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Evangelikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik - a nagy szünídő kivételével- minden hó elején.

Szerkesztő és kiadó: Papp József-

Meghivás.
A hazai ágo ev. tanító-egyesületek túlnyomó többsége· óhajának

megfelelőleg van szerencsénk a hazai ágo h. ev. tanítói kart, a II.
tanügyi kongresszus befejeztével, 1896.évi junius ho 9-én, d. e.
9 órára Budapestre, az ottani evang. főgymnázium dísztermében
tartandó értekezloti jeIIegü országos ág. evang. tanítói
gyűlésre ezennel tisztelettel összehivni

A tanácskozás tárgyai: 1. A gy ülés megnyitása korelnök elnök-
lete alatt. 2. Elnök és tisztikar választása. 3. Javaslat, egy orsz.
ágo ev. tanítóegyesület létesítése tárgyában, alapszabály tervezettel
kapcsolatban. Előadó: P éte r f y S á n dor. 4. A kántortanítók
sérelmes nyugdijügye. Előadó: Pol g á r f ó zs ef. 5. Indítványok.

A sióvidéki ev. tanítói kör elnöksége.

Tud.ni valók.
1. El ö ért eke z 1et: a gyülést megelőző napon d, u. 3 órakor a

deák téri evang. főgymnázium disztermében.
2. 1 s mer ked é sie s tél y: a kongressus ideje alatti hétfön ,

vagy is julius 6-án este 8 órakor a dunaparti redoute nagy éttermében,
a budapesti ev. tanítóegylet gondoskodása mellett.

3. Az orsz. ágo ev. tanítói gyülésben r ész.tvenni óbajtók legczél-
szerübben a 2 frt tagsági dij befizetésével (Mauricz Rezső, reá lisk olai
igazgató, Budagest lovagutcza 18. sz.) belépvén tagúl a II. tanügyi
kongr esszusba , részesülnek annak minden eJönyeiben (kedvezményes
utazás vasuton és gőzhajón, elszállásolás, étkezés, beléptijegyek az
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orsz. kiállítás megtekintésére stb.) melylyel egyszersmint eleget tettek
kötelezettségüknek a mi gyülésünk költségeit illetőleg is.

4. Ajánlatosnak mutatkozik, hogy ez évben az egyes ágo evang.
tanítói egyesületek ne tartsanak külőn értekezleteket, hanem az ezekre
járó napidij és fuvarátalány kiutalványoztatása végett, az orsz. gyülés
költségeinek fedezésére, az egyes egyesületek elnökei keressék meg
az illető esperesí hivata lt.,

* * *
Azon reményben vagyunk, hogy minden ev. taníró szivén viseli úgy

az ev. tanügy, valamint saját és hozzátartozói érdekeit, tehát az ország
ágo ev. tanítói gyülés czélját: nem tekintve eg-y k is áldozatra, tömeg-es
megjelenésével emelni fogja annak diszét és tekintélyét; szem előtt tartva
amaz arany igazságot: .Ember segits magadon, az Isten is megsegít!"

A protestáns országos árvaház megalapítása.")
Árva! A mi fájó keservet ismer az emberi kebel, azt mind e

sz ócska foglalja magában. A legurvább szívben is megrezdül a részvét
hurja , midőn e szót hallja, meJy annyi duló k ínna k tolmácsolója. Avagy
kinek szive nem esett meg egyszer-másszor azon szerencsétlenek lát-
tára, kik kicsiny k or ukban elhagyott gyámoltalanságra jutván, szapo-
rítják utczáinkon azok számát, kik midőn megszünnek a társadalom
terhe lenni, annak ostorává lesznek s addig folytatják ingyenélő
létüket, mig csak balságos véletlen által gonosztevővé nem válnak.

Mindennap alkalmunk van e leverő jelenségek felett szomor kodni :
ele hányadik embernek jut olyankor eszébe, hogy e sserencsétlenekről
idejekorán gondoskodni kiváltképen azoknak volna kötelességük, kik
szerencsésebb anyagi k őrülrnények között élvén, leginkább hivatottak
a társadalom biztonságáról gondoskodni, hogy javai kat háborítatlan
n yug a lo mban élvezhessék.

Az önzés rendszerint rövidlátó és számításból aligha történt volna
azon szerencsétlenekért valaha valami, aligha Jétesült volna valaha
egy mentő hajlék azok befogadására.

Hála a jóságos Istennek, -hogy lelkünk fenekén a kétszerkettő
bölcseségnél. némesebb oly bölcseség is honol, me ly onnan felül való
lételét az által bizonyítja be, hogy áttörvén az önösség korlátain, fel.
költi bennünk az áldozás ama mindenható erejét, mely minden szép
tettnek kiapadhatatlan forrása.

E nemesebb érzületek rendesen nagyobb társulati rázkódások
k isér etébe n szoktak sz iilernle ni, jelöl vén azáltal is, hogy az embereknek
azokban van legbiztosabb menekvésük,

*) Szemelvény B r o c s Ir ó La j os: "A budapesti protestáns orsz. árvaegyesület és
árvaházának története" czimű müvéböl. A mü bővebb méltatását lásd lapunk más helyéu l Saerk.



Intézetiinknek keletkezése is 1859-re, s igy azon évre esik, midón
a bécsi absolutismus szabadság-unkat végső menhelyében, az egyház-
kormányzatában támadván meg, azt eredményezte, hogy tiz évi türel-
mes hallgatás után a nemzet boszankodása félreérthetetlen nyilatkoza-
tokban tört ki.

A megpróbáltatásnak válságos napjai voltak azok, melyekben.a
protestáns egyháznak be kellett bizonyítania, hogy nem hiába járt
századokon keresztül a szenvedések iskolájába, hogy a hosszas kűzdel-
mekben megedzett akaratán azönkénykedő hatalmaskodásnak, úgy a
mézes-mázos ·csábításnak egyformán meg kell törnie.

Egyházunk e századbeli történelmében tettekben gazdagabb,
fényesebb időszakot, mint az 1859. év volt, nem ismerünk.

A nemzeti ébredés ama szép napjaiban hitbuzgó férfiaknak eszébe
jutott a közmozgalomból eredt üdvös hangulatot az emberiség javára
érvényesíteni és megpendítették az árvaház nak a társadalomra nézve
oly tevékeny eszméjét.

Magasztos hivatásához méltóa n, nemes egyszerüséggel, de annál
odaadóbb ügybuzgalommal, Istenbe vetett hittel, biztos reménynyel az
emberek jóakaratában és szeretettel az árvák iránt alakult meg az
1859. évi május 17-én az .Evangyélmi árva-ápolo egylet Pesten" a
végett, hogy a magyarországi protestáns egyház mindkét felekezetéhez
tartozó elhagyott árvákon könyörüljön, ápolásukról és nevelésükről
gondoskodjék. Az egyesület létesítésének eszméje 1858-ban először baráti
körben pendittetett meg, az s Evang. Wochenblatt"-ban látott nap-
világot, 1859-ben pedig testet öltött.

Nevét 1866-ban .Agostai és helvét· hitvallású országos evan-
gyélmi árva egylet"-re változtatta, árvaházát "Evangélikus árvaház"-
nak nevezte el. Az "evangyélmi" nevet az ágo és helv. egyházak k őz ős
neve gyanánt vették. 1873. óta hivatalos cz im e : .Budapesti protestáns
országos árvaegylet", az árvaházé pedig: "Protestáns országos
árvaház,"

Az absolutismus idejében a protestánsok sem a politikai, sem az
egyházi élet terén jogaikat nem érvényesíthetvén, az iskolákban és a
nevelést szolgáló egyéb intézményekben keresték és találták fel hiva-
tásuknak czélját, azok egyesíték őket, azokban nyilvánúlt a protestáns
szellem ereje, a melyet megtörni az önkénykedő hatalomnak nem
sikerült. Az akkori kormány annyira félt a protestánsok tetterős össze-
tartásától és hazafiságától, hogy az "Evang. árvaápoló egyesület"
megalakulását is minden áron megakadályozni akarta és csakis
dr. Palló Sándor helytartótanácsos közbenjárására és mondhatni fele-
lősségére adta meg hozzá az engedélyt, De azért a midön 1860-ban
magyar érzelmü férfiak vették át vezetését, közgyüléseit csakis kor-
mánybiztos jelenlétében tarthatta meg.

Az 1857-58. években a németországi evangelikusok élénk rnoz-
galmat indítottak Luthernek a nagy reformatornak Wormsban eme":
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lendő emlékszobra ügyében és e mozgalmat kiterjesztették Mag-yar-
országra is, adakozásra szólítván fel itteni hitsorsosaikat. Ez alkalmat
a Hornyánszky Viktor szerkesztésében megjelenő "Evang.Wochenblatt"
czímü egyhází lap arr a használta fel, hogy Th. B., - B ib era u e r
Tiva da r - aláirású lelkes hangú cz.ik kely ébeu felszólította olvasóit,
hogy valamint a külfőldi evangelikusok az áldásosan müködő Gusztáv
Adolf egyesülettel örökítették IYJeg a svéd k ir á ly ernlé két, úgy a
magyar honniak is ilyen "élő emlék"-kel adjanak kifejezést a nagy
reformátor iránt tartozó hálájuknak. Luther egyesületet kellene alakí-
tani, a mely egyházközségek g yárnolításá t, árva- és kórházak létesí-
tését tüzné ki fel ada táúl. Végül hozzászó lásra kéri fel az olvasókat.

Az indítvány minden oldalról lelkesült fogadtatásban r észesűlt, a
lap szerkesztőjéhez pénzadomány ok érkeztek azon bátor ítássa l, hogy
az "élő emlék" valósittassék meg nilelóbb. E kedvező hangulat arra
indította Bau h of erG y ő r gy budai ev. lelkészt, hogy az "Evang.
Wochenblatt"-ban "Evang. árvaházak" czimü czikkelyt bocsátott közre ,
a melyben hivatkozással a bécsiek re, a k ík már évek óta tervezik egy
árvaháznak felállítását, fejtegette, hogy nálunk is már égető szükség
volna ily jótékony intézetre mindkét felekezetü protestáns árvák szá-
mára; erre kőte lez bennünket nemcsak az emberbaráti szeretet, hanem
az istenszeretet is, mert hiszen a mi megváltónk mondja: "Valaki egy
ilyen gyermeknek gondját felveszi az én nevemben, nekem veszi fel
gondomat". (Máté XVIII. 5.). Azután az erős meggyőződes hangján
czáfolta mindazon érveket, a melyek e terv kivihetősége ellen felho-
zattak. Mindenekelőtt lefegyverezte a k ishitűe k et, a kik kétségbe
vonták a magyarok áldozatk.észségét és e mia tt lehetetlennek tartották
a szükséglendő pénzalap e löter erntését, mintha az élő hit, mely a k űl-
földön csodákat mívelt, nálunk erejét nem nyilváníthatná; szembeszállt
azután a szükkeblüekkel, kik lehetetlennek állították a kétfelekezet
együttes müködését; azzal érvelvén ellenük, hogy az igazi kr isztusi
szeretet alapköve nem oly szűk , nem oly gyönge, a meiyen Luthernek
és Kálvinnak emlékszobrai el nem férné nek és azokat el nem ...•birná.
Végül a lelkészekhez fordul, kérvén őket, hassanak oda, hogy hiveik
a szeretet oltárára is áldozzanak, nehogy k oldus módra a külfő ldhőz
kelljen fordulnunk szeretet adományokért. E lelkes hangon irt szózat
nagy hatást keltett. Az ország miriden részéből, sőt a külföldről is
folytak be adományok, küldöik részéről azon határozott kijelentéssel,
hogy azok árvaház létesítésére fordíttassanak, Isten áldását kiv,án-
ván e nemes vállalatra. A közhangulat így az árvaház eszméje mellett
foglalván állást, Bauhofer hozzálátott a terv megvalósításához. Járt,
kelt, mozgatott, felkereste az egyszerft polgárokat, kik mindenütt szi-
vesen fogadták, kopogott a nagyok ajtaján, hogy az ügynek vezérlő
egyéneket, hathatós pártfogókat .és tehetös támogatókat szerezzen, de
miután az egyik nem ért rá, a másik nem tartotta oportunusnak meg-
bolygatni a különböző hitfeletkezetek közt fennálló / jó egyetértést, a
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a harmadik nem helyeselte, hogy az alakuló egyesület az eg y ház ak tól
függetlenül szervezkedik, keblében megtürvén mindkét hitfelekezet
képviselőit - azért, hogy a halogatás miatt az ügy érdeke ne szen-
vedjen, maga Bauhofer vette kezébe a vezetést és szervezkedés végett
összehivta az ügy barátokat 1858. évi november havában, a mely tanács-
kozó ülésén megalakították az ;,alapító bizottságv-ot és ebbe tagúl a
következők választattak; Bauhofer György, Biberauer Tivadar mérnök,
Hor ny áusz k y Viktor az .Evang. Wochenblatt" szer k esz töje és Mayer
Antal főmérnök. A bizottság felszólítására Bauhofer .Az evangelikus
árvaház Pesten", "Álom és való" czímü szivreható, gyönyörü gondola-
tokkal telt czikkelyt irt az "Evang. Wochenb lattv-b an, a melynek első
részében, hogy részvétre índítsa a szíveket, festi az evang. árvák meg-
megrendítő sorsát, sáját életta.pasztalatából merített példákkal, mig a
másodikban, azon czélzatt al, hogy a bizottság munkálkodásának törek-
véseit, terveit szélesebb körvonalaiban is megismertesse, látomás képé-
ben megvalósítva tünteti elő mindazon eszméket, a melyekkel ö k fog-
lalkoztak. Elmondja, hogy látott egy tekintélyes külsejü árvaházat
távolról fe1tünő e felirattal: "Atyám és anyám elhagytak, de az Úr
felveszi gondomat." Hátterében egy másik épület tünt szemébe • Evang.
kór ház" felirattal, nem messze attól pedig az elaggott lelkészek és
tanítók otthon háza ernetkedett. Azóta 37 esztendő mult el, de a fen-
költ lelkületü pap álma csak részben valósúlt meg. Az alapító bizottság
által készített alapszabályok az 1859. évi márczius 19-én érkeztek le a
helytartótanácstóI lényegtelen módosításokkal Protmann rendőrigaz-
gatóhoz, a ki azokat Bauhofernek kézbesítette. - Az alapszabályokat
nyilvánosságra hozták és •Kérelem hitsorsosainkhoz" czimü felhivást
kiildöttek szét, az egyesületbe való belépésre szólítván fel őket. E fel-
hivásban programmszerüleg kifejtették álláspontukat. Az egyesület
szabad és független, a két protestáns egyházat felettes hatóságának
nem tekinti; miután az ágostai és helvét hitvallásúak közösen alapí-
tották az egyesületet, azért' az árvaház nyitva áll mindkét felekézet
árvái részére, de nem felekezeti, nem nyelvi, sem helyi szempontok,
hanem csakis a szent ügy érdekei által engedi magát vezéreltetni;
nem kérdi: ki milyen nyelvü, születésü, lutheránus-e vagy kálvinista,
hanem segít tehetségéhez képest ott, a hol a szükség parancsolja.
Felvesz kebelébe oly gyermekeket is, a kiket az apa elhagy, vagy a
kiknek erkölcsi neveléséveI a sz ülök mitsem törödvén, a társadalom-
nak megmentesseriek a börtön kikerüléséveI. Hangsúlyozza továbbá,
hogy nem óhajt kőz őuség es értelemben vett árvaházat, a hol az árvák-
nak csak testí és lelki jólétéről, kiképzéséről valamely világi pályára
gondoskodnak, hanem a hol az árvák szigorú evangélmi szellemben
neveltetnek a míg a hit erejével felfegyverzetten bizvást kibocsáthatók.
Nem oly intézetet óhajt, a mely kincseket gyüjt, hogy a saját tőkéjé-
ből magát fentarthassa, hanem a melynek előljárósága az Úrra bizza
magát, a ki a szélnek és haboknak parancsol és a kinek hatalmá ban
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áll a szíveket kormányozni és a könyörülő szeretet legcsekélyebb ado-
mányaira is áldást adni. Az utóbbi pontokban nyilvánított pietistikus
irányzat miatt meghasonlás támadt a tagok között, a mely az első
választmánynak 1860-ban február 29-én bekövetkezett lemondásával
végződött és a testvéries egyetértés ismét h e lyr eá llo tt.

