leg-
méltóbban, különös tekintettel idegen ajkú népiskolainkra ? E kérdésre
óhajtom a nyert megbizásnak megfelelőleg szerény véleményemet nyilvánítani.

A népiskola tanítók és tanulőkból állván, mi természetesebb, mint ha
elsőbben azzal foglalkozunk, hogy miként ünnepelteésék meg a millenium
a tanítók részéről.,

A milleniumnak a tanítók részéről leendő méltó megünneplését nem
főlületes cselekvényekben, hanem mélyebbre ható állandó elhatározások és
alkotásokban keresem, és pedíg olyanokban, melyek kőszirtként ar. idők
viharaival is daczolva szószölöi legyenek egyházmegyénk tanítóság·a azon

rf.1egdönthetIen hazafiségának, amely nemcsak hangzntos szavakban, hanem
dicséretre nem szorulé oly magasztos tettekben nyilvánúl, melyek arányban
állnak az ünnepély méItósága és komolyságával s melynek jelszava egy-
házmegyénkben a mag y a ros od á seI ő mo z d í tás a.

E komoly elhatározást nekünk tanítóknak, ha a fenntebbi feltevésnek
meg akarunk felelni, ö n mag un k o n kell megkezdeni. Jól tudom azt,
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hogy egyházmegyénk tanítóinak önzetlen; lelkes hazafiságához a kétségnek
még csak árnyéka sem fér, s épen' ezen tudat ösztönöz engem annak ki-
mondasára, hogy a millenium emlékére az egyházmegye tanítósága, ott,
hol annak szükségessége fennforog, a már meglevő épület, a hazafiság
betetőzése czéljából igen impozáns cselekedetet műyelne, ha ide gen
hangzású nevét testületileg m e g m a g y a r o s ít a n é, melyek
kieszközlését az egyházmegye, vagy az egyes /tanítói körök elnökségére
bízná.

Tudom azt is, hogy e javaslatommal miudamellett darázsfészekbe nyu-
lok s szinte előre is hallani vélem a legkülönfélébb ellenvetéseket, minök
pl. a történelem kivételes eseteire hivatkozás; hogy a hazafiság nem ri,
névben keresendő; továbbá, hogy a rokonság előítélete s az ebből kelet-
kezhető családi kellemetlenségek; az ősi névhez füződő családi hagyomány
stb. ennek úíjaba oly nehézségeket gördítenek, mely a kivitelt teljesen le-
hetetlenné teszi. Nem lehet czélom ezúttal a feltételezett ellenvetések gyen-
geségét kimutatni, csak azt akarom megjegyezni, hogy nag y id ö k. nag y
é s m é 1y r e hat ó e 1hat áro z á s'o kat igé IIye 1nek; és épen azért,
mert ennek útjaban néhol a dolog kivitelét illetőleg szinte leküzdhetlennek
lát szó családi akadályok, illetve körülmények mutatkoznak, azt oly nemes
és dicséretes elhatározásnak tartom, mely az iga zi haz af is á g nak
val ó ban prób a k ti v étk é pe z i.

A hazai közvélemény előtt a lutheránus egyház,' köztudomás szerint,
túlnyomólag tígy is pánsxlév hirben áll, mutassuk meg mélyreható elha-
tarozásunkkal, hogy nem vagyunk sem pánszlávok, sem pangermánok, ha-
nem ősi nevünket vérünk- s összes tevékenységünkkel hozzuk áldozatul,
mint annak hű fiai, a haza oltárára.

Testületi névmagyarosításnál a máskülönben tán mutatkozó eléitéletról
, szó szem lehet, mivel a többség határozata az egyes személynek mindig

elegendő védelmül,' takarótil szolgál, különösen, ha ennek szivesen veti
magát alá. Mivel azonban egy szabály sincs kivétel nélkül, tekintettel
öregebb kariársainkra, kik előrehaladt koruknál fogva a, haza kenyeréből
már úgy, sem sokat vindikálnak maguknak, megengedhetőnek tartanám
a kivételt miriden legcsekélyebb gyanusítás vagy utógondolat nélkül; de
az ifjabb tanítónemzedéknek ez áldozatot az ezredéves 'ünnepre meghozni
elvit~zhatlan s elodázhatlan hazafiúi kötelességéűl tekintem. _

Ezen előzmények után második teendőnk az egyházmegye összes ide-
genajkú népiskoláiban, a vallási tárgyak kívételével, a tan nye 1v nek
magyarra való á tv á l t o-z ta t a s a volna. Én ali iskolát a tanítóval
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azonosítom s teljes igazat adok a nagy paedagogus ama mondásának; »az
iskola én vagyok. «

A magyar nyelv tanításának szükségességére nézve idegen aj kú isko-
láinkban úgy hiszem nincsen közöttünk nézeteltérés, mivel annak előnyös
voltáról egyházmegyénkben minden tanító erősen meg van győződve. An-
nak tanítása háromféle okból is történik; először kénytelenségből, mivel
az államhatalom megköveteli, másodszor czélszerűségi s harmadszor haza-
fiúi tekintetekből. Hogy annak tanítása kellő eredménynyel járjon, okvet-
len szükséges, hogy ebbeli' ténykedesünk rugóját a két utóbbi tekintet
képezze. .

A lllagyar nyelv tanítását eszközölje a tanitó hazafiságból s értesse
meg a növendékekkel s a szülőkkel, hogy annak tanulása és tudása rájuk

. nézve a haza iránti kötelesség mellett életszükséget képez, mert a IIIagyar
nyelvvel minden vonalon igen gyakran találkoznak s ha egyszer megta-
nűlták, úton-útfélen vehetik hasznát s sokszor érdekeik előmozdítasanak ez
képezi egyedüli eszközét. A rnózesvallasú honpolgárok már rég belátták
ennek hasznossagűt ; nem is kiinéltek se áldozatot, sem faradsagot annak
megtanulására s a mint az előttünk levő élő példából láthat juk, részesül-
nek is nagyban annak előnyeiben s még egyetlenegyet sem lehetett kö-
zülök hallani, ki megbánta volna, hogy a magyar nyelvet megtanulta. Ha
a tanító ilyformán érteti meg a szülőkkel a magyar nyelv tudásának el-
kerülhetl en szükséges voltát és kézzelfogbató előnyeit, azt hiszem, a szü-
lők között senki sem fog találkozni, kinek ez ellen kifogása lenne, ellen-
kezőleg ne örülne azon, ha gyermeke egy nyelv helyett kettőt túd, szem
előtt tartván azt, hogy egy nyelv egy ember, két nyelv két ernher értékét
képviseli a boldogülhatas terén. Hogy ez csakugyan így van, józanabb
g·ondolkodású idegenajkú lakosságunk ennek már rég tudatára ébredt s
gyermekeit, ha csak lehet, cserébe adja magyar szóra. Ehhez csak a ta-
nitö és tanügybarátok részéről egy kis buzdítás kell s a dolog menni fog,
mert a szülő is sokkal seivesebben venné, ha. gyermeke a csere helyett,
mely gyakran sok kellemetlenséggel szokott járni, helyben tamilhatna meg·
magyanil. .

. A magyar 'nyelv tanítása eredményes azonban csak úgy lehet, ha
annak tanítása gyak o r l ct til a g történik. A járást járva, az uszást
uszva, s a beszélést csakis beszélés által saj átíttath atjuk el a gyermekekkel
az iskolá.ban.· A gyakorlati tanmód tehát itt abban nyil vámíl, hogya gyer-
mekek előtt minél többet beszéljünk magyaní.l; hogy mellőzve minden
nye1vtani szabályt, azok úgy tan~íljá~ meg a magyar nyelvet hallás után,
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mint kisebb korukban anyanyelvüket környezetüktől eltanúlták. Hosszas
tapasztalatom alapján' egész határozottan állíthatom, hogy ezen gyakorlati
az egyedüli tanrnód, melylyel a magyar nyelvet könnyedén s sikeres ered-
ménynyel sajátíttathatjuk el s hogyan é p isk o 1á ban minden más
nyelvtanítási mód nem egyéb szalmacséplésnél. Helyezkedjünk tehát a
gyakorlati alapra, változtassuk át iskoláink tanítási nyelvét magyarra, mely
magában véve is igen szép, de egyszersmint a milleniumi ünnepély prog:..
rammjának a tanítók részőröl egyik legdicsőbb s leghazafiasabb pontjául
igérkezik.

Az egyesületi élet terén sem múlhat el a millenium nyomok nélkül.
A nevelés és oktatás ügyének elvitázbatlanúl emelésére s az ezzel foglal-
kozó férfiaknál arról alaposabb gondolkozásra s behatóbb foglalkozásra ser-
kentésül s így az általános tanügy előnyére szolgál, ha egyes ezen szak-

- beli themák, különösen pedig a magyar nyelv tanítása s annak az isko-
lában sidegenajkú községekben való meghonosítása körül forgó teendők
pályaművek utján vitattatnak ,meg. E ezélra azonban pályadíjak is szük-
ségeltetnek. Megesik néha, hogy egyes tanügybarátok tüznek :ugyan ki
közhasznu eszmék megbeszélése végett sajatjukböl pályadíjat, de ez a rit-
kaságok közé tartozván, magunknak kell ilyennek megteremtésérül gon-
dolkoznunk. Lehetséges volna a többek között pl. a tagsági díjak bizonyos
hányadát pályadíj-czélokra használni fel; de lehetne e czélra évenkint
gyűjtéseket is rendezni. Legalkalmasabbnak vélném azonban akár gyűjtés,
akár az egyesületi' pénztárak évenkénti hozzájárulása utján, akár mindkét
esetet egybekapcsolva egy bizonyos nagysagn t ő két kreálni, még akkor
is, ha ennek összehozatala huzamosb időt igényeIne, mely csak akkor
volna igénybe vehető, ha a kivánt magasságot eléri, és mely aztán m í l-
len ni IImia 1a p elnevezést nyerne. Ezen összeg a mint bármely forrásból
lassan-lassan folydogál, takaréktárilag gyümülesöstethető lenne s a mint
pl. a 100 frtot eléri, annak kamatai évenként pályadíjakúl volnának ki-
tűzhetök, kivéve ha az alapot magasabb összegben óhajtaná valamely
egyesület megállapítani, mely esetben a kamatok még mindig a tőkéhez
volnának csatolandók. Az ilyen ténykedés ez idő szerint kettős czélnak
felelne meg: előmozdítana a tanügyet, a millennium emlékere pedig, az
ünnepély nagyszerüségéhez méltó s íntenoziöjának igen megfelelő alko-
tás lenne. .-

(Folyt. követk.)
Polgár József.
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Reálismus és ideálismus.
(Végé.)

A bajnak ily természeténél fogva a gyógyeszkőzöket nem keres-
hetjük az ismeret és müvqlödés gazdag mezején, - nem fordulhatunk
t~nácsért a kor uralkodó eszméjéhez.jhanern le kell szállanunk az emberi
tevékenység föforrásához , az érz ele m v i l á g á ba.

Ha elfogadjuk a vallás fogalmának azon meghatározását, mely.
szerint a vall ása z em ber i ked é 1Ynek a z o n á"ll a pot a, m e-
l y et az Ist en he z val ó vis z o n y tud a tat á m asz t ke blü n k-
ben: úgy rámutattunk azon térre, melyen helyes megfontolás és kitar-
tássalmunkálkodva a reális mus és ideálismus egyenlőtlen harczát
megszüntethetjük, s a vallásos érzést fentarthatjuk és ápolhatjuk.

A nevelésnek, s így a vallásos nevelésnek is alapja a c sal á d.
Itt nyeri a gyermek értelem- és kedélyvilága az első benyomást, -- itt
hallja először azon fogalom-szavakat, melyek gyenge elméjét foglalkoz-
tatják sennyiben kedélyvilágára is alakító befolyással birnak. Jól
mondja Kant: "A gye r m ek nye r sen j ő a v i l á gr a,s aj á t
esz ére s nem ő szt ö nér e v a n uta 1v a." .A családi nevelésnek
tehát arra kell törekednie, hogya gyermekekkel veleszületett a 1a p-
te het ség e k az élet helyes felfogása szerint fejlesztessenek, hogy az
értelem, érzelem és akarat világa a legfőbb jóra, Ist e no r sz á g ára
irányuljon. Korán meg kell értetni a gyermekkel, hogy a létező világ
s a benne végbemenő események egy végetlen hatalom müködésétől
veszik eredetüket, -:- hogy ez a hatalom a mily bölcs és végetlen Ura
mindeneknek, ép oly igazságos és szeretetteljes Atyja az emberiségnek.
Igy a gyermek, tes til eg 'és 1eik ile g helyesen fejlődve, a nevelés
korlátai kőzőtt lassanként tudatára jön annak, hogy ő is ember s a -
szeretö mennyei Atya az ő számára is kijelöli az életnek ösvényét.

Igen ám! - gondolja a szives olvasó, - de képes-e minden csa-
lád az ily alkotó, felvilágosító nevelésre? Van- e ideje és kedve a meg-
élhetés nehéz gondja közt az apának és anyának e vallásos nevelés
nagy munkájára? Van, kell lennie! A fejlődő gyermek fogékonya jó-
nak és rosznak, általában minden körülötte történö dolognak befoga-
dására, hogyaszülőknek csak pél d átkell mutatni az istenes élet
gyakorlásában s gyermekük önként sajátjává teszi a vallás-erkö1csi is-
mereteket és érzelmeket. Ne szóljon a családfő gyermekei előtt Istenről,
az erényről, a kötelességről, a templomba való járásról eg-y szót se;
csak napi munkájának megkezdése előtt s bevégzése után emelje hálás
tekinterét az égre, s a hetedik napot szentelje meg 1s ten nek ház á-

ban: bizonyára olyan utódokat hagy maga után, kik egyi ránt kedvesek
Isten és ember előtt. A szűlök nemcssk életet, jell eme t is adnak
gyermekeiknek. És a gyermekek nem csupán szüleik földi javait, de
rendesen azok szellemi és lelki kincseit is átveszik őrökségképen. Vajha
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minden szülö és minden gyermek tudatával birna ezen isteni törvényen
'alapuló lel ki örö kös ö d é s nek!

A c sal á d i nevelést követi az isk o 1a i nevelés és oktatás. A
mint a gyermek értelmi tehetsége annyira fejlődött, hogy meg tudja
különböztetni az egyes dolgokat, lelkének nevelése két körre oszlik
meg, úgymint a családi és iskolai körre. Ezen két munka körnek ter-
mészetéből önként következik, hogy a családi nevelés nem szünik meg
az iskolai neveléssel és oktatással, sőt ellenkezőleg egyik a másiknak:
mük ődését elősegíti vagy akadályozza. Előse-gíti illetőleg megkönnyíti
a családi nevelés a tanítónak müködését akkor, ha a szülök már eleve
helyes mederbe terelték gyermeküknek lelki fejlődését s így megértik
és tudják méltányolni a tanítónak nehéz feladatát, - tehát továbbra
is segédkezet nyujtanak a nevelés munkájában, Ellenben akadályozzák,
nem egyszer lehetetlenné teszik a tanítónak gyermekükre irányuló min-
den fáradozását az olyan szülők, kik a zsenge lélek fejlődésére :sem
szóval sem cselekedettel nem igyekeznek nemesitőleg hatni, kik, csak
ápo Ita k de nem. neveltek s így olyan gyermeket biztak. a tanító ke-
zére, ki a szó teljes értelmében bölcsőkorát éli. Igaz, az ily gyermek
a veleszületett alaptehetségek mellett mohón szivja magába az új vi-
lágnak soha nem haltott ismereteit; - de mit használ a gyors fejlődés
az iskola padjában akkor, ha a szülöi asztal kőrül a törekvő lélek ezer
akadályba ütközik! A gyermek lelke hasonló a cserép-edénybe tett
nemes növényhez ; ha majd éltető világosságra, majd dohos setétségre
hordják. viszik, el nem szárad ugyan, de sárgás leveleiről látszik, hogy
beteg.