Az 1859. évi május 17-én tartották meg az alakuló közgyülést a
szén-térí (most Deák-téri) ágo hit v, eveng. egyház vizsgatermében.
Bauhofer Györgyelölülése mellett, a ki azt ünnepélyesen, buzgó imá-
val és lelkes beszéddel nyitotta meg, Isten áldását kérvén az egye-
sület müködésére. Azután Hornyánszky Viktor előadta, hogy az egye-
sületbe 154 rendes és 69 rendkivüli tag iratkozott be és hogy rendel.
k ezésükre 584.75 frtnyi tőke és a tagok évi járulékai által biztosított
1131 frtnyi évi jövedelem áll. Végül megválasztották az egyesület
igazgató-választmányának tagjait, a melynek befejeztével az első elnök
Mayer Antal az "Evangyélmi árvaápolo egylet".et megalakultnak nyil-
vánította.

Az -egyesület első intézői a következők voltak: Egyesületi elnök:
Mayer Antal, főmérnök. Egyesületi alelnök: Hornyánszky Viktor, szer-
kesztö , Választmányi tagok: 1. Adrian van Andel, a lipótvárosi ref.
rmssio iskola igazgatója. 2. Bauhofer György, budai evang. lelkész.
3. Biberauer Tivadar, mérnök. 4. Jurenák Károly, ügyvéd. 5. Mík ulás
János, cs. és kir. iskolatanácsos. 5. Dr. Palló Sándor, cs. és kir. hely-
tartótan ácos. 7. Scholz János gyógyszerész.

A közgyülés felhatalmazta a választmányt 10 árvának felvétetére
az 1860-ik év végéig és évi fentartásukra fejenként 150 frtot szavazott
meg. Az árvák ápolásával megbizták Feis chner Gottlobot, egy kegyes-
hitű német rézmüves iparost. a ki minden egyes árva élelmezéseért
havonkint 12 frtot kapott; ebből fedezte a maga és családja élelme-
zését is, a lakásról és ruházatról az egyesület gondoskodott. Ezt a
kezelést azonban a következő évben megszüntették és az árvák teljes
ellátását maga a választmány vezette. .

Az árvák elhelyezésére a Terézvátesi Nag yrnez.öutcz a 47. sz. a.
házában három szobából és konyhából álló lakást fogadván, julius
elsején felvették az első árvát és ezzel megvetették alapját a mai
protestáns árvaháznak. Hét növendéke volt az új intézetnek, a mikor
ünnepélyesen felavattatott. Az avatási ünnepség István király napján
ment végbe nagyszámú közönség jelenlétében, a mely az utczát is
sürüen ellepte. Bauhefer- tartotta német nyelven az ünnepi beszédet,
alapigéül választván a zsoltárok irójának lI8-ik énekének 23-ik versét:
"Ez az Úr munkája, a me ly csuda a mi szemeink előtt." Azután Bihary
Imre ev. ref. káplán magyar szónoklatot tartott, Láng Mihály evang
lelkész pedig, mint a pesti ágo hitv. ev. egyház képviselője, áldást
mondott: Az ev. legény-egylet énekkarának hangjai mellett szétosz lott
a közönség. Brocskó Lajos.
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A gyámolda és a tanítók.
(Viszonválaszúl nt. Poszvék S. főszámvevő úr nak.)

Tudván azt, hogy az "Ev. Né pisko la'' 4-ik számában .közzétett:
"A gyámolda és a tanítók" czimü czikkemre az 5-ik számban megje-

. lent válasz a legilletékesebb helyről, - mint a kerület nagyérdemü
főszámvevőjének minden tekintetben szakavatott tolláhól került ki, -
egész tisztelettel meghajlok előtte sitt e helyen a legőszintébb k ő •

szönetemet fejezem ki a nagyt. ker. számvevő úrnak - gyámoldánk
szornor ú helyzetét illusztráló -- számadatok halmazával indokolt felv í-

lágosító közleményéért. Ezzel azonban korántsem jöhettem azon hely-
zetbe, hogy bele tudnék nyugodni a Főt. egyházkerületnek azon hatá-
rozatába, me ly a 136. jkvi .pontban megiratott. Nem pedig azért, mert
lelkem egyáltalán nem tud megnyugvást találni azon, hogy miként tör-
ténhetett az, hogy a kerület tanítói, mint ennek nélkülözhetetlen és
fontos tényezői s leghasznosabb alapvető munkásai s mellette 300-400
frtos fizetéssel küzdve szenvedő családapák, - azon intézetből, mely
áldást hozó sugarai val némileg felderítette az elkomorult tanítói kedé-
lyeket, - most egyszerre kizáratik az 1896-tól következendő nem-
zedék ? !

Igaz ugyan, hogy ama jkvi pon tban foglalt határ ozat reám s majd-
nem a most hivatalban levő összes kerületi tanítókra nem hat sérel-
mesen, és így gondolkodva talán sokan tanító társaim kőzül pálczát is
törnek multkori közleményem felett; azonban ha ezen pálczatörők nem
az egyes személyt, hanem a kerületi tanítótestületet s annak az egy-
házkerületben való viszonyát, elfoglalt munkaterét veszik komolyan
fontolóra, úgy bizonyára szivük sugalmazása helyeslésseI fog felém
hajolni.

De hogya dologra térjek: Nagytiszteletü főszámvevő úr válasza
kezdetén mindjárt ,alaptalannak" nyilvánítja állításaimat. s szükségte-
len izgatásokkal vé l általam a kedélyekre hatni. - Én ál1ításaimat a
136. jkvi pontra alapítottam, mint amelyben még ma sem látok alapos
megokolást a kimondott határozatra vonatkozólag. Hogy gyámoldánk
mar régóta anyagi nehézségekkel kűz d, azt jól tudtam, mert ha a ke-
rületi gyüléseken megjelentem, mindig megdöbbenve kellett hallanom
kerületünk Nagyjainak s gyámoldánk vezetőségének ajkairól a válsá-
gos helyzet ecset.elését. S épen ily alkalommal egyszer Nagytiszteletü
számvevö úr ajkairól hallottam azon kijelentést, rn iszer int ; nÉn a gyá-
moldával - illetve a kerülettel -- szerződésre léptem akkor, midőn
beléptem, annak egy osztályába. Szerződésünk értelmében kötelezett-
ségernnek eleget tettem, kívánom tehát, hogy a gyám olda is szükség
esetén pontosan megfeleljen kötelezettségének". Jól esett ezen szavakat
hallanom nekem is akkor, mert mindig féltett k incsern volt a gyá-
molda. És ime, azóta kerületünk bölcs be látású vezetöi találtak is mó-
dot, hogy azt megmentsék a vég enyészettöl, Ha pedig eddig megtud-
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ták menteni valjon nem lehetett volna ezt ezutánra is megtenni ? Hisz
a kiadások semmit sem fognak kevesbülni hosszú időn keresztül, mig
a mostani tanító nemzedék el nem rnúlik, a jövedelem pedig apadni
fog az új nemzedék kizárásával! És hála Isten kerületünk ma már o ly
helyzetben van, miszerint biztos kilátása van arra, hogy az állam az ő
évi segélyét oly tekintélyes összegben folyósít ja, melyből ha évenként
bizonyos csekély %-kot a gyámolda létfentartására fordít, - a- kerület
nem fogja megérezni, -- mig ellenben itt kimondhatatlan áldásteljes
munk át végez.

Hogy 1886-ban új alapszabályok léptek életbe, annak tudomásá-
val birok, - azonban azokat az új §§-kat nincs szerencsém ismerni, mivel
nem kaptam azokat kézhez. Hogy pedig eziránt a "beavatottakhoz"
forduljak felvílágosításért, erre nézve semmi hajlant(ósággal nem ren-
delkezem ; rniután nem tudom, kik azok a "beavatottak"; de azért is
mert ha azoknak megvan az új alapszabály, úgy talán a többi tagja
gyámoldánknak is jogosan elvárhatriá annak megküldését. [gy vagyunk
mi tanítók a kerületi jkvekkel is! Bármimódon szeretnénk is bennük
-- mint a kerület tükrében - lapozgatni, legtöbb esetben nem jutunk
hozzá, holott a mi érdekeink, - a népnevelés, - képezi egyik bő anya-
gát évről évre. Igen szép szivességet cselekednék tehát velünk a
Nagym. és főt. Egyházkerület, ha nekünk is megküldené évenként jegy-
zőkönyveit, ha egészen ingyen nem is, legalább a nyomatási költségek
megtérítése ellenében. hogy igy mi se lennénk a' kerületi ügyekben
tájékozatlanok s alkalomadtán ne kellene a .beavatottakhoz" fordulni
felvilágosításért. Nagytiszteletü számvevőúr kőzlése szerint már 1886-ban
felrnerűlt azon kérdés : Nem volna-e tanácsos a tanítókat ezutá nr a ~fel
nem venni a gyámoldába? És akkor - igen bölcsen - a főt. Egy-
házkerület úgy határozott. hogy a tanítókat k izárni nem kell, de a be-
lépés kötelezettsége alól felmentetnek. És lám, mi lett az eredmény?
Nagyt. számvevő úr tapasztalata szerint azóta fele sem lépett be a gyá-
moldába az ujjonan hivatalba jutott tanítóknak. Ezen eljárás ellen egyet-
len tanítónak sem lehetett kifogása, miután az út a belépésre senki elől
sem lett, elzárva, ha be nem lépett, senki arra nem kötelezte. E hatá-
rozat érvénybe maradásával meglehet rövid időn maguk akaratából el-
maradtak volna a tanítók, a midön aztán minden feljajdulás elmrarad,
mert nincs kizárás. És I ha mégis a gyámoldának évi mérlege a hiányok
felé hajlott, úgy a tagsági dija k tetemes felemelése lett volna az or-
voslás, s Így is feltünés nélkül kimaradoztak volna a csekély díja-
zásu tanítók s nem okozhattak volna senkit kiz ár atá.suk nak miatta.

A 2-ik felosztásban nt. számvevő úr oly formán tünteti fel k őz le-
ményeim ide vágó passzusát, mintha én talán irigy szemmel nézném a
lelkészek és családjaik jövendő biztos megélhetését. E gyanu alól fel-
mentve érzem magamat tiszta lelkiismeretem által, mely világ életem-
ben csak örülni tudott az örülőkkel és sirni a sirókkal. Azonban itt
önkéntelenül is azon gondolat foglalja el belsőmet, hogy valjon nem-e



megfordítva áll a dolog, hogy talán mi vagyunk sz á lk á k valahol a sze-
mekben állami szerény nyúgdij ügyünk miatt - azért lett kizárva az
újabb nemzedék?

Nem nagyon irigylésre méltó ok ez a helyzet, ha meggondoljuk.
miként az állam nagyon is szükmarkúan járt el velünk szemben 300
fr tos m inimurno t állapítván meg a 40 éves testben-lélekben megtört
nemzet-na pszámosána k .

.-f~slám oda törekedett a kántori fizetések szigorú elkülönítése ál-
tal, hogy ezen minimumot ritka ev. tanítónál haladja felül a tanítói
fizetés. És még - hozzá 40 évi terhes szolgálat! Oly hosszú idő, hogy a
tanítóság 8-10%-ka éri el, mert a terhes hivatás, a családi aggodal-
mak időnap előtt megássák a sirját a tanítónak.

Az elárvúlt család pedig tudjuk csak igen szükr e szabott kegye-
lem kenyeret kap. Ez tehát nem irigylésre méltó dolog, sőt ellenkező-
leg szánalom' gerjesztő állapot. A gyámoldai segélylyel együttesen azon-
ban a biztos megélhetés kilátása meg volt a tanító családoknak

Hogy a gyülekezetek k ime rűlnek a sok tehernek miatta, melyet
a mi állami nyúgdijunk reájuk r ót, ez szerintem nem indokolása a ki-
zárásnak és csupán idealis védekezés ; mert hisz még nem járu ltak
gyülekezeteink in co'pore a Nm. és főt. Egyházkerülethez kérvényüle-
kel ezen megszaporodott terhek alóli felmentetésükért! Sőt úgy túdom,
hogy ma már tudatában a tanítói hivatal fontosságának, szivesen hoz-
zák az áldozatot érette j természetesen kivételek mindenkor voltak is
lesznek is. Egyébbiránt nálam nem a gyülekezet terhe e kiadás, ha-
nem a politikai községé, hogy más belyeken igy van-e nem tudom.

A 3-ik pontra vonatkozólag tájékozatlansággal vádol a .nt. szám-
vevő úr, holott én számadatokkal mutattam ki abefizetéseket s így a
töke megteremtését. Hogy pedig ez nem volt elég a kiadások fedezé-
sére és hogy lelkész vagy tanító részére fizettetett-e ki évenként több,
ahhoz sem jogom sem tájékozásom szerint nem szólottam. És itt a nt.
számvevő úr ismét a 12 frt s gyülekezeti kiadást említi mint oly ter-
het, mely mellett a gyámoldai kiadás elenyészik. Kár ezt bolygatni
mintha bizony mi volnánk annak okozói, hogy ezen teher háramlott az is-
kola fenntartó testületekre. Vagy okvetlen mi adjuk meg az árát mi n-
denkor és mindenki hibájának ? (ha már annak veszik a mir.iszter i in-
tézményt.) Kár e dolgot gyámoldánkkal összekeverni, mert így akara-
tunkon k ivűl is hajlandók vagyunk beleélni magunkat azon gondolatba,
hogy az ez iránti ellenszenv vezette az intézőséget a .kér désben forgó
indítvány megtételére.

1894. évi s így a legútóbbi gyárnoldai számadásból azt olvasom
ki, hogy van a kerületi gyámoldának 98,090 frt 69 kr, tőkéje, a kama-
tokról és pénztári kész letr ől nem szólva. Ho-gy honnan van e tő ke, azt
a kerület bölcs gondoskodásának' s a tagok befizetéseinek túlajdoni-
tandó. Azonban tényleg megvan s nincsen részletekben feltüntetve,
hogy valjon honnan és minö összegekkel állott elő a töke ? Már most
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úgy hiszem e tekintélyes tőkét a Nm. és főt. Egyházkerület .ezútánr a
is csak szaporítani igyekszik. De egyszercsak majd eljön az idő, midőn
egy tanító sem húz belőle nyúgdíjat, hát akkor valjon nem a lelkészek
gyámolítására fog-e az egészben fordíttatni? Igya tőke szaporodván a
tagok száma pedig idővel 1/3-ra le fog lapa d nni, hát' akkor nem lehet
majd ismét új alapszabáiyokat teremteni, melyek elrendelik az eddigi
nyúgdíjaknak tetemes felemelését ? E feltevés azonban korántsem irigy-
ségből, de csupán a dolgok logikai folyománya tekintetéből van el-
mondva.

Hogy gyámoldánk nem részvénytársaság, azt avatatlanságom da-
czára is jól tudtam; de azt már megint nem rernényltem.l hogya ta-
gok tekintetbe vétele nélkül intézkedik a vezetőség - cselekvéseinek
eredménye akár tessék, - akár nem. Igy feleslegesnek látszik az évi
számadás megküldése is, miután ez is csak a kiadást szaporítja!?

Egyébiránt a "béke" elvénél fogva örömmel járúlo k Nagyt. sz árn-
vevő úr kijelentése után gyámoldánk ez évi 50 éves júbíleumához s k é-

rem Istenemet, hogy ezen áldásos intézményt tartsa fenn közöttünk az
idők végéig; de nem titkol ham el, hogya mi d ö n örömtől rezgő szív-
vel jubilálok, egyúttal örömemre a fájdalom könnye is csordúl, ha az
1895. évi ker. gyülés 136 jkvi pontjára gondolok! .. *)

Varga kartársnak igazolásszerü megjegyzéseit midön tudornásúl
veszem, kijelentem, hogy nem járulok hozzá sem az anyagi oldalát il-
letve a mentegetődzéshez, sem pedig az utolsó sorokban hangoztatott
nemtörődömségszerü meglapuló kijelentéshez.

Egyébiránt béke velünk.
Bándy János

ev. tanító.

Hozzászólás »A gyámolda és tanítók« czimü
czikkekhez.

Kényes kérdésekhez, aminőnek a fennti tételt is tartom, egy idő
óta nem igen szeretek hozzá szólni, de ennél még se fojthatom ma-
gamba, hogy Nagy tiszt. Poszvék Sándor lyceumi igazgató úrnak az
"Evang. Népiskola" f. éví 5-ik számában közölt "jogi" és "méltányos-
sági" elméletére, a Tek. Sz er kesztö ur kegyes engedelmével néhány
megjegyzést ne koczkáztassak.

Nevezetesen: Emlékezetébe kivánom hozni, amit különben ugy is
bölcsen tud, - hogy az országos tanítói nyugdíj intézetnél a kántor-
tanítóknak, az Istenadtáknak, pedig az evang. tanítóknak legalább is

*) Nt. Poszvék Sándor, ker. főszámvevő úr nevében meg kell jegyezneru, hogy ő nem
tartja szükségesnek a fentiekre válaszolni, mert úgy sem triondhatna mást, mínt multkori esik-
kébeu, vagy amit alább .Cassandra" hozzászólására feleletiíl mond. Én pedig megjegyzem,
hogy a vitát e kérdés fölött ezzel bezárom. . Sze r k.
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a 9/lo·ed része ilyen, fele fizetésük után nem számítanak s nem'
adnak nyugdíjat, se segélyt az özvegyeik és ár váik nak , mert úgy
vették, (jog osan-e P) hogy azt az illető iskola fentartók eg-yházi szolg á-

lataikért igérték nekik, tehánt az kántori fizetés. És fizetésüknek csak
a másik fele után, mig a nem kántortánítóknak al egész fizetésük után
van számítva és biztosítva nyugdij, Tisztelettel kérdem: méltányosnak
találja-e a Nagytiszteletü Igazgató úr , hogy ugyanolyan készültség, de
majdnem még egyszer annyi teher és kötelezettség mellett fele nyug-
díjra s őz veg ye.i k s árváiknak fele segélyre legyen ki1átásuk mint
azoknak, akiket végze tük nem kántortanítói állásba helyezett? En úgy
vélem, hogya kormány és a törvényhozó testület amidőn kántor és
nem kántortanítók között ezt a megkülönböztetést tette, amidőn a
káutortanítókat igy jogaikban megrövidítette: az illető egyházak m él-
tányosságára hagyta, bízta, hogy tanítóikat ezért, tekintettel egyházi
szolgálataikra , valami módon, némileg kárpótolni fogj ák. És
hogyan méltányolta, hogyan kárpótolta az egyház, illetve az egyház-
kerület tánítóinak ezen az állam részéről szenvedett megrövidítését?

Hát úgy, hogy bezárta előttük az egyházi gyám olda kapuját és
kizárta őket onnét, okul adván, hogy az állami, illetve országos tan.
nyug dlj intézetnél úgy is van a számukra nyugdíj biztosítva, pedig hát
a gyámoldai nyugdíj épen valamelyes kis kárpótlás lett volna számukra
az országos tan. nyug díjnál szenvedett megrövidítésükért.

A tanítók különösen a kántortanítók már eddig is sok méltány-
talansá&,ot éltek á t, de ezért csak türtek, szenvedt ek, remélték és vár-
ták a jobb jövőt, de most ezen két odalról ért mostoha elbánás úgy
elfogja őket ked vetleníteni, - hogy ne mondjam keseríte ni, - hogy
aki csak és amikor csak teheti menekülni fog ez állásról, óva intvén
az, ifjakat. nehogy ő k is ezt a pályát válaszszák maguknak. - És úgy
hiszem, be fog következni - az ilyen bánások után - azon idő,
amidőn Diogenes lámpájával kellend keresni a kitanúlt, a képesített
tanítókat, ellenben a dikics és kaptafa többet pihenhetnek, mert
hivatott k ez elöjük néha-néha ellend foglalva az iskolában és - Uram
bocsá' a templomban is ...

Legyek rosz próféta! !
Cassandra.

Valasz a fenti czikkre. *)
C a ss and r a úr czikkére, tek. szerkesztő úr szives engedelmével,

igen röviden válaszolok.
Teljesen osztom Cassandra azon alapos panaszban kifejezésre jutó

méltatlankodását, hog)" a tanítói nyugdijból "kántori fizetés" czimén

*) A vítát, mint már fentebb is megjegyzém, - még mielőtt az elsekélyesedhetnék, -
á kérdésnek pro és contra történt megvilágitása után, ezennel bezárom. Szerk.
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jelentékeny levon ast . tesznek, habár 1') levonás - tudtommal - a tanítói
összfizetésnek, mint ő állítja, 50%-ját egyetlen, egy esetben sem k őze-
líti meg. S a méltó panasz orvoslása végett, jól teszik a t, tanító úr ak ,
ha felemelik szavukat, mely - s erről teljesen meg vagyok győződve
- nem marad kiáltó szó a pusztában. Tekintetbe veszik a döntő
közegek s bizonyára még nagyobb mértékben számíthat meghallga-
tásra a közel jövőben, midőn az amúgy is óriási nagy tanítói nyugdíj-
alap tőkéjének folyton szaporodó kamat jövedelme az e téren felmerülő
méltányos kivánalrnak érvényesítését megengedi. S ezt én szívem
mélyéből kivánom is.

Cassandra czikke s az én czikkem I közt a különbség az, hogy ő
tisztán s kizárólag a tan Í t ó é r d ek é b ö 1 indul ki, mig én gyá m O l-
dán k álláspontjáról szóltam a kérdéshez.

S ez állaspontra helyezkedve nem mondhatja senki .elmélet"-nek
azon jogi s méltányossági tekinteteket. melyek 9- gyámoldai igazgató-
ságot, illetve az egyházkerületet a kifogásolt javaslat meg tételére, ille-
tőleg a recriminált végzés hozatalára indították.

A jog i tekintet sarkpontja az, hogy k ő v e t é 1é s nek nincs
helye. Gyámoldánk nem részvénytársaság, hanem az egyházkerü-
letnek már-már elviselhetlenné vált áldozatokat igénylő jótékony intézete.
S ezt ném "elméleti" okoskodással, hanem a számok megdönthetlen
alapjára támaszkodó adatokkal, úgy hiszem, be is bizonyítottam.

A m élt á n y o s s ági tekintet pedig kifejezésre jut abban, hogy
utaltam arra a kén y sze r hel y zet r e, melybe gyámoJdánk jutott s
mely -azon aIternativában culminál: vag y fel osz 1at n i agy á m o I-
d á t, vag y s z fr k ebb kor 1 áto k k ő z ész o r í tan i hat á s kör é t.
Hogy az utóbbit választotta az egyházkerület, az természetes. Sennek
kifolyása, hogyagyámolda köteJékéből el kell bocsátani, illetőleg ki
k e ll jövőre zárni mindazokat, kik számára más hivatalos úton létrejött
intézetekből élveznek nyugdíj-illetményt.

A ID élt á n y o s s ági tekintet érvényesül abban is, hogya gyüle-
kezetek csekély gyámoldai járulékai jövőre kizárólag a lelkészeknek
nyugdijigényei kielégítésére legyenek fordíthatók, a tanítók állami
nyugdijszükségletéhez gyülekezetei nk úgyis arány talanúl nagy összeg-
gel járulván.

De ismétlésekbe nem akarok bocsátkozni. Czikkemben kifejtettem
ezt bövebben.

A jogi kérdés ez: tartozik-e gyámoldánk jövőre is biztosítani a
tanítóknak a gyámoldai nyugdíjat? A méltányossági kérdés bedig ez ;
birja-e gyámoldánk e terhet továbbra is viselni? Mind két kérdésre
megadtam a megokolt választ, még pedig - higyjék el a t. tanító
urak - vérző szívvel.

Poszvék Sándor,
eh-számvevő,
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Tanítói fizetések és akorpótlék ..
(Válaszúl _ itainger Fülöp úrnak). (

Kartárs úr nagyon is eltalálta, mikor czi k kéb en azt mondta,
hogy intéző köreink keveset tesznek aziránt, hogy a tanítói fizetések
az 1893. évi 26. t.vcz. értelmében rendezve legyenek! Itt nálunk idáig
legalább nem tétetett semmi!

De ki az oka? Nemde maguk a tanítók? Ha a tanító erélyesen
jogát nem követeli, nem is panaszkodhatik az intéző körök tétlensége
felett! De itt attól félnek árn a kollegák, hegy ha a fizetésszedés az ő
kezükből kivétetik, elvesztik azon pár mér ö többlet gabonát stb., mit
a jó emberek kegyes .jómérése" halmozott össze! Az ilyen aztán teljes
éven á t vesződik a fizetés szedésseI ! Nem sajnálhatom! Miért nem lép
fel? Én rendeztetem fizetésemet s mondhatom, nem nyugszom' addig,
mig az törvényszerüleg nincsen keresztül vezetve! Szintúgy nem saj.
nálhatom azt, kinek nincsen meg a 300 frtos minimumma ! Ha eré-
lyesen k ővetette volna, már rég meg volna!

Meg kell, hogy kapja, mert az autonomiának is az országos
törvényeket épségben -ke ll tartania, elrendeli ezt a zsinati törvény
187. §-a. Én legalább nem birom elgondolni azt, hogy az autonomia,
illetőleg annak közegei az országos törvényeket megtartani nem
akarják, hisz ezen "törvényszegés·. épIlen oly vétek, mint a zsinati
törvény 324. §-ának e , pontjában k őrülirt cselekmény. Már pedig
autonomiánk mindig arról volt hires, hogy legelső helyen volt, ha
törvénytisztelésről és megtartásról volt sz ó !

Mi bizony megkapjuk ezt is, azt is, a korpótlékot is. Mert, ha az
autonómia hajója nem sülyedt el, a mikor azzal ütöttek léket rajta,
hogy életbe léptették a polgári házasságról szóló törvényt s ezen
törvényt szépen megtartja, úgy nem fog elsülyed ni a pótlékért sem s
ezen 1893-iki 26. t.vcz. is szépen meg fogja tartani!

Micsoda állam volna az, ki törvényt hoz azért, hogy az ne tar-
tassék meg? Hisz meg kellene szöknie a miniszternek 1898-ban, ha
valami 10,000 tanító kérvénye kerülne asztalára telve panas-zszal intéző
közegeink tétlensége 'felett!

Nem akarern ezen illetékes körök eddigi tétlenségét védeni, de
mondhatom, hogy maguk a tanítók lesznek főoka, ha a pótlék kal sok
helyen k udarczot vallanak, mert ők ronthatnak e dolgon legtöbbet !
Hogy ez igy van, a sok k őzül, csak egyesettel, mely mult hóban
Vasmegyében történt, akarom íllustrálni!

N. községben az állás megürülvén, ezen tvl két rendes tanító lesz
alkalmazva 1 Az I-ső kap 500, a H-ik 400 frtot stb. és a törvényes
pótlékot! Ketten ~annak jelölve. Hogy az egyik az 500 frtos állást
nyerhesse el, párt ja föembe réne k titokban - de tanuk előtt - rever-
zálist állított ki arról, hogy ő, megválasztatás esetén, csak két izben
kér pótlékot! Már most - ha a másik jelölt is oly gyenge jelJemü és
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al első állást elnyerni akarja - kénytelen ő is egy fokkal lejebb
liczitálni vagy pedig a kenyérharcznak azzal vetni véget, hogy elengedi
az összes pótlékot!