Az iskolai munkásságot eképen befolyásolván a családi nevelés,
igen természetes, hogy a tanítóra nézve a gyermekeknek sajátos egyé-
nisége, de különösen egymástól elütő nevelésmódja a legfőbb akadály
és annak legyőzése a legnehezebb feladat. Azért ha sikerrel akar mű-
ködni a tanító, mindenekelőtt igyekezzék meg ism ern i tanítványait!
Nehéz feladat ez, - általános emberismeretet, alapos megfigyelő tehet-
séget és békés türelmet kiván a. tanitótól; de ha nem téveszti szem
elől az óhajtott siker ama fö tényezöjét i, .a j ó p á szt ori s meri az'
ő juh ait", - előbb-utóbb elhárítja a nevelés és oktatás ösvényéről
az első föakadályt.

A különféle egyéniségek helyes 'megismerésével karöltve jár a
nevel é sim ó ds z ern e k sajátos alkalmazása. Ezt úgy értem, hogy
mihelyt a tanító tisztában van tanítványainak előnyeivei és fogyatko-
zásaival, azonnal fogjon hozzá akijelelt tananyagnak oly módszeres is-
mertetésébe, melyet az ő tanítványai, az erő sek épúgy mint agy e n-
g é k, tisztán megértenek s így a tananyagot alaposan elsajátítják. A
helyes módszer megválasztása és alkalmazása mellett magától értetődik,
hogy a tanító az előadandó tananyagnak tel jes en birtokábaniegyen.
Nem szabad feledni, hogy a gyermeknek élénk megfigyelő tehetsége
V<!-Il;lát, hall mindent s az észrevételekre rendesen meg teszi a lTIag<!-
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megjegyzését. Legyen a tanító a szó valódi értelmében ura a helyzet-
nek! A mit magyaráz és előad, azt úgy magyarázza és úgy adja elő,
mintha eredetileg sa j á t egy é nis é g é b ő 1 merítette volna azt. Auk-
torokra. tankönyvekre hivatkozni lehet a felsőbb iskolákban, hol a
gyermek itélö tehetsége már fejle ttebb , de népiskolákban. hol a nőven-
dék összes szellemi táplálékát a tanítótóI várja, czéltévesztett minden
más ismeret-közlés. Innen van, hogy az olyan tanítók, kik úgy a leczke-
felmondásnál, mint a tovább magyarázásnál.tankönyvekkel veszik körül
magukat, a szakértő vizsgálók előtt rendesen gyenge eredményt mutat-
nak fel. Hangsulyozom, hogy a s:z ak ert őkelőtt, mert a 1aik u s
népre nézve bizonyos ügyességgel látszólag fényes vizsgát adhat a ta-
nító akkor is, ha a gyermekekkel csak gondolatokat tanultatott es a
tananyagra nem nyomta rá saját egyéniségének bélyegét.

A gyermek ne gondolatokat, hanem gon d o 1ko d ni tanuljon!
És e czél tekintettel a gyermek fejlódö tehetségére, úgy érhetö el, ha
a köz 1ő és kér d e z Ő módszer minden egyes tantárgy kezelesénel ci
helyes arányban érvényesül. Túlságba menni egyik módszer alkalma-
zásánál sem szabad! Előbb adj u nk a.gyermeknek gondolatokat, anya-
got, melyet az értelem feldolgozni képes és csak azután kér j II k tőle
számon az eredményt. Hiszen egyedül azon ismeretközlés hagy mara-
dandóbb nyomot a gyermek lelki világában, a mely minden tekintet-
ben világos, érthető gondolatokat tárgyal. Idegen, homályos vagy a
gyermek tehetségét túlhaladó fogalmak oly hatással vannak, mint a.
laikus hallgatóira a zenemüvészet remek alkotásai: halljuk, de nem
értjük azokat s igy ránk nézve semmi értékük sincs. Azért a tanító
igyeRezzék lehetőleg az összes tantárgyakat oly terjedelernben megma-
gyarázni illetőleg az egyes fejezeteket tárgyalás alá venni, hogya gyer-
mek a hallottakat képes legyen saját szavaival elmondani és a leczke
felmondás alkalmávál szabatosan felelni. Szabatos, összefüggő felelés
felváltva katechetikai tárgyalással, - az ilyen tanítás vezet 'ered-
ményhez.

Midőn a népiskolai oktatás és nevelésről á 1tal á nos s ágb an
ennyit jónak láttam elmondani, áttér ek a vall á sta n í tás á nak kér-
désére. A vallás :..-. mint fentebb is mondottuk - az emberi kedélynek
azon állapota, melyet az Istenhez való viszony tudata ébreszt keblünk-
ben. Mát e meghatározás ból következik, hogy a vallás-tanítás nem
annyira az oktatás, mint a nevel é s körébe tartozik. A hivatala ma-
gaslatán álló tanító, _midőn idejét ama hetenkint kijelölt néhány val lás-
óra meg tartására fordítja, az iskola nehéz gondjait félretéve, magasztos
lélekkel, íhletett ajakkal áll tanítványai előtt, Érzi, érezni kell minden
tanítónak, hogy tankönyv mellett szűkség e van oly kedélyállapotra,

'melyb~n a vall á s-e r k öle s i érz é sek mély gyökeret vertek. Tudnia
kell, hogy ha valahol, itt veszik kárba minden fáradsága, ha előadását
nem hatja át az egyéni meggyőződésnek ereje, - ha beszél oktat a
nélkül, hogya szív teljességéből szólna a száj!
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Ezen oknál fogva az egy ház ker üle tek által fentartott tanító-
képző intézetek kiváló gondot fordítanak a növendékek vallás-erkőlcsí
nevelésére, A reálismeretek elméleti és gyakorlati tanítása mellett nem
hagyják parlagen a vall á sos s á g nak mez ej é t, mert tudják, hogy
a jelen kor sajátos viszonyai kőz őtt evangelikus tanító csak úgy állja

.meg helyét, ha tudományos s z a k k é p z e t t s é g é t erős vallás-
erkölcsi jellern hatja á t, S talán némileg a tanitói pályának ily
magasb, keresztyéni szempontból való felfogása adja magyarázatát
azon örvendetes jelenségnek, hogy hazai protestans tanítóink szemben
egyéb Felekezet ek tanítóival aránylag többen megfelelnek az állami
közoktatásügy követelményeinek, a nélkül, hogy megszünnének egy-
szersmind egyházi hivatalnokok, ,buzgó e van gel i ku s tanítók lenni.
Igaz, hogy ezen örvendetes tapasztalati ténynek végső oka protestans
vallásunknak természetében rejlik, a mennyiben a kort mozgató esz-
mék a különféle egyházak vallási nézetei k őzt 'leginkább. megegyeznek
a protestans vallás szellemével: mégis nem vitatható el a felső egyház-
hatóságok nemes törekvésének azon sikere, mely a tanító-képző inté-
zete k szakképzett vallásos' tanárainak alkalmazása illetőleg mükődése
folytán tanítóink k őr ében mutatkozik.

Maradjon azért a tanító-képző intézet továbbra is az egy ház i
hat ó s á g kez ébe n; gyakorolja felügyeleti jogát a reá váró kőte-
lességekkel együtt ha lehet önállóan, ha nem, a hazai törvények ke-
retén belől az államhatalom mal békés egyetértésben, - Hiszen haza és
egyház protestans szempontból oly két emberi társulat, melyek létalap.
juknál fogva a legszebb egyetértésben élhetnek egymás mellett, a nél-
kül, hogy a merő közönyösség vagy i11~téktelen beavatkozás álláspont-
jára helyezkednének. Részemről az állam és egyház kőzti viszonynak
.ilyen nernét tartván helyesnek, természetes, hogya z isk ol á k á II a-
m o s í tás á nak nem vagyok hive. Megmondom, miért P

Bár nem tudom, miként volna lehetséges hazánk különféle egy-
házainak százados szervezetét törvényes uton úgy megváltoztatni, hogy
a k őz ok ta tásűg y illetőleg ennek első rendű munkása, -- a tanárok és
tanítók teljesen az állam hatalma alatt legyenek: mégis meg vagyok
győződve, hogy az állam részéről történendő minden ily gyökeres át ..
a lak ítás az egyházi életnek ártana és a vallási közöny terjedését nagy-
ban elősegítené. A tanítók állami hivatalnokok levén, sem a kiképzés
sem az' alkalmazás terén nem fejtenének ki az egyházban oly intenaiv
munkásságot, hogy a vall á sos okt a tás é s nevel é s f ő c z é 1 m a-
r adn a az isk o 1 á k ban. Az állami tanítók a reáltárgyakból órákat
adnának, oktatnának, de semmi esetre sem nevelnének. (Talán még se
lenne az egészen úgy!? - Szerk.) A gyermek kedélyvilágára vajmi
csekély befolyást gyakorolnának, mert az, a vallástanítás nélkül zárt
könyv lenne rájuk nézve, melyet felnyítni és müvelni csak az egyház
hivatott őreinek, a lelkészeknek állana hatalmában: - Igy a népisko-
lákban a reálismeretekben való oktatás szor o san elv á 1asz tat v á n

III
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a vallás-erkölcsi neveléstöl, a tanító elvesztené lába alól az egyem
jellemképzés talaját, - tanítványait bevezetné a hasznos ismeretek tár.
házába, de nem az Istennek országába.

De menjünk tovább! Avagy megfelelhetne-e az egyház magasztos
feladatának, ha az iskolákat, azoknak munkásait kivennék az ő fertha-
tósági k őréböl ? Semmikép sem; mert ezen esetben az egyház hasonló
lenne azon emberhez, ki egyik kezét elvesztette s a másikkal magát
fentartani nem tudja! Az egyház a tör z s, mely az életerőt a két kar
tevékenységéből, - az iskolából és templomból nyeri. Messük le a
törzsről az egyik főágat, a mély seb következtében az egész fa elszárad.
1 sk o l a é s te m p l o m fel b o n;t hat 1a n vis z o n y ban van nak
egymással. Az előbbinek müködése alapúl szolgál az utóbbinak sikeres
tevékenységéhez. Azért protestans anyaszentegyházunk létérdeke, mint
a multban úgy a jövőben is megköveteli, hogy iskola és templom min-

. denkor vállvetve, egyetértésben munkálkodjék a legfőbb czélnak, -
Istenországának megvalósításán! Nem lehet, nem szabad közönyösen
fogadnunk semmiféle áramlatot, m~ly végczéljában ama két intézmény
szakadására vezethetne! .

S valjon iskola és templom k őz.őtt mi képezi a k ő z ö s kap c sot?
A c z élés ennek szolgálatára álló esz k ő z ö k. Ha ez a föld a töké-
letlenség hazája s rajt a gyarló emberi törekvés nem képes felépíteni
a boldog megelégedésnek hajlékát: legyen legalább egy intézmény,
me ly ne k ' alapját isteni kéz vetette ..meg, - s isteni kéz építgeti! Oh
boldog al a nemzet, me ly a lét küzdelmében a mulandó alkotások mel-
lett nem fel ed kez ikm e g az. eszményi hajléknak, - - Istenországá-
nak építéséről!

E fenséges czél szolgálatában állanak mindazon egyházak, me-
lyeknek alapja a ]ézusKrisztus. Ennélfogva a keresztyén felekezetek-
nek oda kell törekedni, hogyakeresztyénség e szm é j e folyto-
nosan haladjon a megvalósulás felé. Hiszen ezen eszmének alapelve a
testvériség, a szeretet embertársaink iránt! És nem a szeretet ér zelrné-
böl fakadnak-e az egyenlőség és szabadság eszméi, azon es~mék,. me-
lyek a XIX. század fiainak keblét hevítik ! ?

Valóban nag' y sz ü ks é g van a felvilágosodás korában a ke-
resztyén egyházak intensiv munkásság ár a., mert e nélkül a nép a mo-
dern czivilizáczió áldas aiban nem részesül, Állam és egyház végered-
ményben egy c z élt sz olg álna k, a folytonos haladás közben tehát
nem hogy eltérnek, ellenkezőleg min d in k á bb közelednek egymáshoz.
És ha a nemzet törekvése a jelen korban a szabadság és egyenlőség
teljes megvalósítása felé irányúl, - ha a modern állami intéz mérryek
e jogos vágyak kielégítésén munk á lkodnak: nem maradhat el, nem zár-
hatja ki magát. e nemes versenyből, a testvériség intézménye, az egy-
ház sem. Sőt enn ek keli a vezérszerepet vinni! Hiszen az egyház
ere det i a 1 apj a a legteljesebb szeretet, a legtökéletesebb igazság!

, S a hivők eszménykepe nem hol t, hanem élő Krisztus. Ki mer i hát



állítani, hogy az egyház manapság már elveszítette azon szerepet, mely-
lyel hajdan az emberiségnek lelki szükségletéről gondoskodott!? Ki
mondja azt, hogy a tud o mán yo k monumentalis temploma mellett az
élő hit nek temploma összeroskadt!? A bölcselkedő világfi igen, de
a hivő keresztyén nem!

Előre hát, fel a nagy munkára ti egyház hivat ott ő r ei, lelké
szek és tanítok! Nem a haza forog veszélyben, hanem az egyház. A
honnak bérczes-völgyes tájai és sik rónái ellátnak bennünk a minden
napi kenyérrel, sőt szorgalom, takarékosság mellett anyagi jólétet is
biztosítanak; - de a 1éle k, ez a fenséges isteni adomány,' ez z ö r get
s kér Sion szent várába bebocsáttatást! A ti kezetekbe van, letéve a
kulcs, - nyissátok fel a szt. várnak kapuit, hadd menjen a nyáj hű
pásztorához. Az új kor világossága a keresztyén ség vágyát nem elégíti
ki, valami magasztosabb, bensőbb kincs után kivánkozik. Hi. t, vall á s
adja vissza a népnek elvesztett nyugalmát, csak e z szüntetheti meg a
létért való küzdelemben azon egyenlőtlen harczot, mely a társadalmi
osztályok k őzt napjainkban dúl! Csak az isteni bizodalom s azon val-
lásos meggyőződés békélteti ki sorsával az elégedetlen néposztá lyt,
mely a mennyei Atyához jákób hitével ragaszkodik: "N em, éne 1
nem b o c s á t 1akt é g e det, míg meg nem áld asz eng eme t !"

A nép salvébe ily erős hitet csepegtetni az egyházak vannak hi-
vatva- A lelkésznek és tanítónak kell első sorban a vallásos élet fej-
lesztése végett m in d e n alkalmat m e gr a g a d n i, mely a legfőbb
czélhoz, Istenországához elvezet. Ilyen kiváló alkalom az i st eni t is z-
tel et ek b u z g ó meg tar t á s a, Igyekezzék a lelkész a rendes iste
nitisztelet alkalmával a hivatalos, külsö formákba életet, a kor viszo-
nyaihoz mért alkalomszerüséget önteni. Napjainkban úgy is sokan a
lelkészeket okozzák a valIási közöny terjedése miatt. Azt mondják,
hogy minden emberi intézmény, minden hivatalnok halad a korral, -
csak az egyház és a lelkész nem. Mennyire igaz ezen mondás, - nem
fejtegetem; de annyi áll, hogyalelkésZeknek egyénisége, magán és
hivatalos müködése szoros összefüggésben van a hivek vallás-erkőlcs
életével. Innét van, hogy ha két szomszédos gyülekezetnek vallási vi-·
szonyait ősszehasonlítjuk, gyakran igen nagy különbséget észlelhetünk
Azért ha az a lelkész beszédeit mindenkor Kr isz tus e van gel i o
m á ból meríti s fejtegetése során rámutat arra a különbségre, melya
legtökéletesebb isten-ember és a jelen nemzedék benső élete között
lapaazta lhatój - ha az örök igazság elvét alkalmazza az emberi gyar-
lóságok megszüntetésére és ínt, dorgál, vigasztal hivatásszerű meggyő-
ződésből: nem mondom, hogy a vallási közöny áramlatát teljesen meg-
szünteti de hiveiben az ell en áll ó kép ess é get hathatósan erősíti!