Ime, kollegánk felett van okunk a panaszra! Ezen dolgok felett
jó volna 'gyülésezni és odahatni, hogy az ily elkorcsosult jel1emü tanító.
ban egy kis .emberiség" verne gyökeret! Igaz, hogya törvényhozó
testület az ilyen visszaélést egy idevágó §-sal nem gátolta, de mi
tehetnénk róla s vállvetve odatörekedhetnénk, hogy mi magunk ily
fonák eljárással ne veszélyeztetnénk korpótlékunknak annak idején
való elnyerését!

Spisszák Károly,
ev, tanító.

1 s kol a viz s g á 1a t i jel e n t é s.
- Beadatott a veszprémi egyházmegyéhez. -

Nagytiszteletü s tekintetes Eg yházmeg y e !
Az iskolának lelke a tanító j az ő készültségétől, rátermettségétől

és szorgalmától függ ott minden.
Hogy a szorgalom miben áll? - azt nem szükséges bővebben

fejtegetnünk; mert amidőn már mint gyermeket a nevelői kezek mun-
·kára szorítottak bennünket: ez volt aa első fogalom, melylyel,-
akarva nem akarva, - ismeretséget kellett kötnünk. A tanító' különben
is nevelő lévén, tanítványait a midőn munk ár a szoktatja, magának is
kikerülhetetlenül munkálódnia kell.

Megtüri, sőt követeli azonban, a hozzá. való sz ólást a másik kettő.
- Es pedig a mi a tanítói készültséget illeti, szintén feleslegesnek
tartjuk, nyomatékkal tenni meg kijelentésünket, hogy itt tudományo~
készültségről szó sem lehet. A tanítói pálya - szakpálya. A tudo-
mányok pedig ma már olyan bő terjedelmüek, a fejlődésnek olyan magas
fokán állanak, hogy azok buvárlása, müvelése, bármelyiket vegyük is,
ha azok mélyébe hatolni akarunk: az egész embert, az ember egész
életét k őveteli, igénybe veszi. A tanítónak azonban erre sem ideje,
sem alkalma nincs. De megkövetelik a tanítótol is, hogy a tudományok
mindegyikéből tudjon valamit, mindenesetre többet, mint amennyit
növendékeinek tanít. A mi pedig elengedhetetlen, az, hogy rrrint szak-
ember - szakmáját értse, a tanítás mesterségének minden öregehb és
apróbb tételeiben otthon legyen, aczéltudatlan próbálkozásokat kerülje,
útveszőkbe ne tévedjen, nehogy amidőn oktat - világtalan vezesse a
vakot. Szóval meg k ővetelendö a tanÍtótóI, hogy tudja a módszert és
azt munkája közben alkalmazza is. Ebből álljon az Ö készültsége.

Módszer - methodus j és ez a szó methodus, ha mé-g- hivebben
fordítani ak arjuk : "közbeeső ut "-at jelent. Valamint az útnak, melyen
járunk, sokfélék a változatai: akként az iskolai merho dusnak is t őbb-
féle az alakja.



Nincsen szándékunkban, hogy ezuttal az iskolai methodika minden
alakját III egi s m éte 1j ü k ; de bizonyos okokból kell, hogy azok
némelyik ére, a főbbekre, ráirányítsuk a figyelmet. - A módszer alak-
jai közül a legfőbb a genetikai, de, - itt vagy ott, - gyakorlatban
van .a dogmatikus is. Az első abban csúcsosodik, hogy a tanító a tan-
anyagot a tanítás közben, a tanítás által keletkezteti, abban a tanít-
vány a taní tóval lépésről-lépésre részt vesz s így nemcsak elfogadó,
de együtt dolgozó is. És mint ilyen, a genetikai módszer nemcsak a
legfőbb, de a népiskolának majdnem egyedüli, czélra vezető methodusa ..
Mert a mit a gyermek így kapott, azt nem memóriájának gyötrelmes
megerőltetése árán vette, de érzelrnén, gondolkodásán épült s nincs
kitéve a gyors feledésnek, sőt ővé az maradandólag. - A dogmatikai
tanítási módszer pedig az, midőn a tanító tananyaget kész eredményül
nyújtja növendékeinek, mit azok egyszerüen csak átvesz nek, beem-
léznek. Nohát, ez a legszerencsétlenebb módszer; mégis el kell ismer-
nünk, hogy teljesen ez sem nélkülözhető, akkor különösen nem, mid ön
történeti adatokat, Vágy puszta isméreteket közlünk.

A módszernek igen nevezetes alakja azután a heurisztikai vagy
kérdezgető tanalak, mit Sokrates, az ó-kor legnagyobb bölcse használt
utánozhatatlan müvészettel; me ly azonban határozottan különbözik, a
dogmatikai katechetikai tanalakról. - Ha megszerkesztettük logikailag
azokat a kérdéseket s úgy szintén az adandó feleleteket is s a nélkül
azokat a gyermekeknek, hogy azok az összeállitásában csak egy kicsit
is részt vettek volna, itélö s következtető erejük finomúlt s élesbedett
volna; semmit sem értünk el vagy éppenséggel keveset, - homokra
épitettünk várat, melyet már az első szélvihar össze fog dönteni, előre-
láthatólag, elkerülhetetlenül. Ki ilyon módszert követ, az, csak a
gyermek emlékező tehetségét próbálta ki, de értelmesebbé, okosabbá ,
gondolkodóbbá, itélőbbé nem tette. Különben is, még a heurisztika
tanalak is, inkább csak tanitás-kőz ben használandó, akkor, amikor a
gyermeket feltalálásra, beismerésre vezetni szándékozunk ; de amidőn
már a tanultakat csak, mintegy számon kérjük: hagyjuk inkább,
amennyire lehet, a gyermeket magát beszélni, - árn jelezzük a tago-
zatot, a jelenetet, de felesleges kérdésekkel ne okvetetlenkedjünk, ,mert
ezek szintelenné salaktalanná teszik a tárg yat, lerontják a hatást,
mely akárhányszor a tudásnak van szánva, de a sziv és erkölcs kép-
zesét is czélozza. Mégis ez utóbbi itéletünk, nem annyira az alsó, mint
inkább a felsőbb osztályoknál kell, hogy vétessenek figyelembe.

A könyvnélkülöztetö tanalak csak más tanalakkal kapcsolatosan
állhat meg. Igaz, hogy a tanítóra nézvést ez a legkönnyebb, mert
csak fel. kell adni s azután számon kérni a leczkét; de ezt, csak a
lelkiisméretlen csalók s a minden képzettséget nélkülöző mesterek
gyakorolják magában.

A módszernek tehát ezek volnának a legfőbb s a legközönsé-
gesebb alakjai. - Kell még szólanunk a tanmenetről is, Ez is kétféle:
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vagy leszálló vagy felszálló. A tudományos tanításnak igenis, a leszálló
(deductiv) tanmenet felel meg, a népiskolainak azonban a felszálló,
inductiv). Példával kivánjuk megvi1ágositani ezt a tételt. A népis-
kolában elóbb kell tanítani a bükkfát, a tőlgy-, cser- és kőr isfát, stb.
s csak azután az erdőt, előbb a k ulyát, macskát, stb. s csak az-
után a ragadozók osztályát és nem megfordítva. Mi nem tudósokat
neve1ünk, hanem gyenge lényeket, kiknek képzeteik még gyengék,
hiányosok s fogalom-alkotásaik határozatlanok, úgyszólván semmisek.
Ezeket kell mindenek 'előtt öregbitenünk, mert erre van szüksége a

. legegyszerübb embernek is csak ilyen képzettség után emelkedhetik fel
az után a tudományos isméretre később az, k ine k arra kedve, alkalma
és hivatása lesz.

Ami pedig a tanítói rátermettséget illeti, szintén gyorsan 'fogunk'
végezni. Ha a tanító pályájára elkészült s van neki szive s kellő
temperamentuma a gyermekekkel való bá ná shoz s nem lepi meg sem
előbb, sem utóbb a kedvezőbbnek látszó állasok utáni áhítozás: a kész,
a rátermett tanító előállt s Isten nevében vég-ezvén mun káját, áldása a
k őrne k, melybe hivatása helyezé.

,Nagytiszteletü s tekintetes egyházmegye! Mi ezen rövidke érte-
kezést, a tanítás módjairól czélzatosan á llít.ott uk össze, mert szó volt
egyházmegyénk .iskolabizottságának" ülésein már több izben, hogy:
vajha az iskolavizsgálólt jelentéseikben ne annyira stylgyakorlatot
végeznének, mint inkább tüntetnék fel az iskolák elvégzett vagy, a
még hátralevő idő alatt, elvégzendő tanayagát s azután a tanító által
követett módszert. Az első követelésnek minden nehézség nélkül meg-
felelhetünk, a másodikat ís, rövid jelzésekben, megkisérelhetjük: mégís
úgy, hogy - mi már teljesen 'kész, bevé&"zett mun káv al állván szem-
k őzt, - a tanítási módszerrő1 szól ú itéletiinkben, a csalhatatlanságot
magunknak nem követelhetjük. Ezt csak úgy tehetnénk, ha évközben,
munkája között 1ephetnénk meg, egyszer-másszor, mühelyében a mestert.
A kész munk a, nem mindig árulja el a fogásokat, melyek mellett az
készült.

Nagytiszteletü s tekintetes egyházmegye! Eljutottunk a korhoz,
. melyben a nemzet és a korona egyenlő tényező az áílami életben, _
a korhoz, melyben úr és szolga, a miser a plebs s a nobili között, a
törvény előtt különbség nincs. Ott vagyunk ma már, hol vallási meg-
g yözódésért senkit sem üldöznek, virágzik a lelkiisméretbeli szabadság
s a nevelésen épült, derék irányban hozzá szabadakarat. Ki tette ezt?
ki vitte idáig az emberiséget! Tartózkodik ajakunk a szó nagy
hangjától, csak sz er ény e n, de mégis önérzettel mondjuk: a protestan.
tiz mus. Ez emelte fél a zászlót, melyen azok a nagyjelentőségü elvek
irva vannak és szenvedett és vérzett és vivott száz titáni küzdelmet:
de elveit porba nem ejté, diadalra vivé. Fegyvere és segédeszköze
volt :a templom és az iskola, - szóval a népnevelés. Hogya mi isko-
láinkban a népnevelés ügye, napjainkban, milyen fokon áll, arról alábbi
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al tatán os és külőnős jelentésünkben, tartjuk kötelességünknek, tisztelettel
beszámolni.

Általánosságban a következőket jelenthetjük.
Járvány ebben az évben, mely nem csak akadályozza, de teljesen

meg is akasztja a tanítás előnyomulását, csupán a csurgói iskolában
volt: vörheny és guga, A tanítók mind egészségesek, kivé vén a gyen-
gélkedő csurg óit , ~ a cser ny e i, nagy örömünkre, csaknem teljesen meg-
gyógyúlt.

Az iskolában műk ő dö tanítók mind oklevelesek, csupán a teési
népiskola ideiglenes vezetője, t. Pulay Gábor lelkész úr sa l.-komáromi
Rácz G-yula s. lelkész-tanító úr nem bir ilyennel. A módszert illetőleg,
nem csak figyeltünk, de megbeszélést, vitát is' provokáltunk _az egyes
tanítókkal s általánosságban jelenthetjük, hogy annak minden alakjával
a tanítók tisztában vannak s azt alkalmazzák is, mindegyiket a maga
helyén.

A tizenkét tanterem, miután azok eléggé tágasak, világosak és
magasak: a czélnak megfelelnek. Csupán a teési iskolában, a talaj s a
falak nedves kigőzölgése tesz i- a. levegőt kellemetlenné s eg észség-
te le nn é. Túlságos népes iskola a suuri, az ősküi és a csernyei alsóbb osz-
tály. Csekély számu növendéke van a csurgóinak és aveszpréminek.
Legjobban fe lsz er e lt iskolák a lajos-komáromi és a veszprémi. Lajos.
Komáromnak és Csernyének fizikai szerei is vannak. Cser n y.én és
Teésen Magyarország földabrosza a használhatatlanságig rongyos.

A törvényes szorgalmi időt, leg-inkább betartják Várpalotán,
Veszprémben és Lajos- Komáromban ; a többiben, az egy Csernye k ivé-
telével, hol az iskola csak nov. 4-én lett használható állapotba téve,
szintén igyekeznek azt megközelíteni.

Az egyházmegye azon határozatának, hogy a növendékek év elején
a szülök által fe lk isér tesse nak , mely alkalommal a taudij fele s úgy
szintén a 15-15 krnyi nyugdíj-adó is lefizettessék, csak- Várpalota
hódol rni ndenben. Veszprémben és Lajos-Komáromban tandíj nincs.
Csernyén ugyan fel kisér ik a gyermekeket, a tandijt azonban csak
később adják meg, nyugdíj-adó pedig eddig egyáltalában nem fizettetett.
A többi egyházban_ ama határozat végrehajtása, valahol a jővöb en
késik.

Iskolavizsgálati k ő rűnk b en, a tankönyvek, iróikat tekintve, igen
kűlőnbőzó k. Van itt: Kapi-, Jsakó., Papp-ról, Turcsányi A.-tól, Bognár
Endré-től, dr. Szeberényi Guszt áv-tól, Gy ör i Vi-tö l, Kovácsics Gy.-től,
Braxatorisztól, Sz é ll-t öl , Gönczy Pá l.tól, Gás pár János-tóI,· Nagy
Lász ló-t ó l, Peress-t öl, Fuchs-t ól, Pálfy Józseftől és Vargyas Endr é-tö l.

Cser nyén az alsóbb osztályokat nem vizsgálhattuk meg, mert
má rczi us 28-án a tanító, Prunó Ot tó, eltávozott, Oroszlánra kő lt ő z őtt s
azóta az oktatás szünetel s csak a napokban veszi az újonnan kezdetét,
a lelkész úr vezetése me lle tt. - A többiről a részletes kimutatás ime
itt következik. -- - - - Barabás Gáspár.
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Vallás-oktatás. '
Bármily nagy is sokszor a panasz az oktatásügy jelen állapota

ellen, senki sem tagadhatja, hogy épp hazánkban ez az üg-y nagyot
fejlődött a gyakorlatban és elméletben egyaránt. Nem csekély azon
valóban hivatott tanítók száma, akík mint a nemzet jövőjének előké-
szítői áldásosan mű.ködnek iskolában vagy iróasztaluk mellett. ,Alig
van okt atásügy i kérdés, melyet a szakkörök sok évi tapasztalatok k őz-
lésével, megbeszélésével és vitatásával tisztázni ne' igyekeznének.
Egyetlen eg-y ponton mutatkozik a teljes nyugalom, amely - félek
- nem annyira a meg á llapodottsá g békéje mint inkább síri csend. Az
érdeklődést annyira magokra vonják az általános kérdések és ezeknek
az egyes tantárgyakra való alkalmazása, hogy a nép- és kőzépiskolai
o ktatásnak egyik föczélja : a vallásos [ellem nevelése, szinte eg ész en
k iker ü li, nem mondom a gyakorlati tanítók, .de bizonynyal a t heor eti.
kusok figyelmét. Nem tartariók pótolhatatlan veszteségnek, ha a g-ya-
korlat a híányos elméletet nagy mértékben fölülmúlná vag-y e hiány
daczára a vallásoktatásban is a modern paedagogia mag-aslatán állana.
Ámde a tanító folytatja a vallásoktatást azon régi módon, mely reá
még vagy harmadik elődjéről átszármazott, nincs aki vele a fontos
kérdésről behatóan értekeznék, öt az anyag megválasztásának, beosz-
tásának. tanítási módszerének helyes vagy helytelen voltáról szünte-
Ienűl felvilágosítaná; szóval a theoretikusok hallgatnak, a tanító foly-
tatja eddigi g-yakorlatát: csoda-e, ha egy külőrnben jeles tanerő igen
tekintélyes szakegyletben már a lélekharangot akarta meg-húzni-
egyelőre csak a k őzép isk olai va llásoktatás felett?

_ Pedig hová jutnánk enélkül? Oda, hová a franczia és egyes
svajci iskolák jutottak, melyek az ablakon könnyelmüen kivetették a
va llás helyes oktatásnak kérdését, most meg szégyenkezve és dara-
bonkint . visszahozzák az ajtón át - nem a helyes módszert, hanem
azt a lélekölő- tankönyvet, m~lyet az elégtételnek rendkivül örvendő vak-
buzgóság már készen tartott. _Szatirát lehetne róla írni, ha nem volna
oly bántó ésvszornorú, hog-y a val lásralan u/rancz iaor sz ág , mely isk o láiból
a va ll ás ta n t, a protestánst is, hivatalosan k iz ár ta, most tudós kat hedrár ól,
iskolakormányzói székből a protestantismus ócsár lá sáv a I' akar a fana.
t iz á ló barátoknak utat egyengetni. Igen, mert az. iskola régi mulasz-

- tásain felbőszülve magát a tárgyat, nem ennek tanitását okozták, és
elhamarkodásból elkövetett hibájuk at most restellik bevallani; szégyen-
lik azt az igazságot, hogy az erkölcstant vallás nélkül hiába taníttatták,
hogy nemcsak az erkölcs támasza s talpköve minden államnak, hanem
hogya vallás minden nép igazi erejének forrása. Okuljunk a példán!
Nincs ugyan nálunk annyi n y í 1t ellensége sem a vallásnak, "em taní-
tásának, de titkos szavazás esetén bizonyára nem volna csekély az
egyiket vagy a másikat ellenzők nek száma. Fölvessem-e még azt a
kérdést is, me ly re csa-k akkor ne m volna szűk ség, ha őszinte igennal
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felelhetnénk reá; azt a kérdést: á t va n.e hatva a társadalom vagy át
vannak-e hatva legalább a legnagyobb k in csn ek , az iskolának urai, az
oktatást intéző körök annak tudatától, hogya va llás lévén minden
népnek java s veleje nincs fontosabb mun ka, mint a fiatal fogékony
szivekbe az igaz vallást plántálni? Az idők jelei elég világosan és
hangosan sz ó lna k. Az osztályok ellentéte egyre élesbül, a vagyonos
vagy rnűve lt gőgjéveI vetéikedik a szegénynek vagy müveletlennek
lángoló gyülölete. Ki orvosolhatja a bajt és hidalhatja á t az egyre
nagyobbodó mélységet, mely az embert az embertől elválasztja? A
műveltség egymagában alig. Hiszen épp a vallástalan müveltség szülte
a gőgöt és keményszivüséget az egyik részen, az irígységet és g yü.
löletet a másik részen és mindkét részen azt a szomorú állapotot,
melyben a kölcsönös megértés és érdeklődés hiányzik, azt a szakadást,
mely napjainkban oly ijesztő mértékben valóságnak bizonyúl. A mü.
veltség vaJJás nélkül olyan mint a Danaok ajándéka és nincs nagyobb
veszedelem, mintha akár a nép akár az ennek vezetésére rendelt
körök egyoldalú értelmi müveltségben részesültek és élnek, olyanban,
melyet nem k isér folytonosan nyomon a megfelelő sz ív- és kedély.
müveltség. Ezt pedig csak a kijelentett, közelebbről a keresztyén va llás
adhatja meg. És ez a vallás az egyedüli ellensúlya az osztályok
ellentétének.

A szegénység és gazdagság, a tudás és tudatlanság sz o ciá lis
ellentéte sz é tsz a k ítja -a nemzet tes tér, és semmiféle államszervezet nem
tőr ő lhet i, el a különbséget, mindaddig, míg miridenki csak a magáét
keresi, míg az önzés az élet igazi rugója, és nem a szeretet, míg a nép
túlnyomó része őszintén azt nem valtja, mít J>ál apostol (H. Korinth.
6, 9. 10.): ,mint megholtak, noha ime élünk; mint bánkódók, noha
mindenkor örvendezők,. mi nt szegények; noha sokakat gazdagítunk ;
mintha semmink nem volna, noha mindennel birunk". A ki már most
a vallásnak ezen a k őzr e és egyénre nézve egyenlőképen fontos jelen.
töségét fölismerte, nem itélhet másként mint, hogy sem a nép sem a
k őzé pisk o lába n nincs nagyobb gondot igénylő oktatás a val lá.s-
ok tat ásná l.

A vallás-oktatást természetesen senki sem fogja az Iskola k iz á r ó-

lagos jogának mondani, mintha csak az iskola plántálhatná egyedül
vagy a legsikeresebben a vallást a gyermek sr.ívébe, Az is ko lá ná.l
sokkal többet tehet a család és az a társaság, melyben a gyermekek
felnőnek, mert az élet, a példa és szok ta tá s bizonynyal hathatósabb a
tanításná l. A család, egy kegyes anyának példája, aki gyermekének
kacsóit imádságra teszi össze és először beszéli, el néki a sze nt .
történeteket, vagy t'gy tisztes keresztyén családapának példája, a ki az
egyetemes papság szép jogát és kötelességét hiven gyakorolja övéin:
e példák nagyobb sikert biztosítanak mint bármíly gondos isk o láz ta tás,
És viszont a fogékony gyermekben egy oly nap, melyet a iskola tan·í.
tásával humlokegyenest ellenkező csa lá di k ő rb e n vagy nyilvános k ő r-
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nyezetben töltött, többet ront mint a mennyit száz iskolai nap fölépít-
het. De ez a tapasztalat nem jogosft fel arra, hogy az iskolát csak
tanító- s ne egyuttal nevelő-intézetnek vegyük, mert ily módon nagy
felelősséget veszünk le ugyan vállairól, de az iskolának értékét is
igen-igen leszállít juk. Az iskolai vallásoktatásnak mindenesetre meg-
marad a család rendes előkészítése után is az a feladata, hogy öntu-
datossá tegye, jóváhagyja és megerősítse azt" amit a gyermek otthon
és az életben öntudatlalllÚ gyakorolt. És épen' a népiskolának vallás-
erkölcsi jellemképző erejében való hitet nem szabad elvesztenünk, mer t

a nép millióira nézve a népiskola azon egyedüli hely, hol éveken ár
tervszerüen nevelhetni azt vallás-erkölcsi szellemben. S nem oly nagyan
ritka az a tapasztalat, hogy az oktatás akkor sem egészen sikertelen,
mikor a gyermek közvetlen k őrnyeze te az iskola útjába nagyobb aka-
dályokat gördít. Mindenesetre az iskola munk ájáró l is áll, amit az Úr
a keresztyén tanításról általában mondott: "A szél, a hová akar fúni,
fú és annak zúgását hallod, de nem tudod honnét jö és hová megyen;
így van' mindenki, aki a Lélektől született". Mi vetünk, plántálunk és
öntözünk, Isten adja az előmenetelt!

Ezen és hasonló szellemben írt bevezeté) sorokkal kezdi meg az a
három tanférfiú egy-egy munkáját, kik mint szakmájok elsőrangú kép-
viselői a németországi valtás-oktatóknak érdekiődését lekötötték és
őket munkáik tanulmánvozására indították. A szerkesztő úr sz íves
engedelmével ismertetem e munk á k nak nemcsak a megelőző néhány
sorban tolmácsolt és bizonyára minden evang. vallás-oktató tanító vagy
lelkész helyesléséveI találkozó szellemét, hanem az alábbiakban vezér-
eszméit is, illetőleg tervezetét, tartalmát. A népiskolai vallásoktatási
reformjavaslattaI kezdem, ezt k őveti a középiskolai vallás-oktatás egy
tervezete, végül egy hazánkban legalább szintén reformjavaslat je le nt ö-

ségével biró, me-rt a belső rniss iónak a nép és k őzépisk olába n való
tárgyalásáról sz óló könyvnek tartalma.

1.

Bang S. schneebergi igazgató 1893. őszén egy szászországi tanító-
egyesület évi gyülésén Jézus életének a népiskola felső osztályában
és az ismétlő iskolában való tárg yalásár ól ér te kez ett. Mun k á latá t

közzétevén *) rövid idő múlva az általános szászországi tanító-egyesü.
letnek GG fiókja azt jelölte ki tárgyalásainak alapjáú1. Tanítók, lelké-
szek és a szent ügy iránt érdeklődök olvasták, ismerterték, ajánlották,
nemcsak mive l a szerz ö maga tartotta reformjavaslatát siirgősnek,

'hanem mert valójában reámutatott a népiskolai vallásoktatásnak f6-
hiányára és egyúttal helyes módszerére, az ennek megfelelő tanterv
kiséretében, rámutatott úgy, hogy két évtizednél hosszabb vallásoktatói

*) S, Bang, da. Leben Je8u. 2, bőv. kiad. 206 old Leipzig, 1895. Ernst Wuuderltch,
2 márka.
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tapasztalata, számos kisér letezése, tervezése alapján a felhozható ellen-
érveket is figyelembe vette. A mit javasol, nem látszik újnak; alig van

; sok vallásoktató, a ki a javaslatban saját sejtelmes óhaját, talán
nem egészen világos gondolatát világosan és tisztán kifejezve nem
ta.lálná.

Bang maga a következőkben foglalta össze előadása főgondo-
Iatait : a vallásoktatásnak eredménye, a valláserkölcsi életet ;éye
tekintetbe, elégtelen, a mi főleg a tanterv és a módszer hiányaiból
magyarázódik. A bajon csak a kko r segíthetünk, ha jobban ismertük
meg a vallás lényegét, a vaJlás erkölcsi jellem keletkezését, a megfelelő
képző anyagnak érté két, a történetileg és lélektanilag természe-
tesnek, bizonyúlt és ezért sikeres tanmódot, s ha ezt hivatásil ag és
valláserkölcsileg feladatának magaslatán álló tanító gyakorolja. A vall.is,
lényege szerint, nem a sz el lernne k valamely elméleti tevékenysége,
hanem a kedéiynek és akaratnak bizonyos gyakorlati iránya. A val-
lásos oktatásnak és nevelésnek czélja: valláserkölcsi jellemet fejlesz.
teni; a vallási ismeretek elsajátítatása' csak eszköz. A szemléltetés
elvének megfelelően valláserkölcsi jellemet legbiztosabban, sőt talán
egyedül, valláserkölcsi személyiségek szemléltetése által képezhetni.
A legnagyobb valláserkölcsi szemé lyiség , nemcsak mint erkölcsi-
emberi mintakép, hanem mint vallási - isteni erőforrás is, Jézus
Krisztus, a kinek szemlélésében a valláserkölcsi jellem a legköny-
nyebben, a legbIztosabban és a legtökélt:tesebben fejlődhetik. Az evan- -
géliomok Krisztusképének egységesen, befejezetten, közvetlenül, zavar-
talan e rede tiség ében kell ha tnia ; nem szabad e képet valláserkölcsi
v'agy éppen log ikus -- dogmatikus kategóriák szerint reflexiókkal meg-
csonkítani. Ezen követelményeknek a jelenlegi vallástanítás nem felel
meg, mert ebben Krisztus személye sem a módszert, sem a tantervet
tekintve nem áll előtérben és nem középpontja az oktatásnak;
Krisztus személyének hatását más vallás-erkölcsi jellemképeknek és
képző anyagoknak túlságos figyelembevétele, valamint a tanszerü
mozzanatoknak túlságos hangsúlyozása akadályozza, azaz Jézus sze-
mélye, tana és munkája igen korán és tulságosan az értelmi megis-
merés tárg y ává tétetik, holott első sorban a személyes tapasztalat
tényévé kellene lennie. Annálfogva a gyermek Megvá ltójával több-
nyire csak külsö, bensőleg meg nem alapított viszonyba lép, melyet
tehát vallásellenes tényező könnye~ fel is bonthat. Ezen hiányokon és
bajokon segíteni ken a szemléltetés, az érdeklődés elvének teljes
keresztül vitelével; a bíb liai történetet minden fokozaton jellemének
megfelelően, tehát történetileg szemléltetően és nem kátészerűen 'kell
tárgyalni, a kátétanítást az 5. és 6. tanévben heti 1 órára megszorí-
tani, a felső osztályokban pedig a szemléltetés elvét Jézusnak prag-
matikus történeti életképében megtestesíteni, oly életképben, meJy
nem Krisztusról szó ló elvont dogmatikus elmélkedésekből áll, hanem a
-Krisztussal való erőteljes, tartós élet iránt az érdeklödést mind
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nagyobb mértékben leköti és ezen életben mind jobban megerősit.
A vallásoktatásnak nagyobb sikere csak úgy lehet, ha a bibliai törté-
nettanítás természetszerübben átalakul és nagyobb óraszámmal rendel-
kezhetik. A káté mint ő nálló tantárgy ezentúl is megtartandó, nehogy
úgy saját, mint a bibliai történet jellege a két tantárgynak tantervi és
módszeres egybeolvasztása által elmosódjék és sajátos feladatuk meg-
csorbittassék.