A vall ás-erkőlcsi élet ápolására a rendes istenitisztelet buzgó meg-
tartása mellett fon tos szerep jut a lelkész p ast o r a li s m üköd é s é-
ri ek is. A lelkész hirdesse bár a szószékröl angyali nyelven Isten igéjét
ha pásztor és nyáj között nincs meg a benső' ragaszkodás viszonya:
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szava elhangzó szó a pusztában. "A JO pásztor ismeri az ő juhait."
Törekedjék tehát a lelkész k ő z ele bb r ő 1 megismerkedni híveivel,
hogy az időközönként kinálkozó alkalmat a vallás-er kőlcsi élet ápolá-
sára a család körében is felhasználhassa. Magán élete pedig legyen a
szeplőtlen, becsületes jellemnek mintaképe! Ékeskedjék lelke min d-
a z o n erényekkel, melyeknek ápolására kéri, figyelmezteti .saját híveit.
Lássa a gyülekezet lelkészében a mély vallásosságnak élő a 1a k j á t,
a tiszta igazságnak ren d í the t l e n baj no k á t és a felebaráti sze-
retetnek ke gye s gyak or 1ó j á t : akkor pásztor és nyáj k.őz ő tt benső
lesz a viszony s az egyház élete fellendül és virágzásnak indúl!

A mi végül a lelkészeknek és tanítónak egymáshoz való viszonyát
illeti, az egyet eme s fel e bar á ti sze r e tet tör v ény é t nekik ki-
váltképen kell gyakorolni. Egy czélt, Istenországát szolgálják min d a
ket ten, - egy és ugyanazon téren- fejtik ki munkásságukat is. És a
kiknek élete, hivatásszerű mük ődése egy c z é 1 szolgálatában, egymás
mallett folyik le, valjon ott a k őlcső n ős szeretet, a békés egyetértés és
jó indulat hiányozhatik-e a szivekből !? Nem, mert ha hiányzik, k őzős
munkájokkal nem építenek, hanem rombolnak.

Isten átka űl azon egyházközségen, hol lelkész és tanító között
nincsen jó viszony! Pedig sajnos, igen sajnos, sok helyen nincsen. És
a vallási közöny terjedésének talán ez is egyik oka, legalább annyiban,
hogy a hivek 1 á tv á n a vallás hivatott őreinek egyenetlenkedését,
nem adják meg a tiszteletnek és szeretetnek azon mértékét, mely
egyedül csak a kifogástalan, példás magaviseletü egyéneket illeti meg.

Ezekben kivántam ismertetni a mu nk ame z ő t és mu n k á s o-
k a t, kik a vallási közöny megszüntetése s a hit-élet ápolása kőrül
vezérszerepre vannak hivatva. A keresztyén hivek teendőit nem tar-
tottam szükségesne k felsorolni; a követendő utirányt, az alkalmas esz-
közöket adják meg a vezetők! Nem vállalkoznak Ieh etet le ns ég r e, mert
a bajok ok a és az aIk alm a s gy ó gy sze r megvan, - a kezelésnél
pedíg segitségökre jön a kor sze 11 em, az a világra szóló hatalom,
mely népek, országok sorsát idör öl-idöre meghatározza. Ebben a kerszel-
lemben bizom én; - ez fogja az em ber i ség köz rem ű köd é s é vel
a reálismus és ideá lisrnus között előbb-utóbb az áldásos frigyet megkötni!

Uj-Malomsok. Kovács István.

A soproni alsó evang. egyházmegyei tanító-egyesület
története. 1864-1894.
. (VégeJ

Az egyházi elnök nélküli 82., 8R., 84-ik évekbből mindazonáltal a
történeti hüség szempontjából a következők említendők :

A jegyzőséget Domby Lászl ó rnihá lyi-i tanító veszi át .. A főgyülések
k őzpontjáúl Beled tüzetik ki. Evégből a két helyen lev é könyvtár
egyesíttetik és állandóan Beledben Kalmár Sándor és Kiss Sándor
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beledi tanítók, újonnan megválasztott könyvtárosok kezelése alá
adatik. Varga Antal pénztáros helyét Rónay Pál (előbb Mlinárik)
foglalja el. Az egylet belép pártolótagnak az Eötvös-alap tagjai közé,
Gáspári Imre vadosfai tanítót alelnöknek választja. Sajnosan veszi
tudornású l, hogy a 83-iki országos tanítói gyülésre képviselőt nem
küldhet, mivel a kormány által kivánt 30 tagot az egylet nem számlál.
Ezen tudat fájó érzéssel tölti el a tagokat, mert még eddig magát
mindig képviseltette az országos tanítói gyülésen; ugyanazért azon
kéréssel fordúl az egyházmegyéhez, hogy eszközölje ki részére az illető
helyen a képviseltetés jogát. Egyuttal kéreImezte azt is; támogassa
azon czéljában, hogy a tagok számának szaporítása végett a hozzá
k őzel eső vasi közép-egyházmegyének egyletünkbe kívánkozó tagjai
velünk egyesülhessenek. Ezen óhaj azonban a vasi közép-eg-yház-
megyének tíltakozása következtében nem teljesült .. A jkvek két pél-
dányban leendő leírása s ' azoknak az egylet keletkezése óta egy-
bekötött nagyobb jegyzőkönyvbe való leírása elhatároztatik, hogy így
az egylet jkvei az utókornak épségben fenn maradhassanak, Egyik
derék, régi tíszteletbeli tagnak t. Székely Sándor úrnak áldozatkézsége
folytán készült jegyzőkönyvbe, az eddigi jegyzőkönyveket az ifjabb
tanítók be is írták. Az iskola vizsgálati jelentések ellen nagy elkesere-
dettséggel szólalnak fel sokan, a mennyiben egyes tanítókat túlságosan
kiemelnek, másokat pedig letesznek. Ezen a tanítói tekintély és hivatás-
érzetre nézve káros eljárás ellen azon kéréssel fordúlnak az egyház-'
megyéh~z: utasítsa az iskolavízsgálókat, miszerint jelentésüket más
alakban állítsák össze.

Uj egyházi elnökének az egylet fejlesztését czélzó törekvésnek
üdvös hatása, már a következő években észrevehető volt, Az ő buzdí-
tására az énekkar ügye, mely már régóta aludt, ismét feleveníttetett.
Ez pedig nagy ügybúzgóságot igényelt, mivel a kivítel nehézségeit
tikintve nem sok lelkesedést mutattak, a tanítók iránta. Azonban a
lelkes eln őkő k újabb-újabb buzdítására végre Noszlopy Kristóf németi
tanító vez etése alatt újra szervezte tett, s midőn hamarosan néhány .
gyászesetnél sikeres eredményt mutathatott fel, mintegy kedvet kapva
azóta nagy búzgalommal gyakorolja az összhangú éneklést és a fögyü-
léseket szépen előadott karénekkel teszi érdekesebbekké.

De egyházi elnök úr, mint az egyházi és politikai ügyekben
szélesebb térben is szereplö egyéniség, sokat használt az egylet ügyé-
nek azzal is, hogy a társadalom minden rétegében .igye kezett egyle-
tünk iránt ér dek lödést kelteni. így 1888-ban azon örvendetes dolog
érte, hogy Kapi Gyula soproni evang. tanítóképző-intézeti igazgató és
Papp József tanár urak beléptek az egyletbe rendes tagokúl. Ezen
örvendetes eseménynyel egy újabb sokat igérő korszaknak kezde té t
látván a tanítók, határtalan lelkesedéssel üdvözölték a jeles férfiakat.

A tanitóság hívatása magaslatán való érzetének tudatát jelzi azon
mozzanat is ezen évekböl, midőn az egyházmegyétől kérelmezi, hogy
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a tanító is hivatalból legyen tagja az egyházmegyei közgyülésnek.
Szeretett egyházi elnökének köszönhető, hogy ezen óhajtása az egyház-
megyének saját hatáskörében való szabad rendelkezési jogánál fogva,
teljesedésbe ment és az egyházmegyei gy ülés azt megszavazta.

1890-ben Sopronban tartá szokott nyári fögyülését. Ezen elhatá-
rozásában azok voltak az indító okok, hogy egyfelől a soproni evang.
tanítók érdeklődését egyletünk iránt felkeltvén. őket megnyerhessük;
másfelől az ez alkalomra rendezendő tanszerkiállí tás megtekintése
által ismereteiket, tapasztalaikat a tagok gyarapítsák, valamint a fiatal
tanitójelölteknek megmutassák a tért, melyen, ha az életben kilépnek.
munkálkodniok kell. Az érdeklődés felkeltése oly mértékben eléretett.
hogy nemcsak Bakó Samu, Pós Lajos és Göhring Tófor soproni
evang. tanítók, hanem Bancsó Antal és Strornp Gyula theologiai, - illetve
képzőintézeti tanár urak is azonnal beléptek az egyletbe rendes tagokÚJ.
Azonkivül Kapi Gyuula és Papp József soproni tagtársak által rende-
zett tanszerkiállítás, orgona konczert, népiskolai és múze urni látogatás
olyannyira tanulságosak voltak, hogy az ott hallottak és látottaknak
"Emlékírat".ban való megörökítését az' útókor számára a következő
évi gyűlés elhatározta. Hogy az egylet nem mindig ugyanazon téren
óhajtott mozogni, kitünik abból, hogy a templomi ének és zene fejlesz-
tését is szükségesnek találta, felhívta azért a tagokat, hogy az egyház-
községekben orgona-alapot igyekezzenek létrehozni. A szokottabb ének
dallamokat gyüjtsék össze, hogy igy rövid idő alatt a mostaniná l
alkalmasabbb Choralkönyv legyen azok alapján kíadható. Sőt megkérte
az egyházmegye utján az egyházkerületet ~is, hogy hívja fel a többi
tanítói egyleteket hasonló munkálkodásra. Ennek köszönhető nag yr észt ,
hogy az új Choralkönyv kiadásának ügye már a megvalósulás stadiu-
mában van.

A zene fejlesztését czélozta azon határozat is, (93-ban) hogy
könyvtárát ezentúl zenemüvekkel is szaporítja, továbbá kántori teen-
dőkbe vágó előadásokra felhívja a tagok figyelmét.

1891-ben a sikeresebb tanítás czéljából elhatározza, hogy a [Seho-
dicah-féle Osztálykönyvbe a tanításról rendes naplót vezetnek a tanítók,
mely idő óta az egyházmegyében levő összes iskolákban a tanításról
naph) vezettetik.

A soproni evang. tanítóképző-intézetnél az egyházmegyei tanítók
azon gyermekeinek taníttatása segélyezésére, kik a tanítói pályára
készülnek, segély-alapot létesít és ahhoz az egylet évi 5 frttal, a tagok
pedig önkéntes adakozással járulnak. Ezen alap tőkéje ugyan még csak
118 frt, de négy év eredményének nem kevés összeg.

Felvettetett .a szabad előadás módja az eddigi felolvasó mód
helyett és a gyülés ajánlotta azt a munkahozók figyelmébe. Ilyen
szabad előadást 1892.ben Kapi Gyula igazgató tartott: "Egyházkerületi
tanító gyűlés megtererntése" czirn alatt. Ezen ügy ekkor a kerületi
~Y~P~. ~anitó-egrleti gyűléseknek egyik fontos tárgyát képezte, miután
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néhány lelkes tanító annak létrehozásán fáradozott. Egyletünk az emli-
tett szabad előadás alapos érvelésének hatása következtében határozott
á1íáspontot foglal el, és ezen ügyben a győrmegyei tanító-egylet meg-
keresésére kinyilatkoztatta; hogya kerületi tanítóg'yű lést képviseleti
alapon elfogadja, s ily értelemben egy bizottság által a hozzá küldött
alapszabály tervezetet átdolgoztatta és azt a nevezett egyletnekmeg-
küldötte.

Hogya főjegyzőséggel járó terhet a tagok k őzűl többen is viseljék
s a megtiszteltetésben minél többen részesüljenek, 1883-tó1 kezdve
minden harmadik évben változnak a jegyzők; igy Domby László után
Molnár Sándor, répcze-szernerei, azután Farkas György zsebeház i,
most pedig Hajas Kálmán büki tanító forgatja a főjegyzői tollat.

A legutóbbi évnek legfontosabb tárgyát az ismétlő oktatás ügye
'képezte. Miután a népoktatásnak ezen ága még nem fejlődött párhu-
zamosan a mindennapi oktatással, az egylet ezen ügynek nagyobb len-
dületet óhajtván adni; "A z ismétlő iskola tananyaga é s taní-
tás i m ó d ja" czirnü themát tűzi ki, melyet Molnár Sándor r.vszemerei
tanító oly sikeresen dolgozott fel, hogya dolgozatban kifejtejtett tan-
módszert és tananyag ot elfogadta agyülés, és a tagokat az ismétlő
oktatás ily módszerben és terjedelemben leendő megtartásira utasította.
És hogy a tanítók a csekély díjazás mellett is igyekeznek ebbeli kőte-
lességöknek mindinkább megfelelni, bizonyítják az évi iskola vizsgálati
kedvező jelentések.

Hogya könyvtár míly kiváló gondját képezte az egyletnek, az
már az alakuló gyűlés és a többi gyülések jegyzőkönyveiből is kitünik,
Kezdetben a rendes tagok 1 frttal, útóbb 50-60 krral, a tiszteletbeliek
pedig 2 frttal járultak a kőnyvtár gyarapításához évenként. így történ-
hetett, hogya 6 darabból álló könyvtár néhány év alatt megtízszeresedett.

A könyvek körözés utján jutottak a tagokhoz, de ez .a mód a
hanyag beszolgáltatás miatt czélszerütlenriek bizonyúlt jazért 1868-ban
határoztatott, hogy jövőre mindenki póstán reversalis mellett vehet ki
könyvet bizonyos időre,' mely azonban szintén nem vált be és más
intézkedést tett szükségessé.

1883-ban, midőn Beled a gyülések állandó helyéül kítüzetik, a két
részletben levő k őuyvtár egyesíttetik, hogy a tagok a gyűlés alkalmával
magukk~l vihessék a kiválasztott könyveket. Ettől kezdve évenként a
neveléstani munkák mellett jelesebb szépirodalmi müvek is szerezte tn ek,
s évenként szép összeget fordit az egylet könyvtára gyarapítására.
Jelen leg 200 kötetből áll a könyvtár, melyek k őzőtt sok igen értékes.

Miután az egyle ti tagok munkálkodása a történetben - néhány
kivételével - csak általánosan van jelezve, szükségesnek tartom azt
egész részletességbében is feltűntetni, hogy ezekből, mint tettekből
alkothasson bárki magának elfogulatlan itéletet és mondhasson fölötte
igazság-o~ birálatot,
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1. Felolvasott munkák és bírálatok.
1864.·Kalmár Sándor: Mi az oka a tanítói tekintély csökkenésének ?
1865. Szente György: Minő módot vél a tanitó czélszerünek

nővendékeinek gondolkodása öregbitésére?
1865. Varga János: A val1ás tanitásról ,
1865. Németh Ferencz: Mit vár a haza a népiskolától ?
1865. Szente György: Mi a legczélhoz vezetöbb módszer az olvasás

tanításához ?
1866. Varga János: A gyermekek büntetése.

1866. Gáspári Imre: Mikép lehetne a gyermekeknek vizsga elötti
kimaradását megakadályozni ?

1866. Szente György: A vallásoktatás állásáról népiskoláinkban.
1866. Horváth József: A földrajz tanítás módja,
1866. Szente Györg-y: Népiskolai törvények javaslata.
1866. Czirák József: A magyar nyelvnek minő terjedelemben és

modorbani tanitása P
1866. Varga Antal: A magyar nyelvtan előadási módjáról.
1866. Bereczky János: A számtan előadásáról.
1866. Róth József v. elnök: A népiskolának mely irányban lehető

tőkéletesitéséröl ?
1867. Németh Ferencz: Az ember szellemi tehetségeinek míve-

léséröl,

1867. Szente György: Számtan gyakorlati példái Magyar nemzet
története kérdésekbenés feleletekben. Természetrajz. Vallástörténet.

1867. Czirák József: A tanítók régi óhajtása.
1867. Dorner Samu: Csendes és otthoni. foglalkozás számtannal ;

A keresztényegyház története a reformáczió előtt és után.
1867. Kalmár Sándor: Hogyan vezessük gyermekeinket a vallásos

érzésre?
1867. Szalay József: A jutalmazás, mint szorgalomra serkentő

eszköz?
1867. Róth jözsef v. felügyelő: A gyermek nevelés főbb elvei.
1867. Bodács Sándor: A számtanítás módja.
1867. Varga János: Hogyan tartson a tanító iskolájában csendes

rendet?
1867. Győrfy János: Észrevételek az olvasásról.
1868. Németh ·Ferencz: A. népnevelődés legelső feltétele.
1868. Róth József v. felügyelő: Melyek a nevelés tel virágoztatá:-

sának tényezői, smikép érvényesithetők azoklegsikeresebben honunkban ?
1869. Szente György: A czélszerü nevelésre szükséges módok és

eszközök elemi tanodáinkban .. Bíráló: Czirák József.
1870. Dorner Samu: A tan módszer fogalma, lényege és becse.

Bíráló: Szalay József.
1871. Gáspári Imre: Embertan. Bíráló: Varga János.
2872. Szente György: Mi legyen a főtantárgy népiskoláinkban ?
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1874. Dombi Lász ló : Neveljünk népet az életnek. Biráló : Hajas
Kálmán.

1876. Kovácsics Sándor: Tornautasítás. Biráló: Mlinárik Pál.
1877. Matyák János: A gömbről. Biráló: Gróf Endre.
1878. Benedek Vincze: A számoló-gépnek általam kezelt módja.

Biráló: GrÓf Endre.
1878. Farkas György: Mikép szoktathatja a tanító nővendékeit a

rendes és pontos iskolalátogatásra ? Biráló: Kíss Gyula.
1878. Bodor Sándor: Mi által nyerheti meg a tanító a szülők

szeretetét?
1879 .. Gáspár i Imre: Mit cselekedjék a tanító, hogy fizetését meg-

nevelhesse és nyomorán enyhíthessen? Biráló : Kalmár Sándor.
1879. Mlinárik Pál: Mi szükséges ahhoz, hogy a tanító feladatát

helyesen megoldja? Birá ló : Domby László,
1880. Nagy Lajos: A jutalmazás és büntetés. Bíráló: Fodor Miklós,
1881. Molnár Sándor: Valami a népirodalomról. Biráló: Gróf Endre.
1882. Kiss Gyula: Tanítsunk-e rajzot a népiskolában, és ha tanít-

juk, mi módon? Biráló : Nagy Lajos.
1883.. Kovácsics Sándor: Állítsunk menhelyet a nép gyermekeinek.

Biráló: Fodor Miklós. -
1884. Fodor Mik lós : Mit oltson a tanító és a szűlö a gyermek

szivébe, hogy anyagi jólétre vergődhessenek? Biráló: Nagy Lajos.
1885. Swtter Dániel: Otthoni dolgozatok. Biráló . Bakody Imre.
1886. Horváth József: A magyartörténetnek általam használt mód,

sz ere. Biráló , Varju Márton.
l887. Kiss Sándor: Miképen szerezhet magának a tanító jó mód-

szert? Biráló: Molnár Sándor.
1888. Szutter Dániel: Kedélyes tanórák. Biráló: Heiner Lajos.
1889. Heiner Lajos: Az iskolai játékok ról. Biráló: Farkas György.
1889. Szutter Dániel: Az evang. népiskola szervezetének újabb

mozza natairól.
1891. Kiss Lajos: Kinek a kezében legyen a népiskolában a val-.

lásoktat ásP
1892. Kapi Gyula: Egyházkerületi tanítógyülés megteremtése.

(Saabadelöadás.)
1893. Szíj Lajos: A minta tanítók. Biráló: Bakody Imre.
1894. Molnár Sándor: Az ismétlő iskola. Birálö r Kiss Sándor,

2. Pálya munkák.
1867. Németh Ferencz: A magyar nyelvtan minö modorban és ter-

jedelemben tanítandó?
1880. Hajas Kálmán: Hogyan kedveltessüle mega néppel az olvas-

mányokat?
, 3.- Minta előadások.

1882. NoszJopi Kristóf: Számtan. (Németi.)
1883 Rónay Pál: Vallás, földrajz. (Vasárosfalu.)
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1~84. Gróf Endre: Természettan- Nagy Sándor: Nyelvtan. (Farád.)
1884. Szente György: Vallás, olvasás, számtan; Nedőczy Pál:

Olvasás, beszédsértelemgy., ének. (Bük.)
1885. Szutter Dániel: Számtan, ir va olvasás. (Potyond.)
1885. Hajas Kálmán: Bibliai történet, eg yhá.zt őr tériet, olvasás,

földrajz, történet, számtan, természettan, ének. (Szakony.)
1886. Molnár Sándor: Egyháztörténet, számtan. (R.-Szemere.)
1887. Varju Márton : Földrajz, bibliai történet. (Jobaháza.)
1887. Nagy Lajos: Számtan, történet. (Ns-Ládony.)
1888. Szíj Lajos: Földrajz. (Farád.)
1888. Horváth József: Beszéd és értelemgy., olvasmány tárgyalás.

(N.-Ger..esd.}
1889. Kiss Gyula: Mér tan, (felső osztály) Gáspári Imre: Beszéd-

és értelemgyakorlat (alsó osztály.) (Beled.)
1889. Papp> József: Olvasmány tárgyalás, fogalma7.ás. Biráló:

Szut.ter Dániel. (Mihályi.)
1889. Hajas Gyula: Számtan. Mo lnár ' Sáudor . Bibliai történet.

(Nemeskér )
1890. Bakody Imre: Káté, olvasás, számtan (egy hétfői délelőttre

való penzum bemutatása). (Kisfalud.)
1890. Papp j.ózsef : Földrajz. (Sopron.)
189-0. Fodor Miklós:. Bibliai történet. Heiner Lajos; A víz sze r epe

a.rterrnészet tan és háztartásban. (Szakony.)
189.1. Kiss Lajos: F ő'ldrajz, olvasmány tárgyalás. Kiss Sándor:

Magyar nyelvtan. Biráló: Szíj Lajos. (Vadosfa.)
1891. Kovácsics Sár dor : Káté. Nagy Lajos: Természetrajz. (Pór-

ládony.)
1892. Noszlopy Kristóf: Ének két hangra (hallás után). Kapi

Gyula: Ének (hangjegyekkel). Bancsó Antal: A' példázatokról (szabad
előadás). (Keresztur.)

1892. Hajas Kálmán: Természettan, Fodor Miklós: Földrajz, (A Isó-
-Ssopor.)

1893. Bancsó Antal: Az írgalmas samaritánus. Schrancz József:
Történet. Biráló: Takács J ózsef (Farád.)

1893. Hajas Kálmán: F'őldr ajz (Biile)
1894. Kiss Sándor: Történet. Biráló: Papp József. Farkas György:

Számtan. (Némethi.)
1894. Horvá~h József: Természettan. Hajas Gyula: Nyelvtan.

(N.-Geresd.)
Eszerint 30 év lefolyása alatt volt 57 mu nlca ; 2pályamunka; 26

birálat és 61 mintaelőadás.

* *
De nem lenna teljes e történet, ha végül röviden meg nem emlé-

kezném azon derék férfiakról is, kik mint tiszteletbeli tagok, a tanügy
iránti meleg érdeklődésből szivők sugallatát követve ígyekeztek a
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multban és igyekeznek a jelenben az egylet pártolása által egyházuk nak,
hazájuknak hasznos szolgálatokat tenni.

A tiszteletbeli tagokat az egylet mindig olyan egyházmegyebeli
e.vang. férfiak sorából választja, kik a népnevelés iránt szellemi vagy
anyagi tekintetben érdeklődésiiknek kiváló- je1ét adják ..Igaz, hogy ezen
tiszteletbeli tagok legtöbbjének összes érintkezése az egylettel annyiból
áll, hogy levélben köszönetet morid a meglisztelő vá.la.szta.sér t, s talán
pár forintot mellékel az egylet pénz tárának g y er apltására : de akadnak
aztán olyanok is, kik a tanítók minden munkálkodását éber figyelemmel
k ísér ik, az értekezleteknek rendes látogatóik, s a pár forintjokat, sőt
nagyobb összeget is áldoznak éveken á t az egyletnek. Ilyen derék
tiszteletbeli tagok voltak: Tek. Káldy Ferencz ny. százados 'keresr,túri
földbírtokos, Tek. Ostffy István mihályi földbirtokos, Király János
kisfaludi közbirtokos, később Tek. Székely Sándor vásárosfalui föld-
'bírtokos urak. Ezen férfiak éveken át rendes látogatói voltak a gy űlé- .
seknek s jelentékeny összeggel járultak a könyvtár gyarapításához. De
útóbb ezen derék férfiaktól részint a kérlelhetlen halál, részint egyéb
k őrűlmény az utóbbi k ivé telével megfosztotta az egyletet. s nem'
őrvendhetett további hasznos támog atásuknak.

Azonban támadt az elmult dicső ősök helyébe egy méltó utód
N agys. Dr. Ajkay Béla kisfaludi földbírtokos úr személyében, ki egy
maga igyekszik az előbbi háromnak az üresen maradt helyét betölteni
A tanügy iránti meleg érdeklődésseI csakhamar felkelté a tanítóság
figyelmét és 1891-ben tiszteletbeli tagnak választja.

Azóta valódi. lelkesedéssel csüng a nevelés ügyén; m in.d' a fő-, miad
a fiókértekezleteknek rendes látogatója és a napirenden levő tárgyakhoz
alapos müveltséget a paedagogiai finom érzéket tanúsító felszelalásai
mindig figyelmet keltenek.

Azonkivül évenként tetemes összeggel s becses müvekkel járul
az egylet' gyarapításához; nem kivánhatunk tehát mást, mint azt, hogy
az Isten tartsa meg öt az egylet számára minél hossaab b ideig; az ő
nemes példája pedig lelkesitsen és búzdítson másokat is hasonló tevé-
kenységre,. akkor népoktatásunk fel fog virágozni !

>1<

Ezekben foglalható őssze a .scproni alsó evang. egyházmegyei
tanító-egyletnek rövid története. Há kőzben.k őzben mutat is fel talán
bénultságot vagy némi hanyatlást, annak oka mindig a kűlsö viszo-
nyokban keresendő, általában azonban a fej 1ő d é s és a kor ral
val óha 1adá s jellemzi. És ha csak valami nagy politikai átalakulások
folytán a feloszlása szükségessé nem válik, biztosan tekint egy újabb
30 év története elé.

Kiss Sándor
ev·ang. tanító.
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. A ker. népisk. bizottság jelentése.
(Vége.)

Ezek szerint nem felekezetünkhöz tartozó, állami vag'y községi jellegű
iskolákban lelkészeink vallásoktatásban részesítettek:

--
I II

fiú I lány I összesen

I II I
--

1 Pápán' 30 15 45
2 Veszprémben '. 5 - 5

I 3 Kőszegen. . 38 31 69

III
4 . Pécsett 102 45 . 147
5 Sopronban - 62 62
6 Kis-Martonban (Király Emma.) 2 3 5
7 Muraszombatban . ' 18 14 32
8 Halmoson (rnuras zom bati lk.) 50 52 102
9 Kőhidán " " 9 8 17

10 Gyanafán (péterhegyi lk.) 50 69 119
11 Szombathelyen , , 33 19 52
12 Kapuvárott (vadasfai lk.) 5 5 - 10
-1 Összesen 342 323 I 665

Ha meggondoljuk) hogy ez a szám idővel ugyanannyi családot je-
lent, akkor annál fontosabb kötelességünknek fogjuk ismerni) hogy ezek-
nek vallásoktatásáról a leghivebben gondoskodjunk) hahogy egyházunk
számára elveszítni nem akarjuk őket.

Minden. esetre azok a lelkészek. kik ezen missiójukat is lelkiismeretes
buzgósággal) odaadá lelkesedéssel teljesítik) nagy szolgálatot tesznek az
egyháznak s érdemeket ezeresnek az egyház körül) eiismerésre, nagyobb
fokú anyagi jutalomra méltók. Annyival inkább sajnálnunk kellene, sőt
megrovást érdemelnének) ha hasonló körülmények között mások más utt
ugyanezt a buzgóságot ki nem [ejtenék,

** *
Ez ügygyel kapcsolatban azon óhajának ád kifejezést a bizottság,

hogy oly állami iskoJáknáJ, hol evang. tanító van alkalmazva, oda kell
hatni, hogy a vallésoktatással a tanító bizassék meg'.

A tanítás egyöntetűségére nézve pedig kimondja, hogy ahol a ta-
nulók külön osztályokra osztva oktattatnak, a hitoktató tartsa magát szo-
rosan a ker. »tantervhez «, a hol pedig minden osztály együttesen nyer
oktatást, ott a tananyag úgy osztassék be, hogy cziklusonként mindaz
előforduljon, mi a ker. tantervben elő van irva. Igy míg egyik évben
b ib 1i ait ö rt éne tek e t tanulnak, addig a másikban tanuljanak eg J-
n ~~ tört é n et et, a harmadikban k á t ét. . -



Ill. Vall á sit a n anyag ipa ros é s ker esk ed ő tan o n c z,
t 'o v á b b á kö z é P ker esk ed é IlU i isk o 1 á ban.

A ker. népisk. bizottság a mult évi ker. gyűlés jkönyvének 60-ik
pontja alatt megbizatást nyert, hogy a zip a ros é s ker esk ed ő t a-

, non m:, úgy s zi n tea k ö z é P ker esk e del m i isk o 1á k ban a
val11ásoktatás tananyagát ha t a r o z za meg s erről vélemé-
nyes jelentését teljeszsze be. Ide vonatkozólag a népiskolai bizottság ki-
mondja, hogy ezen iskolák részére külön tananyag ne jelöltessék. elegendő
a népiskolákban tanultak ismétléss a következő kézikönyvek szerint: Tur-
csányi »b ib l i a i t ö r t é n e t e k«, Bognár »k i s kátéja«, Sztehló
»h it- és e r k ö l o s t a n a«, Bognár »Ki s t ü kör« ezimű újabb munkája. II

Ajánlatosnak tartja továbbá a bizottság, hogy ily iskolákban is a
tanítás mindigének-imávalkezdődjék, ugyanazzal végződjék.

IV. K ö n y vb irá 1 a t. Gyurátz Ferencz »Lelkivezér« czímü im a-
k ön y v é t birálatra beterjesztette. A beterjesztett imakönyv a kel'. népis-
kolai bizottság véleménye szerint méltán igényelheti a komolyabb figye-
lembe vételt. Mert e mű az imakönyv-irodalom mezején valóságos nyereség.
S óhajtandó, hogy ezen imakönyv kiadása esetleg az egyházkerület anyagi
támogatása mellett olcsóbbá tétessék (mai ára 90 kr.), Ez által evang,
népünk e »lelki vezére-hez, mint a konfirmandusok »emlékkönyv«-éhez
könynyebben hozzájuthat. Mert mi tagadás benne, napjainkban egyre szük-
ségesebbé válik, hogy az ifjuságot minél szorosabban az »0 1 t á r«-hoz
füzzük, s jó, ha ez épen akor történik, mikor a gyermeki sziv legfogé-
konyabb és a percz erre legalkalmasabb, a konfirmáczió napján.