A tél elek részletes kifejtésében Bang kiilönösen az ellen küzd,
hogya vallasoktatók a fődolgot a vallási ismeretekben 'keresik, theo-
logiát ' tanítanak vallás helyett. Az evangéliom isteni erő, nem t a n,
Istennek országa nem szavakban, hanem erőben áll ps a vallásos okta-
tásnak, nevelésnek czélja nem az, hogya tanuló fejében hordja a
dogmatikának, bibliaismeretnek stb. lehetőleg világos terjedelmes 1..010-
pendiumát, hanem hogy szivét tiszta boldogító érze lme k töltsék be és hogy
szent erős akarattal párosult elhatározásai legyenek. Röviden: • Kr isz tust
szeretni" - ez minden vallásos nevelés végczélja s a vallási ismeret csak
eszköz; az eszközt túlbecsüli és az igazi czélt eltörli, aki act magát
teszi czéljává, ~ s tényleg ezt 'az ismeretet teszik meg főczélnak rriírrd-
azok, ak ik akár öntudátosan, akár a hagyományt követve a kátét
tartják a legfőbb tantárgynak. E nézet keletkezésére talán az a tény
adott történeti alkalmat, hogya lelkész végezte konfirmácziói oktatás
lényegileg káté-tanítás, mely ily módon nagyobb fontosságot nyert.
A káté így a feldolgozandó anyagok sorából kiemelkedett és ,a vallás-
oktatást irányító zsinórmértékké vált, majd mint az oktatás eredménye
a bibliai történet tanítás végére állíttatott. A bibl iai történetet szétsza-
k ítják tanító kátétételeket megvilágosító vagy levezető képgyüjte-
ménynyé. A történetnek ily tanító szempontokból való meghurczolása
és az a szándékosság, melylyel a tárgyalás eleitől fogva dogmatikus
téteJekre tör'ekszik, megfosztja a gyermekeket azon örömtől, melyet egy
a vallást megtestesülve feltüntető személyben találnának, és az ily
szemlélet kő zvetlen és annál biztosabb sikerétől.

Ezzel ellentétben azt követeli Bang, hogya bibliai történetet
tekintet nélkül valamely belőle levezetendő fogalomra vagy tételre ken
tárgyalni; rázzá le az, a mi eredeti, a levezetett tényezőnek jogtalan
uralmát. Ebból folyólag a két tantárgy óraszámának viszonyát is meg
kell változtatni a bibliai tórténetek javára. De Bang tiltakozik az ellen,
hogya káté ily elkülönítését k átée ll enes érzületból vagyú. n. szabad
gondolkodásból magyarázzák. Ö komoly megfontolás és sok nehéz
próba tnegtisztította és megaczélozta meggyőződésből a Luther káté-
jában foglalt hitvallást ismeri el a magáénak és mint paedagogus is e
káté-alapján áll, azaz felülmúlhatatlan tankönyvet, a láng e lrnéjü, párat-
lan keresztyén férfiúnak nagyszerü alkotását látja b~nne. De azt' is
tudja, hogy e k ő nyvecske helytelen alkalmazása és a- helytelen oktatás,
mely bizonyos paedagogiai belátásból és dógmatikus elfogultságból
származik, meghiúsíthatja a káténak mint hitvallásnak elfogadtatását
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A káté legyen igenis a hitvallás, de ha azt akarjuk, hogy ez a hit-
vallás necsak a tanító vagy a tanfelügyelő vagy a hallgató gyülekezet
előtt, hanem Isten előtt is elmondassék, úgy nem szabad a gyermeket ezen
hitvallásba beleerőszakolni, hanem ennek a gyermeknek Megváltójával
való viszonyából kell fakadnia. A kátéoktatás csak kimondja, rendezi,
világosabbá teszi és megerősíti azt, a mi már megvan. A kor a i káté-
oktatás fecsegő szenteket, közönyös vagy éppen képmutató ernber eket
nevel; a va1Jási koránérettség pedig olyan mint tavaszszal az éjjeli
fagy.

De a bibliai történetek tanítása mag ában véve még nem elég-
séges, azt a felsőosztályokban Jézus teljes életképének kell befejeznie.
Ne tőrténetek et, hanem történetet tanítsunk, és ne válogassuk és cs 0-

portositsuk az' eseményeket tanszerü szempontokból, hanem tüntessük
föl a Megváltó teljes eredeti alakját, ne vágjunk a természetes fejlődés
elé, arra tanítva a gyermekeket, amit Megváltójukkal magok meg fog-
nak élni, ne fordítsuk meg a történeti és lélektani okokból egyedül
biztos sikerrel kecsegtető azon menetet, melyben az ember fiától Isten
fiához és ettől a menny Urához jutunk, vagy Lutherrel szól va : Az
ember helyett az Istennel kezdik, a tetőt építik, mielőtt alapot vetettek
volna és abba a veszedelembe jutnak, hogy nyakukat szegik. A vallás-
oktatás legfőbb irányadója Jézusnak az a mond ása legyen: "A ki
engemet lát, az atyát látja". Lá ttassuk tehát Jézus egész alakját; mert
- Káhler sz er int - nem tanok és nem események építenek _és gyara-
pítanak minket, hanem személyek és ViImar szerint á gyermekek
ismeret, akarat és cselekedet dolgában elsősorban ne Jézus tanára,
hanem személyére legyenek utalva, hogy ez .öltsön bennök egykor
testet, mel y fényljék az emberek előtt.

Ily reformsze llernben azonban a vallásoktatási anyag még nincs
módszeresen feldolgozva. Bang maga előadásában a tanítvány és tanító
számára három tankönyvet, illetőleg kézi könyvet igér. Az első, mely
a gyermekek olvasó és tankönyve legyen, a f. évi márcziusban meg is
jelent "Megváltónk élete" czimmel,*) a szöveg előtt Thorwaldsen Kr isz tus
szobrának egy sikerült képe van, a könyv végén Pa laest ina térképe 3
melléktérképpel. A történet az evangeliomok szavaiból van egybe.
állítva, a külsö keretet főleg János evangelioma szolgáltatta, de az
egyes események sorrendjét a synoptikusok alapján állapította meg
Bang. Tudja. hogy e sorrendet mindenütt nem lehet föltétlen bizonyos.
sággal, hanem többször csak kisebb-nagyobb valószínüséggel kimon-
dani, de a profán életrajzban is g y a kr an e löfor dúló e h iány o n Jézus
életénél azzal vigasztalódik, hogy nem az események valamely sor-
rendjében való hitet akarja felkölteni, hanem az élénk és mindinkább
növekvő érdeklődést, mely a szentlélek szülte hitnek előcsarnoka

*) .S. Bang, Das Leben unseres Heilandes. 127 old. Krisztusképpel s Palaestina
térképéveI. Leipzig, 1896. Wunderlich. 60 Pf.
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legyen. A második könyv, mely még csak ter vez et be n van meg, Jézus
életét történeti prag matismussal fogja tárgyalni, ki mutatván a történet
külsö és belső okait, a résztvevő személyek szándékait s kedélyhan-
gulatait, különösen pedig vezérlő gondolat~it Annak, a ki minden törté-
netnek kezdete és vége. A harmadik könyv mód sz er es utasítást á d
majd arra nézve, hogy az oktatás miképpen jusson el az életkép teljes
szemléltetésére; az első' és második munka a kész épülétet mutatja be
azon állványok nélkül, melyek az összbeny:omást za varják ug'yan, de
az építéshez szükségese k, a harmadik ugyanazon épületet, de az állvá-

. nyokkal együtt.
Addig is, míg a 2. és 3. mun k a megjelenik, Bang a reformjavaslat

a lk a lmaz á sát 150 oldalra terjedő függelékben világítja meg, rnely nek
tartalma: vallásoktatási tantervjavaslat egy 8 osztályú népiskola
számára, továbbá úgy a káté - mi nt a bibliai történet -- tanítás
k őr éböl több tervezet.

Éppen Bang, a ki a személyes hatást teszi az oktatás fö e lvévé,
nem ringathatja magát azon reményben, hogy ez a három könyv a
reform keresztülviteléhez elégséges. És azért előadása végén inti kar-
társait, hogy ha valahol úgy az új tanítási mód alkalmazásában igaz
az a. mondás: A tanító a m ódsz er ! A gyermekek sokkal inkább mint
eddig birái lesznek tanítóikna k : tanítóikban keresik majd első sorban
azokat, kikben Krisztus alakot ö!tött; és ha a tanító csak élőadó refe-
rens, nem pedig bizonyságteyő tanú és tanítvány, vagy ha a gyerme-
keknek tanítójukról Krisztus azon intelme jutna eszökbe: "Mindeneket,
melyeket néktek parancsolnak, hogy megtartsátok, tartsátok meg és
cselekedjétek; de az ~ cselekedeteik szerint ne cselekedjet ek :" akkor
az új tanítási mód még rosszabb volna a réginél.

Azt hiszem, Bang munkáinak e vázlata maga szólít -fel beható
tanúlmányozásukra, és nem kell még kiemelnem, mily érdeklődéssei
várjuk igéreteinek további beváltását.

II.
Zange Frigyes, erfurti reálgymnasiumi igazgató, nem' reform-

-k érdést tárgyal, hanern a középiskolai vallásoktatás részletes tantervét
közli, egyelőre a 4 füzetből álló I. kötetben az első hat osztályét.*)
A tervezet szabadon csatlakozik az 1892. jan. 6-i új porosz tantervhez,
a mely magában véve is reform számba' megy. A szerzö át van hatva
annak tudatától, hogy heti 2 vallásórába:n rendkivül nehéz csak azt a
legszükségesebbet is feldolgozni, a mit a müveltségével arányban álló
vallásosságot váró képzett ember nem nélkülözhet. A feladatnak csak
akkor felelhet meg" a vallástanár, ha az anyagot meg válogat ja és az
évfolyamokra valamint a tanév szakaira bölcsen elosztja. Zange ezér t

*) Zange Fr. Leitfaden für den evang. Religionsunterricht. 1. Band.
Sexta bis Unterfiekunda. Gütersloh, 1893. Bertelemann. 3 m. 60 pf. 273 o.



nemcsak az anyagot sorolja föl, hanem kiszabja mirid en egyes óra lecz-
kéjét, mivel csak így gyö'ződhetni meg arról, mit lehet egy tanévben
tényleg elvégezni.

Az .I. osztályelső félévében főleg ismétlésseI kell foglalkozni,
mivel a gyermekek külömböző népiskolákban tanultak, melyeknek
vallási tantervei néha igen eltérők Az első tanévnek anyaga: a szent
történetből Izrael fiainak Eg yptornb öl való kivándorlásaés Kánaánban
való letelepedése, a nép története a babyloni fogságig; a kátéból a
10 parancsolat és az 1. hitczikkely Luther mag yar áza t áva l ; végül meg-
felelő bibliai mondások és egyházi éne kek, A rendelkezésünkre álló
tér nem engedi meg, hogy valamennyi évfolyam anyagának felosztását
itt k őz.ő ljűk, de az első osztá lyét hadd tüntessem föl mutatványul, ezt
is természetesen csak a főbb időpontok szerint. Husvéttól - anémet
tanév akkor kezdődik - pünkösdig Ábráhám és Izsák története taní-
tandó 14 órában; a juniusi szűn e te k ig Jákóbé 9 órában; augusztus

.elejérö l karácsonyig Józsefé la órában, továbbá az Egyptomból való
kiszabadítás 9, a pusztai vándorlás 8, a törvényadás és az utóbbi
három ismétlése 10 órában, a bálványozástóI Mózes haláláig terjedő
történet ll, Józsué s a honfoglalás története 8 órában; karácsonytól
pünkösdig Gedeon 3, Sámuel 3, Saul és Dávidnak ifjusága 13, Dávid
mint király 6, Salamon, az ország megoszlása és bukása 5 órát vesz
igénybe. Minden ünnep előtt az utolsó, jlletőleg az ünnep után az első
órában a tanító a megfelelő ünnepi történetet beszéli el, a hozzá tar-
tozó mondásokat és énekeket röviden megmagyarázza. Az egyes órák
történeti leczkéje mellett egy második rovat a hozzá tartozó bibliai
mondásokra, a kifejtendő vallási és erkölcsi fogalmakra, a káténak
megmagyarázandó helyeire és az énekekre utal. Ha hoz zá.vesz szűk még
a 3. rovatban foglalt utasításokat, melyek a megmag.yarázandó föld.
raJZI, természetrajzi és müvelődéstörténeti kérdésekre vagy ha zai ana-
logiákra mutatnak reá, valamint hogya felsorolt óraszámokba már a
nagy sz á mú isrnétl ése k is be vannak számítva; úgy a 112 órát nem fog-
juk túlságos soknak találni, de elegendőnek arra, hogy a gyermekek
a néhány kiválogatott történettel huzamosabban foglalkozván azokat
teljesen megértsék, a főszemélyekbe beleéljék magokat, velök érez-
zenek, gondolkodjanak, ami a jellemfejlődésre nézve minden prédiká.
lásná l többet ér. Nagy súlyt fektet Zange külőuősen az ismétlésekre ;
a harmadik rovatban' foglaltakat nem annyira a vallásoktatóval akarja
végeztetni, rnint inkább megjeleIni azon pontokat, melyeken a föld- és
te rmész e tr ajz i, a történeti·, az én e k-, anyanyelvi, sőt az idegen nevekkel
is megismertető szépirási tanítás a vallásoktatásnak szolgálatot tehet
és jól rendezett iskolában tesz is. A külömbözö szakoknak ezen egy·'
másbafonódása meggyőzi a tanulót arról. hogya vallás nem valami
mellékes dolog, rne ly ' csak templomba való, hanem az éietnek ková sza.

A második osztály tóI fogva a tanítás egyik fontos feladata, hogy
a megelőző osztályokban már elsajátított történetek, tanok és énekek
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a rokon rész,ek k őz é beleillesztessenek, immanens ismétlés czéljából.
Ezért a következő óraszerinti tantervek új rovattal bövűlne k. Az évi
czél a 2. osztá lyban . a történetből ] ézus Krisztus története s az
ezzel természetszerűen kapcsolatba hozható ószövetségi történetek is-
mét lése : a kátéból a második hircz ik ke ly, és a 3. rész Luther magya-
rázata nélkül; megfelelő szentirási és énekversek. A HI. osztály alI.
anyagának ismétlése mellett az első keresztyén gyülekezetnek, Péternek
s a többi ősapostolnak történetét veszi; ennek megfelelően az apos·
tolok cselekedeteinek könyvéből az első 12 fejezet tárg yalt at ik , csak a
nehezebb tanrészek és a Pál-történetek maradnak el; Márk evangélioma
fonalán a tanulók bevezettetnek az evangéliomokba és megismer-
kednek a szentirás beosztásával s a könyvek sorrendjével, de csak álta-
lánosságban. A kátéból a 2. és 3. hitczikkely, valamint a 3. főrész
Luther magyarázatával. Végűl az egyházi esztendő főszakaszainak és
az isteni tisztelet főrészeinek ismertetése tartozik ez osztály feladatához.
A többi már az alsóbb osztályokban közreműködő tantárgyakon k ivül
itt a rajztanítás is segít, melynek folyamán a bibliai tá)'gyú képeket
mutatja be és méltatja a tanító. A IV. és V. osztály tananyagát Zange
a porosz tantervtől eltérőleg veszi, ennek a tőrt érietr e vonatkozó sor-
rendjét megfordítván. A IV.-nek évi czélja: Istennek országa az új
szövetségben, különösen Pál apostol élete és műk őd ése és az egyház
története az első 3 sz áza dban ; bibliai ol vasrnányúl Ap. Csel. 13-28.
fejezetei, szemelvények az 1. thess., filippi, g a láciai es II. korinthusi
levélből, Jézusna k példázatai Isten országának terjedéséről s a hegyi
beszéd megfelelő részei, általános újsz őve tség i bevezetéssel; a kátéból
a keresztség; a -keresztyén isteni tiszteleti rend és az egyházi év a
vasárnapok neveivel. Az V. osztályban: Luther s a reformáció törté-
nete; az ószövetségi Istenországának története; bibliai olvasmányúl a
történeti könyvek legfontosabb tanító részei, a legszebb és legfonto-
sabb zsoltárok, néhány mutatvány Jób, Példabeszédek, Prédikátor
könyveiból s az Énekek Énekéből, Jónás és Joél próféták, a többiek-
bö l, k ül őn ő sen Ámos, Ez sa iás, Mik e ás, Jeremiás, Dániel könyveiből
könnyebb részek, tájékoztatással az összes ószövetségi könyvek tartal-
máról, külön6sen a zsoltárok- és a prófétákról; a kátéból az Úri szent
vacsora. A VI. osztályban: Jézus élete Máté evangélioma szerint a
többi evavgéliomból vett legszükségesebb kiegészítésekkel. Továbbá
az egyhá-ztörténet legfontosabb tényei nek áttekintése, a mennyiben
hatásuk még a jelenkorban is érezhető tehát: katholikus (görög, római,
ókatholikus), evangelikus (Iuther anus, református, egy_esült) egyház,
pá paság, orthodoxia, pietisrnus, hittérités, keresztyén szeretetmunkás-
ság. Bibliai olvasmányúl: Máté evangélioma, Lukácséből válogatott
részek, és pedig a könnyü elbeszélések cursirn, a tanítások, külő n ősen
a hegyi beszéd s a példázatok b eh ató magyarázattal ; szintén cursim-
olvasásra hosszabb szemelvények János evangél1omából, a k or inth. s
efezusi és Péter-féle levelekből. Ismétlesül az egész káté, az egyházi



199

év és az isteni tiszteleti rend. A felső-osztályokban a táblázatok ismét
egy új rovattal bövülne k, mely röviden utal a magán- és közéletnek
az ifjuság előtt is már ismereteS tapasztalataira, más tantárgyakból
ismertekre és arra, a mi iránt a vallásoktató érdeklődést kelthet, noha
nem tartozik már szorosan a valláshoz.

E r észle tes tanterv nek kétségbevonhatlan nagy érdemei, hogy
először a vallásoktatás tantárgyait nem külőn-külőn tudományokként
értékesíti, hanem legalább hat osztályon át, melyet Zange munkájának
ezen megjelent I. kötete tárgyal, mint szervesen összefüggő egészet
mutatja be azokat. Második nagy érdeme, hogy a Ill. osztálytól fogva
szentirásl olvasmányokat, magyarázattai vagy enélkül, vesz fel és állít
a megfelelő helyekre. Tekintsünk végig iskolai .értesítőink vallás-
oktatási részein, alig találni egy-kettőt, mely nem az egyes tantárgyak
szerint oszt ariá el az anyagot. Mikor győződjék meg a tanuló arról,
hogy e tantárgyak csak külömbőzö irányú elágazásai egy szerves
egésznek? ,Zange. első sorban az egységes, vallásosságot tartja szem
előtt és középiskolában talán még mindig ez a fődolog, a tantárgyak
(viszonylagos) önállósága már szakiskolába való. És milyen me ssze
vagyunk még attól, hogya tanuló a szentir ást ne csak a bibliaismer-
tetésb ő l ismerje, melyet sz intén egy esztendeig tá,rgyalunk, hogy ne
csak a sz e n t irásr ó i tudjon valamit, hanem a szentirásból miriél többet?
Ámde ezt a kérdést sokkal kevésbbé vitattuk meg eddig, semhogy né- ,
hány szó v al meg lehetne oldani, azonfelül egy másikkal, al iskolai
biblia kérdésével is függ össze. A vallás-oktatás sikerét erne l ik a közös
ájtatosságok, melyeket Zange kivánsága szerint és iskolájában nemcsak
a vallás-oktató "tart, hanem á tanító testület más alkalmas ·tagja is.
Végül, közvetve_ elörnozdttólag kell hatnia azon szellemnek, melyben
az egész tanítás, a töhbi tantárgyaké is, folyik, azon szellemnek, me ly-
ben a fegyelem alkalmaztatik. Ez is egy darab élet, mely sokkal
jobban hat mint a tanítás, Ha a tanító ott, hol tárgya vallási vagy
erkölcsi vcnat k oz ású, a mi különösen az irodalomban és a történetben
gyakrabban elöfor dúl, de a természettudományokban is, ha a tanító
ezen kinálkozó alkalmakat fölhasználja, ha egész íő llépésével, az igazi
tudományos igazságszeretet komolyságával, minden hivatalából tolyó
nagyobb vagy kisebb kötelességének hü teljestté séve l, különösen pedig
a tanulók iránt való keresztyén, azaz époly szigorú és igazságos mint
bőlcs és szeretetteljes bánásmóddal érezteti a keresztyén hiten alapuló
jellemet: akkor személyiségével sokkalta többet használ, mint a mennyit
a.Jegjobb val lá s-o k tatás elérhet, szóval az egész' iskola keresztyén
élete nevelhet csak keresztyén jellemeket ; keresztyén levegőt kell a
tanulónak ott magába sz ívnia, ez minden vallás-oktatás föfeltétele.

Zange könyvének szelleme teljesen megegyezik azéval, mely Jézus
eletének népisk ola i tanítását reformálni kivánja. A középiskolai vallás-
oktatás is, kű lőnő sen a Ill. osztály tóI fogva, kisebb-nagyobb refor-
mokra vár. Egyet azonban úgy a nép- mint a középiskolában már
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most is megkezdhetünk és ez: a belső misszió tanítása. Nincs jelenleg
jobb kézikönyv annál, melyet a következő sorokban i.smertetünk .•

Ill.

Scháfer Tódor volt a leghivatottabb arra, hogya belső missziót
paedagogiai és didaktikai oldaláról is bemutassa. Három évi párizsi
lelki pásztor kodás.a alatt nagy méretekben ismerhette-meg azon bajokat,
melyeken a keresztyén szeretetnek a belső misszióban nyilvánuló mun-
kássága segiteni akar; 1872. óta pedig, immár közel negyedszázadig az
aJtonai diakoniszsza intézetnek igazgatója. Mint szakiró már kiváló
hirnek örvend; terjedelmes munkát irt a női diakoniáról, Zőck ler theol.
kézi könyvében a diakonika tö le való, megirta a belső misszió vezér-
fonalát, kiadója volt és részben ma is több belső missziói havi folyó-
itatnak. Legújabban a belső missz ió iskolai szer epelésér öl, főleg taní-
tásáról szóló könyvet *) bocsátott ki, melynek terve már 11 évelőtt
született meg. Azóta g yűjtőt te Sohafer azt az anyagot, melyet most
a tanítóknak nyújt. Nem akarja a belső missziót mint külő n tantárgyat
taníttatni, hanem a többiben és a többivel együtt Ha valamikor szükség
lenne is azt külön tanítani, most még nem érkezett el annak ideje.
Azért nlncs szükség sem külön ta nór á kr a , sem a tanulónak szánt vezér-
fonalra. A belső misszió egyes igazságait mint élő magokat kell az
oktatás közben elvetni, tapasztalatait és történeti jelenségeit. mint
szernléltetó ilJustratiókat k őzbeszö ni, hog-y a tanításnak határozattabb
színt adjanak és szerosabb kapcsolatba hozzák a gyakorlati élettel.
Azért Schater lemondott, kénytelen volt lemondani arról, hogya tan-
anyagot módszeresen k é-z alakban nyújtsa. Csak az egész anyagot nyujtja,
igaz oly alakban, me ly a didaktikai feldolgozást már előkészíti; nem
is szánja az anyagot egészen a tanulónak, hanem a tanitót akarja
azzal megismertetni. A tanító ügyességétől függ, hogy az illető osztály
számára a tanulók szellemi érettségnek megfelelő és érdeklődésük föl-
keltésére alkalmas any ag ot kiválaszsza. A könyv ezen jellegénél fogva
csak a nyújtott anyagról közlünk rövid áttekintést.

Scháter könyve két főrészre osz lik. A első általános részben el-
beszéli a belső misszió keletkezési történetét, Wichern életét, azután
áttekintést nyújt a belső mísszió mai állásáról. Ez utóbbiról szóló közel
70 oldal a k ő nyv legértékésebb részeihez tartozik, mert néhány rövid
egyszerü szóval tájékoztat a belső misszió egész m~nkaterén. Rerid-
kivüli bajok adtak okot a belső missz ió keletkezésére, melynek mun-
kája .a sz er int, a mint a bajok a családi, vagy az egyházi, vagy az
állami élet terén jelentkeznek, három főirányra oszlik. A családi viszo-
nyok okozta bajokon van hivatva segíteni az u. n. bölcső, a gyermek-
iskola, kisdedóvoda és mu~ka-iskola, az inasok otthona és inasegye-

*) Sohii.fer Th. Die inn e Fe Mission in der Sohule. Ein Handbuch fül' den
Lehrer, 2. Aut!. VIlI. + 239 old. Gűterslob, 18~5. Bertelsmanu. 2 m. 40 pf., kötve 3 m.
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sűlet, a legényszáIJó, ifjusági egyesület, Márta.intézet, mur.kásgyarmat,·
iszák osok-intézete, Magdalenium. Az egyháznak szolgál az a mun ká ssá g ,
melynek tárgyai a sz órvá ny, a rendesen vándorló lakosság, a k iv á n-
dorlók, tenger.észek, szo lg ál továbbá a városi missz ió, a gyülekezet:
ápolása, a .va sárna pi iskola, a vasárnap - megszentelése, a biblia és
vallásos iratok terjesztése czéljából alakult egyesület. Az állam mu n-
káján segít a foglyok gondozása, árvaház, javító-intézet és ne ve ló-
egylet, a gyógynevelő-intézet, szegények háza, szegények gondozása,
a háború vagy járványos betegség idején való betegápolás. Mindezeken
a belső misszió mint a szeretetben munkás hit tevékenysége érvénye-
sül; a mi nem ezen szellemben végeztetik, az nem lehet belső misszió.
Ez a munka nem bir 'hivatalos jelleggel, a szabadon jelentkező munká-
sokat Jézus szer etete hajtja; ámbár a munkásság a czél érdekében
rendezve és szervezve van. A belső misszió egyházi -mu nk a és nem
terjeszkedik ki az egyházon k ivűl állókra, kiket a k űlsö misszió van
hivatva megnyerni. A munka eszközei az ige és a cselekedet; gyakran
e kettő a legszorosabban őssz efűz őd ik, nem ritkán a cselekedet áll
előtérben, mely esetben a szeretetből származott cselekedet a hit igé-
jének-egyengeti az utat. Egy külön. fejezet megállapítja az iskolának és
a belső missziónak viszonyát, ebből folyólag a kölcsönös szolgálatot.
Ennek hasznát mind a kettő látja, illetŐleg végső sorban az a három
életkör, melynek úgy az iskola, mint a belső mi ssz.ió szolgálni k ivá n,
Az általános rész az iskolai értékesítés módszer ér e, a tanító ez irányú
önképzésére vonatkozó néhány szóval és a tanulmány czéljából aján-
latos irodalom felsorolásával végződik.

A külőriős rész főleg a belső missziónak a va llásck tatásb an való
értékesítésevel foglalkozik; nem elméletileg, hanem úgy, hogy az ó
es új szövetségnek idetartozó nyilatkozatait illusztrálja, illetőleg törté-
neteit a belső missz ió szempontjából emeli ki; majd az egyháztörténelem
számos példáját beszéli el, nagyobbára oly alakban, hogya tanító
akár szór ól.azór a elmondhatja a tanulők előtt is, végül a kátétanítás-
nak ily irányú alkalmait keresi s főleg a 3. czikkelyben, ebben az egy-
házról való. tan ban találja meg. A hol az egyháztörténet tanítására
kevés idő áll a tanító ren del kez ésére, ott sokat vehet föl a világi tör-
ténetbe, annál inkább, mert a belső missziói tananyag jó részt a mű ve-
lödés történetébe is vág. A főldrajxban a nevezetesebb intézetekkel biró
városokat nemcsak nem szabad melJőzni, hanem le kell írni azon inté-
zeteket. Kivánatos volna, hogy az olvasókönyv is figyelembe vegye a
belső misszió munk áját és munkása it.

Scháfer könyvét külÖnösen népiskolai tanítóknak szánta, de a
nyújtott anyag elegendő a középiskola alsó osztályai sz ámá ra "is.
A lelkészeknek is kényelmes kézikönyv lehet, malyben a konfirrnációi
órában fölhasználható belső missz iói anyaget együtt találja. A ki mint
vallásoktató ezt a kinálkozó anyagat figyelmen kivül hagyj~, megrövi-
díti vele a gyermekeket és tanításának sikerét. Mert k étség k ivűl nagyon
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jó, ha a .gyermek ,hibátlanúl el tudja mondani azt a példabeszédet:
"Szerelmes fiam, ha a bünőső k el akarnak hitetni tégedet, ne fogad-
jad beszédöket;" de az intelemnek hasznát nagyon emeljük, ha az ifjút
figyelmeztetjük ifjusági egyletekre, melyek megóvják ő t attól, hogy
akár puszta unalomból, honvág yb ó l, pajkosságból bűnösök kezébe ne
kerüljön. Mi ugyan nem mutathatunk reá sok ily belmissziói intézményre,
de úgy nézem, hogy e részben is feljő már a "Hajnal." Hogy világos
nappal legyen, sz iv leljé k meg különösen a vallásoktatók azt az igaz-
ságot, melylyel Sohafer is befejezí szép k ő ny vét : Nem az iskolának,
hanem az életnek tanulunk és tanítunk! Fileon.