V. Uj éne k esk ö n y v. A mult évi ker. gyüJés jkönyvének
132-ik pontja alapján a ker. népiskolai bizottság az új énekeskönyv ügyé-
ben egy lépésseI ismét előbbre haladott, midőn úgy intézkedett, hogy a
kik hivatást és képességet éreznek magukban) tekintet nélkül arra, hogy
kerületbeliek-e vagy sem) azok felhivandók) hogy dolgozataikat, illetve kész
énekeiket a ker. népisk. bizottság egyházi elnökéhez küldjék be;, a kik
pedig az énekek verselési formáját s a dallamok zenei oldalát· előzőleg
tüzetesebben megbeszélni óhajtják, azok meg észrevételeikkel forduljanctk az
»Evang. Népiskolá«-hoz. -

VI. O hor á 1k ö n y v. Az új Ohorálkönyv a rnegvalósulás stadiu-
mához közeledik. A mult évi ker. gyülés jkönyvének 130-ik pontja alatt
foglalt utasítások szemmeltartásával azok a dallamok, melyek az eddigi
Cboralkönyvből hiányoztak, de a melyeknek felvételét az új kiadásba ki-
vanatcsnak tartjuk, összeirattak ; s ezek a következők : '

1. Ne szállj perbe én velem.
2. Örülj mi szivünk.
3. Brunnquell aller Güter.
4. Hiszünk mind egy Istenben.
5. Istenem légy velem.
6. Qh Istenem. (A ki bizik.)
7, Dicsértessék Uram.
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8. WeH Ade, ich bin Dein Müde.
9. lVIeine Hoffnung stehet feste.
10. Mely nagy az Ur kegyelmessége.
11. Oh HerÍ' Gott, dein göttlioh Wort.
12. Elég immár. (D moll.)
13. Az Istennek jó tetszése,
14. Mein Jesu, dem die Seraphinen.
15. Seele, was ist Sohön'res wohl.
16. Zuletzt geht's wohl.
17. Del' beste Freund ist in dem Hímmel.
18. Aeh sieh' ihn dulden, bluten, aterben.
19. Széked eleibe jövök.
20. Lobsinge Gott, erheb' ihn meine Seele.
21. Auferstehen, ja aufersteh'n wirst du.
22. Jesu deine tiefe Wunden.
23. Wie wohl ist mir, o Freund der Seele.*)
Ugy szinte megállapitva lettek, hogy mely dallamok maradhatnak

ki. Számokkal jelölve az I. részből kihagyandók: a 8., 11., 12., 13.,
14., 20., 22., 25., 27., 28., 29, 30., 31., 33a, 34., 35., 37., 44.,
45., 49., 52., 54., 55., 59., 66., 77., 80., 81., 83., 85., 87., 90.,
91., 94., 97, 100., 110., 115., 116., 120., 121., 123., 124a, 127.,
134., 139., 144., 145., 146., 147., 149. s 153. számu a II-ik
részből pedig: a 3., 8., 12., 17., 20., 24. s 33. számú - összesen
59 'd a II am.

Végül tekintettel Altdörfer Keresztély érdemeire, úgy szinte a dallamok
szépségére, Altdőrfer 4 sajátszerzésű dallaura is felvétetni határoztatott, me.
lyek eddig is mint »függelék « a Ohoralkönyvben benne voltak. Nevezetesen:

1. En minden dolgaimban.
2. Hozzád fohászkodom.
3. Jer dicséljük Istent.
4. Uram maradj velem.
E szerint a Ohoralkönyv új kiadása 160--162 egy ház i éne k-

dalIa mo t fog 1 a I n a m ~ g á ban, vagyis 36-al kevesebhet mint
sem a régi.

Mégis az új kadás rendezésénél a következő elvek vétettek irány-
adókül :

a) A tősgyökeres protestans dallamok megtartandok eredeti formájuk-
ban, mint p. o. »Erös vár a mi Istenünk«, vagy » Ki csak Istenre dolgát
hagyja« stb. .

b) Amely dallámnak nagyon sok egymástól eltérő váriánsa van, s
azok valami egységet nem mutatnak, maradjon meg régi alakjában.

*) Szükségesnek tartjuk e helyen megjegyezni, hogy bár a. felvett 23 új dallam közül
13, tehát a nagyobb rész n é me t,' de a kihagyott 59 dallam legnagyobb része (47 dallam)
viszont szintén német. Szerk.



- 351 -

c) Zeneileg rossz szerkezetű dallamok minden körülmények közt mel-
lőzendők, még az esetben is, ha azok több helyen meghonosodtak. Ily
helyeken használják a párhuzamos dallamot, mig a rossz feledésbe megy.

d) A zeneileg' elfogadható átmeneti hangok felvehetők.
VII. Zen e párt ol ó eg yes üle t. A ker. népiskolai bizottság

közbejöttével a bernellékelt alapszabályok szerint z e 11 e pár tol ó egy e-
s ü l et alakult a dunantuli ev. egybazkerületben. mihez nevezett egyesület
a ker. támogatását, illetve alapszabalyainak jóváhagyását kéri. Lehetetlen,
hogya kerület hozzá ne járuljon, mikor az egyletnek főbb czélja, hogy
a z ist eni t isz tel e t kul tus 7, á t eme 1j e.*)

VIlI. Kér ele m, in d ft v á n y ok:
1. A kemenesaljai egyházmegyei tanító-egylet azzal a kérelemmel

fordult a ker. népiskolai bizottsághoz, hogy pártfogolja, illetőleg közvetítse
a kerületeil azon óhaját, hogy az egyházközségek k ö t e l e z t e s-

'senekminden iskola m e l l é 20 méhcsaládra méhest beren-
d ez n i. - A kel'. népiskolai bizottság az indítványt uiint pénzügyi és
gyakorlati nehézségekbe ütközőt nem partfogolhatta.

2. Nagy Sándor ns.-dömöl ki lk. s esperes egészségi okokból,. mint
népisk. biz. tag állásáról lemondott. - A ker. népisle bizottság helyét
Z á b r á k Dénes soproni lelkész által óhajtja betölteni.

3. A chnrálügyi albixottsag tagjainak számát kettővel szaporítatui kéri.
- A népiskolai bizottság az indítványt magáévá teszi s. az albisottságot
Z á h r á k Dénes és Haj as Kálmánnal, büki tanítóval kibővítette, s ha-
tározatát hozzájárulás végett a kerületre felterjeszti. .

IX. Tan ter v rev isi Ó. A ker. »Tanterv« nyomatott példányai
elfogyván, de meg módosítások eszközlése rajta szükségess é válván, a ker.
népiskolai bizottság a kel'. tanterv revisiójával Kapi Gyula, Papp József
bizottsági tagokat és Hajas Kálmán buki tanítót bizta meg.

X, Jut alu' m k iosz tás. A ker. népisk. bizottság Ném e th
Péter csóti tanító feleségének, ugys:dnte Bal ass a Sándornénak, gyimóti
tanitónénak, fejenként 14 frt jutalmat osztott ki, hog Y fér j eik o l-
d a 1 ame Ile t t a z isk o 1 á ban a kéz í ill II n k á t ing y e n t a-
n í tot t á k, -

XI. É vis z á m adá s. A kel'. népisk. bizottság évi jövődelme 140
frt 95 kr., évi kiadása 140 frt 46 kr., pénztármaradvány 49 kr. T Ö kéj e
295 frt 05 kr., hát ral é k 56 frt 25 kr., mely összeggel 35 1,1'.
híjaval egészben Tol n a tartozik .

. Többire kiváló tisztelettel maradtunk a nm. elnökségnek és a tekin-
tetes közgyülésnek

Lovászpatonan a kel'. népiskolai bizottság nevében :
Bognár Endre

ker. népisk. biz, e, .elnök,

* A hozzájárulás megtörtént , II "ker. ének- s zenepártoló egyesület," miut már jeleztük,
megalakult. Szerk.
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A dunántúli evang. egyházkerület közgyűlésének
jegyzőkönyvéből.*)

115. §. Olvastatott a főiskolai nagybizottság So-pronban 1895. jú-
nius 19-én tartott űléséröl felvett jegyzőkönyvének V. 3. pontja, mely
szerint a tan í t ó kép z ő-i n t é zet tel jes Ji i fej 1esz t é s ére s v é g-
1ege s sze r v e z é s ére vonatkozó részletes tervezet Kap iGy u 1a
igazgató által a kis bizottság utasítása folytán eikészíttetett. Elen ter-
vezet egyik része, részletes óra-terv kiséretében s ez által támogatva,
6 tanári állás szervezését tartja szűkség esnek, másik része a tantermek
és az interna tus kibővítése, valamint a gyakorló iskolának az intézet-
ben való elhelyezése végett a jelenlegi képezdei épület nagyobbítását,
nevezetesen a 3-ik emeletnek felépítését javasolja s az átalakítás kő lt-
ségeit részletes építési s k őltségvetési tervezet kiséretében 17.000 fr tr a
teszi. - A főiskolai kisbizottság az intézetnek belső szervezésére vo-
natkozó részét változa"tlanúl elfogadja; ellenben a gyakorló iskolát le-
hetőleg az intézet telkén ernelendö külőn épületben kivánná elhelyez-
tetni. A 17.000 frtnyi építési költségnek és a 8000 frt évi költségtöbb-
letnek beszerzése s biatositása érdekében a kisbizottság az államsegély
igénybevételének szükségét kimondja oly értelemben, hogy a tanító-
képző-intézet azontúl is az egyházkerület sajátos érdekeit szolgálja, az
internatusba csak evang. növendékek vétessenek fel s a magas kor-
mánynak teendő engedmények az egyházkerület köteJékén k ívűl álló,
esetleg más vallású tanulóknak is oktatására, de ne egyes tanárok ki-
nevezésére terjedjenek ki. - A főiskolai nagybizottság a tanítóképző-
intézet átalakítására s berendezésére vonatkozó tervezetet az intézet
felvirágzása és versenyképessége érdekében állónak ismeri el, s azt
helyesléssei fogadja, mivel azonban az óhajtott átalakításra és beren-
dezésre "saját erőnkből képesek nem vagyunk, az államsegély igénybe-
vételét, 17.000 frtot építkezési, s 8000 frtot évi segély czímén szűksé ,
gesnek tartja, s annak kérését ajánlja. Az államsegély igénybevételének
illetve el fogadásának feltételeit illetőleg a főiskolai nagybizottság ki-
mondja, hogy az intézet felekezeti jellege megtar tandó, úgy hogy a ta-
nárok választásának joga is az egyházkerületet illesse. Az internátusba
csak evang. vallású növendékek vétessenek fel, ámbár már az építési
s~gély megadása esetén megadható nak véti a közokt. kormánynak azt
a jogá t, hogy az internátusban bizonyos szárnú helyeket evang. vallású
növendékekkel betöltsön. Az évi segély fejében viszont arra kőtelezné
magát az egyházkerület, hogy bizonyos számú bármely vallású növen-
dékeket bejáró tanulókként az intézetbe felvesz.

Az egyházkerületi közgyülés az iskolai nagybizottság javaslatát
elfogadja és határozattá emeli, egyúttal ~tekintettel azon körülményre,
hogy tanitóképzö.intézetűnk nemcsak a mi felekezetünknek, hanem a

*) Közöljük a közgyfilési jegyzőkönyvepontjait, melyek - úgy hisszük - érdekélni
fogják ol.vasó közönségünket.. Szerk.
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hazai általános közoktatás ügyének is kitünö szolgálatot tesz, - és
hogy épen Dunántúl kevés" lévén a tanítóképző-intézetek száma, soproni
tanítóképző-intézetünk kibővítése által e hiány orvoslása is keveRebb
költséggel éretnék el, - a nagymélt. m. k ir. közoktatási ministériumnál
a soproni ev. tanítóképző-intézet átalakítására és berendezésére egyszer
s mindenkorra 17.000 frt, úgyszintén évi segély czimén 8000 frt meg-
adása iránt fog kérvényezni.

* '"*179. §. Olvastatott a 1e á nyn e vel ö-i n t é zet fel á II í tás a
ügyében kik,üldött bizottság jelentése. mely szerint ezen bizottságnak
f. é~i június 13-án Köszegen tartott ülésében a kőszegi ev. egyházköz-
ség képviselői bejelentették, hogy az egyházközség - a parochia ~tő-
szomszédságában - két, összesen 1277 O-ölet tevő telket megvett, s
tulajdonosokkal az adás-vevési szerződést feltételesen megkötötte és
hajlandó ezen két telket az egyházkerületnek a Ieánynevelö-intézet fel.
állítására átengedni.

A bizottság a telket megszemlélvén, a leánynevelő-intézet helyéül
alkalmasnak találta, miután azon száz benlakó növendék számára elég
tágas, kétemeletes épület emelhető és ezenfelül a kert számára is ma-
rad fenn némi térség.

A kőszegi ev. egyházközség a leánynevelő-intézet czéljaira kész-
pénzben 10.000 frtot, telekben 2700 frtot felajánl. Késznek nyilatkozik
továbbá az építkezés czéljaira az egyházkerületnek 50.000 frtot 41/2 %-os
kamat mellett bármely időre kölcsönadni.

Ezen valóban szép prot. hitbúzgóságra és áldozatkészségre mutató
ajánlattal szemben az egyházközség csak azt köti ki, hogya felá1lítandó
leánynevelő-intézetben évenkint öt kőszegi bejáró növendék ingyen ta-
níta ssék, Továbbá, ha az intézet valamikor máshova helyeztetnék át,
az egyházközség kivánja, hogy az általa felajánlott 10.000 frt, valamint
az ingyen átengedett ingatlan becsértéke 2700 frtban visszafizettessék.

Kőszeg sz. kir;' város a leánynevelő-intézet ez éljair a 500.000 drb.
faltéglát ingyen, az építkezéshez szükséges "köny er és végett pedig egy
k öfejtőt minden díj nélkül átenged és az építkezéshez szűkség es homok
vételét biztosítja. A bizottság az építési terv és költségvetési előirány-
zat elkészítésére Gerhauser József egyházközségi feiügyelő úr elnő kleté
alatt Michaelis Izidor,. TuczentalIer Lajos, Szovják Hugó, Rupprecht
Tasz iló és Möszl Lajos urak ból álló a.lbizottsá got küldötte ki azon uta-
sítással, hogy munkálatukat legkésőbb július hó végéig nt. Kund Samu
úrhoz, mint a bizottság egyházi elnökéhez bek üldjék. A belső felszer e-
Iések' tervének elkészítésére a bizottság dr.Schreiner Károly úrat kér te
föl, ki is a már készen levő tervezetet elbírálás végett a bizottsági el-
nökségnek azonnal átnyújtotta.

A bizottságnak f. é. augusztus 12-én Nagy.Kanizsán tartott ülé-
sében nt. Kund Samu egyh. elnök úr bemutatta a mult űlésből kikül-
dött albizottság munkálatát, valamint a Müller építész úr által készí-
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tetett építési tervrajzot. Eszerint az építés hozzávetőleg 81.000 frtba, a
belső fölszerelés pedig 20-25.000 frtba kerül. A leánynevelő-intézet
felállítása tehát legkevesebb 100.000 frtot igényel.

Az egyházkerületi közgyülés határozatilag kimondja, hogy Kósze .
gen ev. leánynevelő-intézetet állít fel és e czélra megveszi a k őezegi
ev. egyházközség által felajánlott - a parochia szomszédságában levő
telkeket, 7600 frt értékben.

Az egyházkerület elfogadja a kőszegi ev. egyházközségnek, vala-
mint Kőszeg sz. k ir, városnak a leánynevelő-intézet érdekében tett
ajánlatait és azokért jegyzőkönyvileg hálás köszönetét nyilvánítja.

Az egyházkerület elfogadja továbbá a kőszegi egyházközségnek
nemes áldozatkészségével szemben tett kikötéseit és formált követeléseit.

Az egyházkerületi közgyülés megbizza a főiskolai nagybizottságot
és a pénzügyi bizottságot, hogy ezen fontos ügynek tovább fejleszté-
sére a szükséges intézkedéseket megtegyék és a kérdésnek tanügyi,
illetve pénzügyi oldalára vonatkozó további javaslataikat a jövő évi
egyház ker. közgyülés elé terjeszszék. A leánynevelő-intézet ügyében
kiküldött bizottság megbizatása továbbra is fentartatik és felkéretik,
hogy a leánynevelő-intézet érdekében adakozásra való felszólítást sz er-
keszsze meg és sokszorosítás, aláirás és a hitrokonokhoz való szétkül.
dés végett terjeszsze az egyházker. elnökség elé. .

Az egyházkerületi közgyülés meghatalmazza a főiskolai kisbizott-
ságnak és a pénzügyi bizottságnak Sopronban lakó tagjaiból alakítandó
vegyes bizottságot, hogya kőszegi egyházközség által az egyházkerü-
let részére felajánlott, valamint feltételesen kialkudott telkeket, mint az
egyházkerület megbizottja, a dunántúli ágo hitv. evang. egyházkerület
nevére telekkönyvileg leendő bekeblezés mellett tulajdonjogilag áto, il-
letőleg megvegye és az adás-vételi szerződéseket aláirás végett az egy-
házkerületi elnökségnek terjeszsze be.

Ugyanezen vegyes bizottságot meghatalmazza az egyházkerületi
közgyülés, hogya leánynevelő-intézet létesítésére vonatkozó összes mun- .
kálatoka t készítse el és a szűkség es intézkedések et tegye meg, hogy
az intézet legkésőbb az 1897 j8. tanévre használatba vétethesséle.

II

Zwingli Uh-ik.*)
A szelíd lelkű svájczi reformátor és kappeli hős a bodeni tóhoz

nem messze fekvő Wildhaus községben, 1484. január Lén született. Ha-
sonló nevü édes apja biró viselt ember, édes anyja Meili Margit kegyes

.) Források: Benke István: "Zwingli Ulrik élete" 1884. 81': l81 1. Dr. Schmidt K. ,Ge-
schichte der Padagogik" II. 73-85. lap.
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házi asszony volt. Isten a becsületes házaspárt 10 gyermekkel - 8 fiú
és 2 leány - áldotta meg, - a fiúk között Ulrik volt a harmadik. A
gyermek vallásos érzülete s hazaszeretete fejlődésére a családi kör me l-
lett szülőföldje természeti viszonyainak szemlélete tette a legnagyobb
befolyást. Otthon a jó öreg nagymama vallásos elbeszéléseivel oktatta
rajta csüngő unokáit, az édes apa pedig a haza történeteiből mondott
el egy-egy érdekesebb részt. Mikor a gyermek annyira feJcseperedett,
hogy nyáját a havasi legelőkön terelgethette, nem tudott betelni az
óriási hegyek s a mérhetetlennak látszó völgyek és hasadékok szem-
léletével.

Szülői, rokonai az okos és ügyes fiút már kezdettől fogva papnak
szánták s 9 éves korában Wesenben lakó .nagybátyjához adták, hogy
az elemi iskolát látogassa. Bevégezvén elemi iskolai tanúlmányát, nagy-
bátyja közbenjárása folytán Ulrik a baseli szt. Todor-féle iskolába ke-
rült, .melyet ebben az időben Svájcz legnevezetesebb nevelő-intézetének
tartottak. B in z 1i György vezetése alatt a latinnyelv, dialektica és ze-
nében szép előhaladást tett s e tantárgyakban összes tanulótársait fe-
lülmúlta. Majd Bernbe került, hol a hires Wölfin vagy Lu p u 1u s volt
a tanítója, tőle tanúlta az egyetemes és hazai történelmet.

A Domonkos-rendü szerzet egyes tagjai észrevették mily nagy
költőiés zenei tehetsége van Zwinglinek és ép ezért mindenképen rá
akarták bírni: lépjen be szerzetükbe. Azonban ekkor még nem érte el
a törvényes kort, azt ajánlották tehát neki: hogy míg a törvényes kort
betöltené, lakjék náluk a kolostorban. Mikor az apa és nagybátya erről
értesültek, haza hívták a fiút, mert jövőjéről másként akartak gon-
doskodni.

Bátyja most azt tanácsolta neki, menjen B é c s be s szerezzen ott
egyetemi képzettséget. Bécsi tanuló-társai k őzül nevezetesebb embe-
rekké lettek: Heigerlin (a későbbi Fa ber) János, és Mayer Ca ké-
sőbbi dr. Ec k János.) - Körülbelül 2 évig maradt Bécsben, aztán
visszatért hazájába. Bas elben a Szt. Mártonról nevezett iskolában ta-
nított semellett az egyetemi 'előadásokat is szorgálmasan látogatta.
Itt ismerkedett meg J ú d Leóval, kivel holtig tartó barátságot kötött';

1506-ban magisterré avatták s még ugyanazon évben a glarusi
gyülekezet papjává hívta meg. Tudott görögül s az új-testamentomot
eredeti nyelven olvasta. Mínt pap különös gondott fordított az ifjuság
nevelésére. Ösztönzésére a glarusiak latin iskolát állítottak, ebben. . .
Zwingli maga is tanított. Ennek az iskolának a hire nagyon elterjedt.
Svájcz legtekintélyesebb családjai Glarusba kűldték gyermekeiket.
Zwingli czélja az volt, hogy tanítványait az egyetemre kellőleg előké-
szítse. A tanítványok tőle Bécsbe vagy Baselbe mentek. Tanítványai
később is mindig hálával s szeretettel gondoltak mesterükre. Hire elju-
tott (rotterdami) Erasmushoz is, ki elragadtatásában igy ir Zwinglihez :

"Áldott svájczi nép, mely ily jellemeket tud felmutatni s malynek
tudományát és erkölcsét te és hozzád hasonlók fogják képezni 1"



- 356-

Érdekes Zwinglinek a pápai curiához való viszonya is. Ismeretes,
hogy Rórna, valahányszor háborúja volt, miudig Svájczból toborzotta
zsoldos csapatait .. Ilyenkor aztán egy-egy kerület minden fegyver-fog-
ható férfia ősszeállt. s mentek Rómába s vitték magukkal papjukat is.
1512-ben II. Gyula pápa elnöksége alatt megalakúlt a szt.-l iga, me ly-
nek czélja az volt, hogya francziák uralmának Itáliában véget vessen.
A pápa zsoldosai között ott voltak a glarusiak is és Zwingli volt a
tábori lelkészük.' 'A kiütött háborúban a glarusiak XII. Lajos franczia
király seregével szemben oly vitézül viselték magukat, hogya pápa
megengedte nekik, miszerint zászlójukon a fel t á m adó Jézus képét
viselhessék. Az ellenség a svájcziakat igéretekkel igyekezett a pápa
részéről elcsábítani. Zwingli álhatatosan megmaradt a pápa pártján, s
résztvett az 1515. évi hadjáratokban is. A pápa, hogy szolgálatait meg-
jutalmazza 50 frt évi járadékot rendelt számára. E járadékot Zwingli

. 1520-ig élvezte, ekkor azonban lemondott róla.

1516-ban Einsiedelnbe hivták meg papnak. EinsiedeIn nagy bucsú-
járó hely volt. Mikor legtöbben voltak a bucsúsok, rendesen akkor
kelt ki legjobban a bucsújárás és a Mária tisztelete ellen. Itt lépett
fel Sámson Bernát ellen is. .

Rómában mindenféle képen szerették volna a tudományos embert
továbbra is pártjukon tartani. Már 1516-ban kinevezték pápai káplán-
nak, 1518-ban zürichi székesegyházi pap, 1521-beD pedig kanonokká
lett. Mig Lutherre a megfélemlítés által akartak hatni, Zwingli vel szem-
ben egészen ellenkező politikát követtek. A pápa 1523. január 23-án
sajátkezüleg irt levelében "szeretett fiának" nevezi, egyik barátjának
pedig megmondották, hogy Zwingli a pápai trónon kivül bármit kér
mindent megkaphat, ha az apostoli szt. szék pártjára áll. Annyi bizo-
nyos, hogy közte és a római curia között soha se volt az az éles ellen-
tét, a mi a többi reformatorok kőzőtt, Lehet, hogy Zwinglivel azért
bántak szelidebben, mert átlátták, hogy a büszke magatartás és szigorú
bánásmód Németországban nem vezetett eredményre, sőt a kedélyeket
még inkább elmérgesítette ; talán az is befolyással volt a curia bá nás-
módjára, mert a svájczi zsoldosokra a zavargós időben továbbra is
számítani akartak. Ezek mellett azonban azt sem tagadhatni, hogy
Zwingli tiszteletreméltó bánásmódja s jelleme s még inkább hogy elle-
nei személyesen ismerték szintén hozzájárúltak ahhoz, hogy a szent
szék soha sem bánt. úgy vele, mint Lutherrel.

1523. január 29 én volt a zürichi első értekezlet, melyre Zwingli
beterjesztette ismeretes 67 tételét. A zürichi kis- és nagy tanács Zwingli
álláspontjára helyezkedett, akolostorokból betegintézetek, szegény
tanúlók tápintézetei lettek; nem kellett többé a szegény tanúlóknak a
házak előtt való énekléssel fenntartani magukat, a tápintézettöl kaptak
élelmet és segélyt.

1523. október 26. és 27 -én volt a zürichi második vita: a képek
tisztelete és a mise felett.
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Az első úr vacsorát 1525. év áldozó csütörtö kén osztották ki a
hiveknek.

A badeni vitatkozáson (1526. május 26.) Zwingli követői k őzül
Ökolampadius, Haller és Jud Leo vettek részt. A katholikus egyház
nézeteit dr. Eck védelmezte. A vita Krisz.tus testének az Urvacsorában
való jelenléte, a mise áldozat, szentek és képek tisztelete. és a purga-
torium kőr űl forgott.

Svájcz kantonait a reformátió két pártra - katholikus és protes-
táns pártra szakította. Zürich pártján voltak Bern, Basel, szt. Gallen,
Schaffhausen, Müh lhausen stb. A katholikus és protestans kantonok
k őz ő tt megkezdődött a zsurlódás, egyik a _másikat minden adandó
alkalommal ingerelte, boszantotta. A vallásuk s kiváltságaikban meg-
támadott katholikus nemes-családok arra birták a katholikus kantono-
kat, hogy szövetkezzenek Ferdinand ausztriai főherczeg s későbbi ma-
gyar k irálylyal. Mikor a zürichiek meghallották, hogy az osztrák hiva-
talnokok már toborozzák a hadsereget a reformatió elnyomására,
1529. junius 3-án kimondották, hogy az őt hegyi kanton ellen megin-
indítják a háborút. Ez alkalommal' azoóban vérontásra nem került a
sor, megkötötték al I. kappeli békét (1529.) A hegyi kantonok lemond-
tak az osztrák - czimboraságról, beleegyeztek a val1ás 'iránti türelmes
szerződésbe.

A béke azon ban nem volt tartós. A hegyi kantonok a béke fel-
tételeit teljesíteni nem voltak hajlandók; ismét megkezdődött a k őlcső.
nös sértések, jogtalan cselekedetek s üldözések sorozata. A protestan-
sok előtt két út állott arra, hogy a hegyi kantonokat a béke feltételek
megtartására kényszerítsék: vagy háborúval támadják meg, vagy pedig'
piaczaikat zárják el előlök. Zürich a háború mellett volt. A kantonok
többsége leszavazta s a piaczok elzárásár határozta. Ez azonban még
inkább elkeserítette a hegyi kantonok lakóit s felkeltek a rendszabá-
lyozás ellen. Az ütközet Kappe1nél 1531. október Ll-éri megtörtént s
500-nál több zürichi harczos holt teteme borítá a csatatért Zwingli az
ellenség lándzsájától találva egy körtefa tövében rogyott össze, kezeit
összekulcsolta, szemét égre függeszté s ajakai imát rebegtek. "Akarsz-e,
gyónni? Hivjun k.e papot?" kiabálták felé a fosztogató katonák. Ajakát
nem tudta már fe1nyítni, csak fejét rázta. "Akkor halj meg' megátalko-
dott eretnek !'' igy szólt az unterwa1deni Bockinger nevű kapitány s
ezzel keresztűl szúr ta, ekkor testét négy részre vágták és megégették.
Utolsé szavai ezek voltak: "A testet megölheted, de a .lelket nem."

(Folyt. k őv.)

.~

Pethes János.

-~--- - -- ~
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Sírvers ek.
(Folytatá~.)

6.
Ki volt tűzve menyegzője,

Várta jöttét epedőn;
És menyasszony ágya itt van:

Hideg sír a temetőn.
Égbe ment föl Istenéhez,

Örök ott a vigalom,
S nem kezdődik újra, mint itt,

Örömmel a fájdalom.

7.
Nem félt a sírtól; óhajtá inkább

Az édes álmot, mit az nyújt neki.
S mi szép, hogy agg nak édes álma most,

Hogy a menny üdvét majdan elnyeri.
Tavasz lesz akkor, s ő megifjodik ;

A gyönge test majd új erőre kap
S a nyelv ezt zengi: "Látom sz íne det,

Kit földön áldék s itt is áldalak.

8.
Meggyilkolták, életét más vette el;

Vére után holtig" vérzik
A szülöi bús kebel.

Mit se aggjék, apja, anyja, lelketek:
Új élettel látta Isten,'
Ki ott örül fönn, a mennyben,

A szeretö gyermeket.

9.
Nem birá el földi szenvedését,

S hitvány golyóval átfurá agyát.
ón, hidd vándor 1 a könyezőkkel el,

Hogy néki Isten érte megbocsát.

10.
Nagy Duna! hullárnidba' lelé ifjonti halálát:

Méltó könyjeidet érte folyatni soká.
Néhány percz tele el, mig éltét megszakítád te:

Ámde szülőjének bánata, búja örök.
Tóth István:
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Vallás és Bölcselet.
Te dicső ész! Te a létezők rnélyére hatoló bölcselő szellem! Oldjá-

tok meg az élet rejtélyét, ez ősidőktől kisértő talányt! . " .
E titkot kutatta már a gúlák hazájában az ember. Es mire jutott ? ...

Arra, hogy a hieroglifekben csak újabb talányokat hagyott utódaira örö-
kül.- A nagy könyvtárak parókás bölcsei e kérdésen töprengve vesztet-
ték el utolsó hajszálukat is. Mióta az ember eszmél, millió és millió hideg
verejtéket gyöngyöző homlok kérdezte már az eget, a földet, az észt,
a fantáziát:

»Mondjáto]; meg nekem, mit jelent az ember? ... Honnan jöttern ~ ...
Hová megyek?.. Ha tökéletesen meghalok, úgy miféle komédia ez az
élet, - a maga vágyaival, küzdelmeivel, reményeivel ? '" Ha halhatatlan
vagyok, mit fogok művelni egy örökkévalóságon át?.. Meghalni, min-
denkorra, örökre, miután nem léteztunk tovább egy pillanatnál, milyen
szarkasztikus, ostoba gondolat! ... Nem érne-e százszor többet meg sem
születni ? .. , Ha pedig örökké élek, mi sors vár reám? ... Ha valamikor
belefáradok a' létezésbe, meg van-é tiltva véget vetni annak? .. Lakik-e
valaki túl a csillagboltozaton?. :«

Az "ember kérdezett: és az ész megállott, mig a habok tovább cso-
bogtak, a szellő lengedezett, a virágok nyiltak és hervadva hullottak az
ősz kebelére, a vándorfelhők jöttek és távoztak, a csillagok mosolyogtak
hidegen, gúnyosan ... S a kérdező ember forró vére hülni kezdett a né-
maság hangos válaszára: »Lélekbeteg, bolond az, ki feleletre vár! ... «

Csodálatos .. , Az emberiség javarésze még ma is feleletre vár. -
Lehetséges-e, hogy az emberek jobbjai őrültek volnának? ...

*
M· . .?1 az 19azsag ....
»Hozzátok ide a mosdótál at, « •••
Igy felelne Pilátus azt hiszem' ma is!

*
Hála és dicsőség a kutatö szellemnek, mely a szerencsetlenek szá-

mára, a kiknek a föld már' semmit nem Ld, föltalálta vigasztalásúl az-
- eget! '

Hála és dicsőség a vallás szelid angyalának, ki a szenvedők keserű
poharába néhány édes, búfelejtő, altató csöppet önt ...

Egy csöpp reményt.
Egy csöpp hitet.
Egy csöpp szerétetet.

*
Régi, ócska könyv., ,
Mindenki ismeri. Gyermek és ag'g, Ifju szűz és tisztes mátróna. -

Egyszerű, mint a természet és természetes mint az. Alakja idomtalan,
maga igénytelen, mint a napsugár, mely melegft; mint a kenyér, meJy táplál.

Ocska, régi könyv , , ,



Oly szeliden, oly áldó jósággal tekint reánk, mint egy szerető nagy-
anya, ki orrán a nagy rezes pápaszemmel naponként forgatja levelét resz-
kető kezekkel s olvasgat belőle rebegő ajakkal... Es ennek a régi
könyvnek a neve is oly rövid: könyvek-könyve: biblia. - Méltán hivjuk
»szentkönyvnek- is. A ki elvesztette Istent, itt megtalálja. A ki sohasem
ismerte Ot, itt meglátja képét, A ki sohasem érezett, itt érezni fogja a
lélek áramlatának szellem tavaszát.

A zsidók, a kik különben is mindig érzékkel birtak a hasznos, az
értékes iránt, jól tudták, hogy mit cselekedtek akkor, midőn templomuk
pusztnlásakor az aranynyal és ezüsttel kivül és belül megborított áldozati
edényeket, a jö illatoknak csinálásához való fűszerszámokat; a kegyelem'
tábláját tiszta aranyból; és a merő aranyból készült Kérubimokat; kék
selymet, veres selymet, karmazsin-szinű selymet, fehér selymet; a gyer-
tyatartókat, melyeknek szára, ága, pohárkái, tálacskái és virágai azon egy
merő aranyból valának; a nagy papnak melIén való drágakövekkel kira-
kott ékesseget ; Sittímfakat, aranyat, ezüstöt, rezet mind... mind veszni
hagyták, egyedül csak azt a régi könyvet, - abibliát ragadták ki -
százak halála árán - a lángok közül. .

Igazuk volt.
Az a régi, ócska, idomtalan és igénytelen könyv volt a jeruzsálemi

templom .kapraztatö drágaságai között a legértékesebb kincs.
Hála a Gondviselésnek, hogy nem lett zsákmánya sem a lángoknak,

sem Titus Vespasianusna~! .
*

, lYIilyen fönséges az istenem ber alakja! Mennyire eltörpül mellette az
O-szövetség Hérósza. - Mózes szereti népét megható bensőséggel s ag-
gódik sorsa fölött, mint egy édesanya. - Krisztus szeréti az emberiséget,
az 'ő szeretete magához öleli az egész világot. Mór.es átkokat szór. Krisz-
tus imádkozik ellenségeiért.

*
A keresztyén valIás orvosság volt a beteg, eltaposott emberiségnek.

A ki szenvedni látja Istent, az könnyebb szívvel viseli szenvedéseit.
. Azok a derűlt vidámkedélyű Istenek, kik' uralkodtak HeIlas virányain,

kik maguk sohasem hullattak könnyeket, nem .is sejtették, mit érezhet a
szerencsétlen sorsüldözött kebel... Es így az ember ínségében hiába ke-
reste az Istent, ki rajta segíthe], Azok a régi Istenek csak az élet ünnep-
napjain voltak hasznalhatók. Ok nem értették a hétköznapok keserves
bajait. De épen azért as emberek nem is tudták őket szeretni ígazán.

Igy érthető, hogy mídőn megjelent Isten, vállán a kereszttel, rész-
véttel fordúlt feléje az egész világ szive. Hiszen a részvét a szerétet leg-
dicsőbb szentélye, a részvét maga a megdicsőűlt emberi szeretet.

- *
A keresztyénség nem tan, lélek, élet az. S éppen azért lerombol ha-

tatIan és halhatatlan!
*



- 361 -

Találóan jegyzi meg Barrault : A jezsuiták a földet akarták az égbe
emelni, de ők lerántották az eget a földnek porába. Aldástalan volt min-
den rnunkájuk. Nem csoda. - Hazugságból élet nem fakad. Istent meg-
menteni az ördög segítségével nem lehet.

*
A világ ábrázata mindig hű mássa a léleknek, mely azt megfigyeli.

A jónak már. e föld is paradicsom . .A gonosznak a pokol előcsarnoka.
*

.: Vallás és bölcselet! ...
Két hatalmas nagy szellemfolyam. Égbenyúló vizvála.sztó által elkü-

lönítve, különböző forrásokból fakadva a mint forrásuktói távolodva zavaros
hnllámokkal tova hömpölyögnek, bejárva. más és más világot, mig végre
el sziv tengerében újra egyesülnek: vallas és böloselet l

ifj. Draskóczy Laj~s.

Tarl6zás.
VIlI.

Most egy - már bemutatott, de vissza vetett - kalászt kellett
fölvennem újra. Ez is tar lózás. még pedig nem az utolsó. Úgy sem volt
még ez a thema a mi lapunkban elő véve; arról, hogy elkerülhetö-e a
népiskolában a testi fenyíték, még az "Evang. Népiskolá"-ban senki'
sem vitatkozott. Ladányi úr megmagyarázta panaszolt állítását, engem
pedig becsületesen megoktatott, . úgyannyira, hogy kénytelen yagyok
meggyónni, Gyónásom abban fog állani majd, hogy le fogom irni gya-
korlati tanítás-formában, mi módon kezel em én a testi fenyítéket.

De előbb egy pár megjegyzést előre bocsátok, nehogy utóbb
elfelejtsem. Egyik az, hogy én szófogadó v-agyok. Elolvastam Máth, ev.
18. részének felét; de biz ott egy betilt sem találtam abból, hogy az
iskolában meg ne fenyítsük a gyereket. Ott csak botránkoztatásról
levén szó, a mi egészen más, mint a testi fe ny írék. Elolvastam azután'
Máthé ev. 21. részéből a 10, 11, 12, 13. verseket is, és ott láttam a
nagy tanítót, indulatosan, kezében kerbácscsal. Az iskola is olyan
legyen a gyermeknek, mint az apjának a templom. Ha a rendetlen
nebuló meggyalázza az ő templomát, mi szelldebbek legyünk, mint
maga Krisztus volt? -

Másik megjegyzésem az, hogy Ladányi úr válaszára visszáról fele-
lek, azaz: hátulról kezdem, mert ott van a milgva, a java. Olyan igen
jó, miszerint csak sz ór ól-szór a czitálnom kellene és aztán letehetném a
tollat. Az igen t, szerkesztő úr részére pedig az a megjegyzésem, hogy
jelen tarlózásom hosszuságától meg ne ijedjen, (hogy b. lapjában nem
tud neki helyet adni) és legyen ő is- türelemmel. - Tehát Ladányi úr
szerint is eldöntetlen kérdés még az, hogya testi fenyitéknek vari-e
nevelői hatása. Bizony úgy van az. Miért törnek hát némelyek pálczát
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olyanok, a kik hátrább kulIogunk, mint Montaígne eszmél, azt bátran
beismerem. A testi fenyítéket elkerülhetetlennek tartjuk, de boszúból
nem büntetűnk, bo szúvág yók nem vagyunk. Ki tesz és mit tesz noszú.

ból? Az, a ki felgyújtja a más házát, vagy elvágja szornsz édja lovának
a farkát. Boszúból akkor: büntetnénk, ha megharagudnánk a gyerek
apjára és emiatt fiát fenyítenénk meg. Én szerintem a legfőbb az, hogy
a büntetés jogos és méltányos legyen, hogya gyermek iga zt a lanság ot,
részrehajlást ne, tapasztaljon. Vigyázzunk, hogyabüntelent ne büntes-
sük, mert ez tartós nyomot. hágy a gyermek lelkében; ez által elve-
szítjük a gyermek szeretetét és becsűlését ; mig eilenben, ha jogosan
büntettük nJeg, ha érzi, hogy a fenyítéket megérdemelte, nemhogy
megvetne érte bennünket, inkább vénségében is megköszöni azt. -- A
visszavetett kalász aratója azzal kezdi válaszát, hogy személyét ne
érintsern. Hát hol személyeskedtem én VII. tarlúzásomban, sehogy sem
találom meg benne? Semmi dolgom a személylyel. Több személyeske-
dés van L. úr válaszában, de é n arra súlyt nem fektetek ; pedig- ha ezt
a szót .blamer" igazi értelemben vesszük, magyarúl egy kissé kerné-

nyeri hangzanék. Hagyjuk meg az épeszü tanítónak a fenyítés terén is
azt a hatáskört, a mi még van neki hagyva a tanítás terén; ha fenyí-
teni fog is, de bottal semmi esetre sem tanít. Végül pedig arra kérem
L. úrat, legyen szives alkalmilag Máth. 18. részének 7-ik versét meg-
magyarázni. Hátulkullogó.

(Folytatása következik.)

A siövidéki ágo ev. tanítói kör őszi értekezléte.
Kő-ünk őszi, értekezletét ez évben Bikácson tartotta a csaknem

teljes számban megjelent tagok s szép szárnú tanüg ybaráto k, mint ven-
dégek élénk érdeklődése és részvétele mellett:

Agyülés megnyítása után tisztelendő elnök úr, tek. Tiringer La-
jos úr, a kör ujonnan választott világi elnökének táviratát olvassa fel,
arról értesítvén az ér tek ez le tet, hogy akadályoztatása miatt, legmélyebb
sajnálatára, az értekezleten ezuttal jelen nem lehet, mely érlesülés saj-
nálattal vétetett tudomásúl,

Ezután alóilrott jelenti, hogy úgy k őrűnk, valamint az esperességi
tanügyi bizottság által nyert utasitásnak megfelelőleg javaslatát, a mil-
léniumnak népisk oláink részéről miként esz kőz leridö megiinnepeltetése
tárgyában, elkészítette s az értekezlet rendelkezésére bocsájtja.
, A javaslat nyomban felolvastatni határoztatvá n, abevezetésben

hangsulyoztatik, hogy a milleniumnak népiskoláinkban sem szabad
nyomtalanúl elmúlni s így okvetlen .szükség es, hogy az ott is megün-
nepeltessék.
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Az iskola tanítók és tanulókból állván, a javaslat első része azzal
fogl..alkozik, miként ünnepeltessék meg a millenium a tanítók részéről?
Idegenajkú népiskolákról lévén főként szó, kiemeltetik, hogya: tanítók
a hona lapítás ezredéves é vfor d ulóját legméltóbban a mag y a ros od á s
elő m o z d í tás a által ünnepelhetnék meg, mely komoly elhatározást
első sorban őnrnaguk on, ide gen han g-z á s ú nevei k nek tes t ű l e-
tileg leendő megmagyarosÍtású által kellene megkezdeni.

A második teendő pedig az egyházmegye összes idegenajkú nép-
iskoláiban, a vallási tárgyak kivételével, a tan nye l v nek mag y arr a
val ó á tv á 1 t o z tat ása volna.

Mivel a miIlenium az egyesületi élet terén sem múlhat el nyomok
nélkül, annak emlékére tan Í t ó egyes üle tim i II eni II mia lap
létrehozása javasoltatik, akár az egyesületi pénztár igénybevételéveI,
akár gyüjtés utján, akár mindkét módot ,összefoglalva. Ennek kamatai
évenként a magyarnyelv meghonosítása tárgyában irt dolgozatok s más
paedagogiai mu nk á k számára pályadíjakúl volnának k itüz.het ök.

A z egyesületi élet terén további teendő volna, hogy hasonlóan a
k ath., ref., és izraelita ta nító k hoz , az ágo ev. tanítók is tartaná-
nak országos gyülést Budapesten a 'millenium évében;
melynek szükségessége tárg-yában a társegyletekhez felhívás volna in-
t éz end ö, az ez iránt mutatkozó hangulat kipuhat o lá sa s kedvező eset-
ben a ~zükséges intézkedések megtétele végett.

Áttérve a né pisko lák ra , azok a milleniumi kiállitásban sz intén részt
vegyenek és pedig- oly dolgokkal melyekből a magyar nyelvben tett
előmenetelük leginkább kiviláglik, Ilyenek volnának.

a) A mennyiben lehetséges lesz, mag y arn y elv ügy a kor lat i
elő adá s aki á 1} í tás min t a isk o 1 á j á ban.

b) Népiskolai magyar irálygyakorlatok és sz ép ír ási gya-korlatok-
.nak egy díszes kötetben leendő kiállítása.

c) Népiskolai milJeniumi alap létesítése, melynek kamatai évenként
két legjobb magaviseletü oly növendéknek volnának j,utalmúl a dható k ,
kik a magyar nyelv elsajátításában le~több buzgalmat és ügyességet
fejtette ~ ki.

d) Népiskolai milleniumi ünnepély rendezése 2-3 k őzel i község
tanköteles gyermekei részéről valamely központban együttesen.

e) A hol lehetséges, az or sz á g os 'kiállítás megtekintése a n ove n-
dékek részéről ta nítóik vezetése alatt.

:r\1indezen ponto za tok a javaslatban meggyőző okokkal lévén tá-
mogatva, az értekezlet azt teljesen mag-áévá tette azon megjegyzéssel,
hogya javaslat,_ a tanítók ,névmagyarosítására vonatkozó, e lsó pontját
csa ládi ügynek te k ínti s a kör minden egyes tagjának szabad elhatá-
rozására bíz za, de annak közvetítésével az elnő kséget megbizza.

A milleniumi országos ágo ev. tanítói gyülésre vonatkozólag azt
határozza, hogy ha esetleg az nem is jöhetne létre, k őrünk a mill'enium
évében két gyülés helyett csak egyet tart, de azt B II d a pes tell
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fog jam eg tar tan i; melyre nézve jelenlevő nt. alesperes úr azon
igéretet teszi, miként a jövő évben Budapasten tartandó egy gyülés
költségeinek fedezésére az évi mindkét rendes' gyülés napidíj- és' fu-
var költségeit biztosítani fogja, mely éljen-ek kisér etében vétetett örven-
detes tudomásúl.

Amillenium mintaiskolájábá 'gyakorlati előadás' tartása végett --
. amennyiben az lehetséges lesz - kiküldetnek-: Polgár József hideg-
k úti, Pre hauser János bikácsi és ifju Kring Gyula udvari-í tanítók.

A javaslatban felhozott, sürgős intézkedést igénylő pontok foga-
natosítására, valamint az eg ész javaslat keresztülvitelével járó teendők
végzésével a k őr az elnökséget megbízza.*)

Az értekezlet második tárgyát az "Eötvös-alap gyüjtő helyi bizott-
ság" szervezéséről Ha isz er He n ri k paksi tanítónak kiadott ja vaslat
felol vasása képezte.

Hangsúlyozza, hogya létért való küzdelemben az egyesek tömörülése
által oly czélok is megvalósíthatók, mikre az egyes magában még csak
nem is gondolhat, mert az egyesülésben elIenálhatlan, hatalmas erő rejlik.

Ezen czélt szolgálja a tárrítói karnál az .Eötvös-alap" jótékony
tanítói egyesület. Körünk, megértve a.-kor intő szavát, nemcsak egyes
tagjai által, de mint testület is belépett alapító tagúl az egyesületbe.
Az alapszabályok értelmében az egyesület tanítótestületi tagjainak, kő,
rükben "gy{ljt~ s kezelő helyi bizottság" -ot szervezve; azon ked vez-
ményt adja, hogya már meglevő jogok mellett, a kebelükben levő
tagoktóI befolyó tagdíjak s adományoknak évenként egy har ma d á t
megtarthatják s a tökésítésre szánt összegen kivül mutatkozó maradé-
kot önmaguk által alkotott szabályok szer int s~gélyül vagy ösztöndíjúl
kioszthatják ; minélfog va indítványozza, hogy k őr iink éljen a nyújtott
kedvezménynyel s alakítsa me~ az .Eötvös-alapot g yüjtö és kezelő bi-
zottság+-ot, melybe körünk minden tagja lépne be s egyszersmind az
alapszabályok 43. §-a értelmében választaná meg tisztikarát s az érte-
kezlet küldene ki egy bizottságot, mely müködési zsinórmértékül szol-
gáló szabályzatot készítvén, legközelebbi gyülésre terjessze be, melynek
megkön nyítése végett egy szabályzati mintát is mellékel.

A k ör a nyújtott kedvezményes jogával élni óhajtván.ijavaslattevö
Indítványát elfogadja" azon hozzáadással, hogy kőrünknek minden tagja
tartsa erkölcsi kötelességének belépni az "Eötvös-alap" egyesületbe.

A szabályzat kidolgozására kiküldi a bizottságot, melynek tagjai:
Haiszer Henrik, Scha d J ános,- ifj. Kring Gyula. .

A helyi bizqttság így megalakúltnak tekintetvén, megválasztja
tisztikarát a .következőkben: Bizottsági elnök a kör alelnöke, jegyzője
a kör aljegyzője, pénztáros a k őr pénztárosa.

A kör tagjai ezután énekkarrá alakúlvá:n, néhány négyes szóll arnú
egyházi ének elének1ése után az értekezlet -véget ért. .

Polgár Józs~f
föjeg'yzö.

*) A javaslatot közöJjilk lapunk élén egész terjedelmében. Szerk,
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V egy cse k.
Előfizeti;iinkhez. Az év vége közeledtével feLhivom mindazokat,

kik még mindeddig hátrálékban vannak, hogy kötelezettségöknek minél elöbb
tegyenek eleget.

Kimutatás. A .Millenniumi alap" ra újabban k ővet kez ö adományok
érkeztek: Nagy Gábor lébenyi tanító adománya: 1 fr t, - Sultész Ference
pórládonyi vendég lös (Kovácsics Sándor pór ládony i tanító iv én, pót-
lólag) 50 kr. - Sieinmete Frigyes újsoóvei tanító adománya: 1 frr, -
Haupimann Mihá7y hegyeshalmi tanító gyűjtése: 6 frt 56 kr.; ehhez
jár últ : Hauptmann Mihály 50 kr., _Meixner Mihály, Zimmermann Pál,
Pamer Endre s Nitsch Pál földmivesek 50-50 kr., Ebner Lörincz és
Schissler Pál földmivesek 40-40 kr., Pótzi Mátyás földmives 30 k r.,
38 iskolás g-yermek: 2 frt 06 k r ra l. Strókay Lajos pálfai tanító
gyüjtése: 1 frt 10 k r, - Farkas György zsebeházi tanító gyűjtése: 2 frt.
- Schreiner Dániel lugosi tanító adománya: 2 frt. - A most kimutatott
összeget a legutóbbi számban feltüntetett 366 frt 06 krhoz adva, gyüj.
tésünk főösszege: 380 [ri 22 ler, - Papp József, szerk.

A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus összes ülésének.
- tételei. (Az elnöki bizottság által kiküldött albizottság javaslatai).
1 Tétel. Az egységes nemzeti kÖzo7ctatús. E tétel keretében tárgyaltatnának
általánosságban a kűlő nb őz ö köznevelési intézetek tanulmányi és köz-
igazgatási tekintetben, a köznevelési intézeteknek egymással és a
szakiskolákkal való szerves összefüggése j különösen pedig: a népne-
velési törvény revisiójának alapelvei, a kőzépiskolai törvény revisiójának
alapelvei, kapcsolatban az egységes k őzépiskola kérdésével, a _szak-
oktatásnak lehetŐleg egységes paedagogiai elvek szerint a sociá.lis
igényeknek megfelelő tervszerű fejlesztése, a felsőbb oktatási intézetek
kapcsoiatba hozása, az egyetemek szaporitásának és az egyetemi

. oktatás nagyobb nyilvánosságának ügye, a nőnevelés alapkérdései
kapcsolatban a nők foglalkozási körének k ib öv itésével s végre az ősz.
sz e s k őzne velö intézetek tanítói és tanárai képzésének alapelvei.

11. Tétel. Állam és iskolu, Társadalom és iskola. E tétel keretében
tárgyaltatnék általánosságban: az állami befolyás emelésének ügye és a
társadalom és iskola egymáshoz való viszonya és egymásra való k ő l.
cső nhatá sa ; különösen pedig: az iskolák eg-ységes felügyeletének, a
szakfelügyelet és az iskolák vezetésének ügye, az autonom isk ola i ha-
tóságoknak és az ftllamkormánynak viszonya, az iskolaügy haladásának

.biztosítására szolgáló intézmények (közok. tanács, szaksajtó, egyletek,
testületek), a közoktatás kiterjesztésére szolgáló intézmények (szabad
lyceum, university extension, munkásoktatás, népkönyvtárak, né pháza k),
a tanárok és tanítók egységes szolg álati viszonyának ügye, a tanárok
és tanítók társadalmi állásának emelésére irányuló intézkedések.

Jndítvány a tanítószővetség, a tanítók ház a iés az egységes tanítói
elnevezés ügyében. .

Il.I. Tétel .. Az iskola belső életének seeroesete. E tétel keretében tár-
g yaltatné k általánossigban : az iskolai tudományos oktatás, a testi, az
erkölcsi és hazafias nevelés több elvei, a tanítás concentrátiójának
ügy.e, az erkölcsi nevelés a tanítással és az iskolai élet egyéb m o me n-
turnaival kapcsolatban; külőnösen pedig: az internatusok ügye, a testi
nevelés, az iskolai és nemzeti ünnepélyek, a k irá n duláso k kűlőriősc n
az iskolai és hazafias nevelés szolgálatában.

Rendelet a tanfelügyelőkhöz. Wlasics Gyula valláso és közoktatásügyi
miniszter legutóbbi rendelete a tanfelügyelőkhöz van intéz ve, malyben
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kűlő nősen arra hívja fel őket, hogy szigorúan ellenőrizzék a tanköte-
lezettség teljesítését, az iskolákat minden évben legalább egyszer meg-
látogassák s ügyeljenek, hogya tanítók megkapják-e. az iskolafentar-
tóktól a háromszáz foririt minimális fizetést. A rendelet a magyar
nyelv népiskolai oktatásával is foglalkozik s erre vonatkozólag a
következőkben ád utasítást: .Az állam nyelvének, a magyar nyelvnek
tanításáról szóló 1879. évi XVIII. törvényczikk rendelkezései nincsenek
kellő mértékben : érvény esítve. Az 1893/4. évben a 7200 nem magyar
tannyelvü népiskola k őzül 2199 ben a magyar nyelv siker nélkül, vagy
éppen nem taníttatott. A tanfelügyelőknek nemcsak hivatalos, de
hazafias kötelességük, hogy e valóban türhetetlen állapot on mielőbb
segítsenek. Ha a tanítóban van a hiba, a mennyiben nem .birja oktató
képességgel a magyar nyelvet, az 1893. évi XXVI. és 1891. évi XLIII.
törvényczikkek módot nyújtanak kedvezőbb viszonyok előállítására ; -
ha egyéb körülményekben keresendő a baj forrása, a tanfelüg yelöség
ne mulaszsza el azt a miniszter tudomására hozni".

A tanitók igaz barátja. Igazán ezt a czimet viselhetné a Benedek
Elek szerkesztésében megjelenö Nemzeti Iskola. Soha még tanügyi lap a
tanítók ügyét ily nemes hévvel és ekkora eredménynyel még nem védte
és soha még tanügyi lapot a közoktatási miniszter ekkora figyelemben-
nem részesített, mint ezt; Nem csak elolvassák, de szavát mind k omo-
ly an meg is fontolják, sőt a legtöbb esetben véleményét ki is kérik.
Szóv al ez a lap egyike a legkiválóbb tanügyi organumnak. Függet-
lensége úgy szellemileg, mint anyagilag olyan, a melyhez semmiféle
idegen befolyás hozzá nem férhet. Es ez már kezdi is megteremteni a
mag<\. gyümölcsét. A külőnféle tanügyi reformok között első helyen
áll va tanítók fizetés ügye, melyet már a közel jövőben rendeznek.
A tanítóképzést egységessé teszik, az iskolaszékek hatáskörét a tanul-
mányi ügyekben megnyirbálják s a mi fődolog, a tanító független-
ségét biztosítják a szőnyegen levő népokt. törvény rev iz iója alkalmával.
Es ezek kivivásában .az oroszlán rész a Nemzeti Isko láé. Ily lelkes
küzdelem mellett igazán megérdemli ez a lap, hogy ott legyen minden
tanító asztalán.

Reformácziói emlékünnep. A soproni evang. tanítóképző intéz ej
"Pálfy-köre" f. é. oktőber hó 30-án, este 7 órakor diszülést tartott s
azt reformácziói emlékünneppé téve, az egyház újjászületésének nagy
napját az ifjúság következő müsorozattal ülte meg: 1. "Erős vár a .mi
Istenünk." Karének orgunakisérettel, előadta az intézeti énekkar.
2. "Luther családja körében.' Irta és felolvasta Klauzer János IV. é.
növ. 3.. Előjáték "Erős vár a mi Istenünk v.hőz , Orgonán játszotta Simon
Jenő IV. é. növ. 4. ,iA 100 zsoltár.' Karének Stein Károlytól. Előadta
az intézeti énekkar. 5. "Luther." Költemény Sáritha Károlytól. Szavalta
Pálmai Kálmán IV. é. növ. 6. Praeludium és fuga Baumerttől. Orgonán
előadta Lippai Vendel IV. é. növ. 7.• Ég és íő'ld elmulnak." Motett
Klein Bernáttól, előadta az intézeti énekkar. .

Ueber methodische BehandIung des Religionsunterrichtes in den Volk-
schulen, Ily czirnü fűzetet irt és adott ki li ben s p'a n ger János, Felső-
Lővön , Ara 10 kr.
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mi fölöttünk, a kik a testi fenyítéket elkerülhetetlennek tartjuk? A gyakor-
lati padag ogus bármit irjon vagy beszéljen ellene, az mind hiábavalóság,
mert a testi fenyítéket mindenik előveszi. Az ilyen emberek az őszinteség
híjával vannak. Mert a bezárás, k oplaltatás, rendkivüli munka feladás,
m in d testi büntetések. P. o. egyik állami tanítóképz'ő tanára arra itélte
egy tanítványát, hogy irja le egyhuzamban ezerszer -- "Dic~értessék
a Jézus Kr isztus." Aztán a neveléstanban ő a legnagyobb ellensége a
testi fenyítéknek ! Csak a nem gyakorlati emberek m on dják, hogy mai
napság a testi büntetés elvetendő, hogy azzal a padagog us magát
blamálja. Azok a sentencziák, amiket L. úr cz itál, mind igen sz épe k,
de nem a gyakorlati paedagogok beszéde az, vagy ha azok is ir nak
ilyeneket, tudjuk mennyi az értékük. Saját ta.paszt a lásomból álljon itt
a következő eset. Soproni tanúló koromban a rni kedves tanárunk -
k itöl az első neveléstant hallottam, - már ezelőtt 36 évvel, annak a
modern elvnek volt híve, mely szerint a vesszőt száműzni kell az isko-
lából. Hauern ha megboszantották a 13-14 éves praeparándisták, a
pipaszárával bizony jól ellátta őket. Hogy mit mondott Legouvé, Kehr,
Montaigne és Gyertyánffy, az nem billenti a veszőtJd.rhoztatók részére
a mérleget, mert mondani én is mondhatok, ha nem akarok őszinte
lenni. Ki irt és ki mondott szebbeket a gyermeknevelésről, mint Rous-
seau? Én nem ismertem őket személyesen, de olvastam ez utóbbiról,
hogy a gyarmeket ki nem állhatta ; saját gyermekeit is a lelencz ház-
ban neveltette. Ennyit érnek azok a czifra fr áz isok l Gyertyánffyra
pedig éppen fölösleges hivatkozni; ővele márjó ismerősök vagyunk.
Gyertyánffy azt is mondja, hogy a falusi tanító szedjen pilléket, kőris
bogarakat, "tücsköket; legyen a falu har angoz ója, kertésze, kántora,
a fonóházak vezetője, aztán azért a 3 -4 száz forintért az ismétlő tanú-
lók at is köteles oktatni - kűlő n dijazás nélkül." -

Jézus azt mondotta: "Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket,"
. sat. . . . Ö ezt az ölbeli gyermekekről mo'ndá, akik bünnélkül vannak

és olyanoké a menyeknek országa. De a tanítónak már olyan gyerme-
kekkel van d alg a, a kikben felébredtek a rosz hajlandóságok csirái és
vannak k őzőttük olyanok is, a kiknek gyögeresen sem a szelid báná s,
sem a vessző nem használ. Hát mit csináljunk az ilyenekkel, ha azt
akarjuk, hogy a tanítást ne za varják a többi tanú ló kr a nézve? Bizony
elhallg-attatjuk őket olyan "eszközökkel, a minö kke l lehet. L. úr is taní-
tott 70 -80 gyereket, de a rendet fönntartotta bot nélkül. Ezt is elhi-
szem azzal a toldalékkal, hogy talán azok mind művelt emberek gyer-
mekei voltak, L. úr pedig csak mükedvelő volt. Most azt mondja L.
úr, hogy lehetnek olyan verés .nélkül tanítani nemtudó tanítók, előbb
pedig azt mondá, hogy vannak. Nagy különbség van e két szó között,
valamint ezek között is: "Egyrésze, és k isrésze," mert a rész lehet 3/.
is, 9/10 is, egy tized is. Hogy én nem hallottam volna a botbüntetés
felől helytenítö nézetet, ne higyje ezt L. úr! Sőt nagyon is sokat hal-
ottarn. Voltam házi tanító 18 éves koromban, a mikor a házi úr -.-
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nagyon tudományos ember volt - tele marokkal rakta a fejembe, hogy
a tanító milyen szelid, türelmes, szépbánású tartozik lenni, hogya tanító
kezében nincs vesszőnek helye, mert még a buta rekrutát sem szabad
megverni stb.· ... aztán az én nagy pádagog usorn a 14-15 éves szol-
gálót lovagló korbácsával a vérzés ig elverte ; a tulajdon fiát pedig
azért. mert játék közben letört egy kis fát, majdnem agyonütötte. Én
voltam bátor öt a nekem mondottakra figyelmeztetni, a mire ezt felelte:
"Jah, szép öcsém, én nem vagyok tanító."

Aztán olvastam egy rakás neveléstani könyvet; utolszor Varga
Mihályét. Ez volt a többieknek a koronája. Olyan g yő ny őrű és kedves
könyv, hogy nem felejtem el soha. Abban a neveléstani könyvben nem-
csak a vessző van elítélve, hanem mindennemü fenyíték. Varga szerint
még haragosan sem szabad dorgálni, nem szabad a gyermekre élesen
nézni; tehát semmit sem szabad tenni!

Hát én azt kérdezem, gyakorlatipadagogus-e a ki így beszél?
Természetes, hogy aki az ember-nevelésről könyvet Ir, vagy a leendő
paedagogusoknak a neveléstant előadja, egyik sem dicsérheti s nem
ajánlgathatja a bottal való tanítást. Ha én lennék képzöintézeti tanító.:
magam is csak azt mondauárn, a mit Szerkesztő úr csillag alatt irt
utolsó tarlózásomra. De egyúttal nem felejteném el, sőt ráemlékezném
annak a falusi parasztnak kijelentésére, a ki praedikátió után így sz ólt
a lelkészhez : "Édes tisztelendő uram, maga jól megtanúlta, hogyan kell
a lelkünkre beszélni. De hiába, nem marad meg rajta, mert bizony
Isten, azt mind nem tehessUk meg!" És most következik L, úr vá la-
szának legerősebb pontja. Azt mondja, hogy én blamálom magamat,
mikor az indulatosságból eredő verekedést is természetesnek tartom.
Nem blamálom magamat; különösen nem, az őszinte és gyakorlati
pádagogus előtt. Hát miböl eredjen a fenyítés, örömből, jókedvből?
Hiszen mi sem természetesebb, minthogy parancsolatunk nem teljesítése
vagy annak éppen ellenkezője indulatba hoz -b en n iin k e t, mert enélkül
nem is tudnánk fenyíteni sem későn sem k or á n, Aztán nem absur durn-e
az) hogya bűntény elkövetése után órák mulva bünressünk, mikor biró
és bünös majdnem elfeledik a mi történt? Különben erre nézve majd
gyónásom alatt bővebben nyilatkozom. Az eszmék terén mennyivel
hátrább kullogok, mint Montaigne! Jah !kedves L. úr, ha én is az esz-
mék em~ere lehetnék, ha nem volnék a gyakorlat embere, milyen szép
eszméim volnának nekem is. Ha csupán az lenne a feladatom, hogy
eszméket irjak más emberek számára, higyje el L úr, én is tudnék
eszméket gyártani. A 'mi most már a dolog lényegét illeti, értsük meg
egymást, mert különben nem hogy közelebb jutnánk egymáshoz, inkább
messzebbre eltávozunk. L. úr botbüntetésről beszél, én pedig testi fenyí-
tékröl, a mihez éppen nem szükséges a bot. Hogy mai napság bot
legyen az . iskolában, hogy bottal tanítson a tanító, azt nem vagyok
képes elhinni. Hogy volnának olyan tanítók, mint Vas Gereben "Tujder
uram" -ja, ezt kénytelen vagyok tagadni. De, hogy többen is vagyunk