GYAKORL.AT.

A tékozló fiú.
Ill.

CA tékozló fiú - hazatérése.) *)

Kedves Gyermekek!
Ott r ez gett szemetekben az ártatlanság és a részvét csillogó har-

mata, midőn '!lz égi Irgalom meg á II í tot t a il b II 11 1a vi 11 á j á t' ..

Az örökös s ű l y e d é s után megkönnyebbült szívvel ·kővettük a ték.
fiút fölfelé-a megtérés utján. Nehány!épés még, s a boldogtalan fiú
ott hon lesz - Atyjánál! Mig e rövid úton is e lk isérjű k öt, lássuk:

1\1 ilyen vol tat é k. f í ú haz a tér é s e, fog a el tat il sa?
Olvasd a 20 v. első pontját:
.Felkelvén azért elméne az ő atyjához" ....
Tehát az örvény széléről eljutottunk a megtérés útjára, mely-

/ .
hazafelé vezet. A ték. fiú föl kel t a világ porából, hol eddig fetren-
gett; men ek II l sz ív te le n úr á t ól, kiben iránta nem volt . könyörület.
Sie t. a pusztulás helyéről. Egyedűl, vagyon, élet ja vak, búntársak
nélkül. Sie t az atyai házhoz, hol reménysége sz er int reá kegyelem
vár. Ezért a hazatérés útja: gyors, részvétre indítóo Gyors: mert a
ték. fiú úg ys zó lván szárnyakon repül. Részvétre ind ító: mert mindené-
ből ki van fosztva, rongyos, arczán a dőzsölés nvoma, egész alakja
szánalomra méltó, szemeit a földre szögezi, szíve ossze van törve.
Dp. m in dez ek ellenére is a gyermekévek föl-föl csillanó múltja, ifjúsága
boldog emlékei ellenállhatatlanúl vonják, ragadják vissza, az elfeledett,
az elhagyott a ty a i ház felé.

Az örvény széléről hova lépett a ték , fiú ? CA megtérés útjár a.)
Ez az út merre vezétte a ték. fiút ?(Hazafelé.)
Eljutva a bűnbánathoz, az ujjász iilö .hlthez, mit tett a ték. fiú?

(Fölkelt.) .

*) Folyőjratuuk megelőző számában, e czíkk II. fejezet-ezíme hibás; így ignzítandé :
• A tékozló fiú künn a nagyvilágban."
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Honnan? (A világ por ából.)
Kitől menekűl? (Sz ívte len urától.)
Honnan siet? (A pusztulás helyéről.)
Ki van vele? (Senki.)
Hogyan megy tehát ~ (Rüntársak nélkül, szegényen, egyedül.)
Hova megy? (Az atyai házhoz.)
Reménysége szerint mi vár ott reá? (Kegyelem.)
Csa latk oz ik-e, reménységében? (Nem.)
Az igaz bűnbánatnak és az újjászülő hitnek mi hát a gyümölcse?

(A kegyelem.)
Mi Iyen volt a hazatérés útja? (Gyors.)
Hát még? (Részvétre indíró.)
Miért volt gyors a hazatérés útja? (Mert sietett.)
Miért volt részvétre indító? (Mert mindenéből kivolt fosztva

stb ... )
Leve~tségében is mi ragadta oly ellenállhatatlan hazafelé a ték.

fiút? (Az emlékezet.)
Olvasd tovább a 20. és 21. v:

.Mikor pedig még t á v o l volna meglátá őtet az ő
aty j a é s meg sz á n á őte t, é s hoz z á fut v á n es é k az ő n y a-
k á b a, é s meg csó k o l.g at á őte t, Mon d a pe el ig nek i az ő
fia: Aty á m! v étk e z t,e m a z é g ell e n é s te ell e ned, é s nem
vag y oki m már m él t ó arr a, hog Y te fia d nak hivat-
t ass a.m l

Ime a ték, fiú hazatérése, fogadtatása! .. Megható kép. ez ked.
ves gyermekek! A szemrehányásnak, a fenyegetésnek nincs egyetlen
egy szava. A megvetésnek és haragnak nincs egyetlen egy zord '
tekintete. Csupa s~eretet és kegyelem az, a mi ót v ft r ta, hiszen,
,mikor pedig még: t á vol volna, meglátá őtet az ő atyja "... Lássátok
a jó Atya vár t a rossz fiát, ker est e a messze távolban. Mikor pedig
meglátta: .megszáná őtet", tehát részvéttel fogadta és dorgáló
szó helyett: "hozzáfutván esék az ő nyakába és megcsókolgatá
ötet." - ,/

Milyen csodálatos, milyen örök, milyen végtelen ez az atyai
kegyelem!

Ez a váratlan, 'nem remélt fogadtatás meghatja a tékozló fiút, ki
zokogva önti ki atyja előtt bűnbánó szívét a leg bensöbbt a legmeg-
hatóbb bűnbánó szavakban.

Milyen volt a ték. fiú fogadtatása? (Megható)
Érte-e a szerencsétlen fiút szemrehányó szó ? (Nem.)
Hát fenyegető beszéd? (Az sem.)
Sujtotta-e, megvet6 tekintet? (Nem.)
Hát dorg-áló harag? (Az sern.)
Meg ér dernelte volna-e? (Meg.) .
És mégis miben részesűlt? (Kegyelemben.)
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Hol látta meg az Atya fiát? (Távol.)
Abból, hogy az Atya ki-ki nézett fia után, hogy keresse őt a

távolban is, mit látunk? (Hogy várta fiát.)
Mikor végre meglátta fiát, iránta mit érezett? (Szánalmat.)

_ Mi ér t érez ctt iránta szánalmat? (Mert látta fia nyomorúságát.)
A helyett, hogy megdorgálta volna fiát, mit tett az atya? (Esék

az 6 nyakába és stb ... )
A szánalom mire indít? (Részvétre)
A csók és ölelés minek a jele? (A sz eretetnek, bocsánatnak, ke-

gyelemnek.)
Mi fogadta tehát a ték. fiút, mi volt az 6 hazatérésénak jutalma?

(Részvét, szeretet, bocsánat, kegyelem.)
E váratlan és nem remélt fogadtatás után, hogyan érezte magát

a téle fiú? (Meghatva.)
Ez a meghatottság öt mire indította? (Hogy k iő ntse atyja előtt

bűnbánó sz ívét.)
S miben öntötte k t bűnbánó szívét? (Bűnbánó szavakban.)
Mondd el azokat! ("Atyám vétkeztem az ég ... stb .. )
E bűnva llomá s után, melyet k ő zel eb br ő l láttunk a múlt alkalom-

mal, teljes világításban nyilatkozik meg az atyai kegyelem végtelen-
sége a következő két versben.

Olvasd a 22. és 23. v.
"E s mon d a a z atya a z ősz o Igá ina k : Hoz z áto kel ő

a m a z é n f ő ölt ö z ő ruh a ma t, é s ölt ö zte ss éte k fel őte t, é s
adj a tok g Y ű r ü t a z 6 kez ébe, é z 6 láb air a. É seI ő hoz v á n
ama meghízlalt tulkot, öljétek meg, é s lakozzunk
v i gan:"

. A jó Atyának, ki fia szívébe lát, nincsen szüksége a bűn va llo-
másra, annélkül is látja ott az igaz bűnbánatot. Ezért nem is hagyja
sokáig beszélni fiát, félbeszakítja és annélkül hogy v ál asz o ln a szavaira,~
parancsot ad szolgáinak, hogy miként ékesítsék föl forrón szeretett,
megtérő fiát, Mindenek előtt leveszi róla a r ong yos ócska k őntőst, a
bűnnek jelképét, hogy felöltöztesse öt , a bocsánat, k eg yelem, a meg-
térés ünnepi ruhájába. Azután gyűrűt húz újjár a, hogy legyen az, al
ú j s z ő vet ség nek jele. Lábait. pedig s ar uk ka l övezi, hogy biztosan
haladhasson továbh az ú] úton, a me gtérés útján. Igy felékesítve veieti·
az Atya visszafogadott fiát a kegyelem asztalához, hagyott vele:
"vigan lakomék". -

A találkozás első pillanatában hova .látott be az éles atyai szem?
(Fia szivébe.)

Mit látott ott? (Bünbá na tot.)
Szüksége volr-e , az Atyának a bűnvallomásra ?
Ezért hagyjá-e fiát sokáig beszélni? (Nem.)
Hát mit tesz vele? (Félbeszakítja fia beszédét.)
Miért ? (Hogy parancsot adjon sz olg á ina k.)
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Mit parancsol nekik? (Hogy miként ékesítsék fel megtérő fiár.)
Az atya mit vesz le fiáról? (Az ócska köntöst.)
Minek a jelképe az ócska ruha? (A bünnek.)
Mibe öltözteti? (Új, ünneplő ruhába.)
Minek a jelképe az új ruha? (A bocsánatnak, kegyelemnek, meg.

térésnek.)
Ujjára mit húz? (Gyürüt.)

Minek nevezzük az olyan g yűrüt, melynek nincsen köve,' hanem
mindenütt egyforma kerek? (Karika gyürünek.)

Minek a jelképe a karika g yürü j (Az újszövetség.)
Van-e, a karikagyürünek v é ge? (Nincs.)
Milyennek kell lenni az új szövetségnek is? (Végtelennek.)
Vagy? .. (Örökké valónak.)
Láb a ir pedig mivel övezi? (Sarukkal.)
Az új sar ú minek a jelképe? (Az 'új útn a k.]
Minek az útja ez az új út P (A tnegtérésnek.)
Az új sarú b an hogyan kell haladni ezen az úton? (Biztosan, inga-

dozás nélkül.)

Mikor az .atya így felékesítette fiát, hova vezette ezután? (A
kegyelem asztalához.)

Miért vezette oda? (Hogy vele vigan lakozzék.)
Hogy világosan megérthessük az atya örömének, vig adoz ásá nak

okát olvasd a 24. v .

•Mert az én fiam megholt vala (a bünben) és feltáma-
dott (a bünbánatban és újjászülö hitben) elveszett vala (künn a
nagy világban) és megtaláltatott (az. atya kegyelmének hajlé.
kitban). Kez d éne k a z ért vig anI a k ni. (Tehát az atya örömében
osztoztak a mennyei seregek, az égi angyalok is!)

Mi volt az atyára nézve a téle fiú attól a pillanattól kezdve, mely-
ben elhagyta az atyai házat? .(f-Ialott.) .

Minek a halottja? (A bünnek.)
Miért örvendezett hát a~z atya? (Mert fia feltárnadt.)
Miböl támfidott fel? (A bünnek halálából.)
Mí által tárnad ott fel? (Bűnbánat és hit.)
H01 veszett el a t é k. fiú? (Kűnn ia nagy világban.)
Hol találtatott meg? (Az atya kegyelmének hajlékában.) i'

Az atya örömét kik osztották meg? (A mennyei seregek,. az égi
angyalok.)

Honnan tudjuk ezt? (" Kezdének azért vigan lakni. ")

És valóban, az irás eme szavaiban méltó befejezést nyer a ték.
fiuról szóló gyönyörü példázat. - Látva a ték. fiú hazatérését, fogad-
tatását, megrezdül szivünknek húrjain a Megváltó szava: "ö r ő rn,
les zen me n n y ben egy meg tér ö b ű n Ö sem ber en, nag y o b b
hog y nem k ile n c zve n k ile n c z iga zak o n, kik nem s z ü k ö 1.
k ö d n e k m e g t é r é sri é t k ü t -Ó»Ó» Enehány szó hallatára pedig m in-



den érző sz ív leborúlva imádja az Isten kegyelmét, mely megbocsát az
eltévedt bűnösnek és visszafogadja hajlékába az igazán megtérőt!

S hogy e fölemelő gondolattal még sem zárhatjuk be példáza-
tun kat, annak oka az, hogy sehol és sohasem lehetne jobban és hatha-
tósabban alkalmazni nehány buzdító szót, mint éppen itt az isteni ke-
gyelem eme fönséges megnyilatkozása után. .. Sehol és seholsem
ragyogl1at fényesesebben, mint éppen itt, szemünk előtt a meggyőző
igazság : hal s ten m e'g b o c s á t az iga z á n meg tér ő nek, hog y
nek ell en e nek ü n k k ö n y örü Ini, b Ü TI Ö sem ber t á rsa i n k on.
Ez az intés, 'ez a buzdítás foglaltatik példázatunk függelékében a

25-32 versben. -
Olvasd a 25. 26. 27. 28. v
"Val a p edi gaz ő nag y o b b i k ri a ame z Ő II: k i mi k o r

haz a j ö v é n k ő z e 1 get e t t vol n a a ház hoz, h a II á a z éne k:
1 é s t é s a vig a d o 7. á s t. É s egyet asz ol g á k k ő z üle 1ősz ó-
litván, megtudakozá mi dolog volna az? Az pedig
monda néki: A te öcséd jött meg és megöleté a te atyád
a ma hi z l a Itt u 1 k o t, mivel hog y eg ész ség ben jöt t me .g.
Me g har ag u v é k pe dig a z, é s nem aJ-- a rab é men ni. Az ő
aty j a a n II a k oká ért k im en v é n, kér é őte t.

Tehát a "nagyobbik" (öregebbik) fiú szintén nem volt "o t th o n",
hanem ame z ő nj hol a föl die kk e 1 foglalatoskodva" ő is t á vol
volt atyjától. Mik or aztán szokásszerint (nem szive sugallatából)
este hazatért a röghöz tapadó munkából, meglepetve hallotta a vigas-
ság zaját .az atyai háznál, mikor azonban "megtudakozá : mi dolog volna
az'?" _ "megharaguvék",! .. Ö sohasem hitte testvére visszajövetelét,
sohas-em várta öt, Most pedig midőn látja, hogy az ünnepség nem az
ősz á már a készült: harag és irigység fogja el, őcscsét látni sem
akarja, hanern dörmögve, duzzogva áll meg az ajtó előtt ...

Mikor a ték. fiú a nagy világba ment, hol maradt a "nagyobbik"

fiú? (Az atyai háznál.)
Tehát kinek a közelében élt? (Atyjának ... )
Teljesítette-e, atya parancsait? .. (Teljesítette.)
Milyennek gondoltuk hát eddig a nagyobbik fiút? (Jo'nak.)
Ha jónak gondoltak, úgy nagyon 'csalódnunk kell most, mik or

közelebbről megismerjük a nagyobbik fiút.
Mik or megkerült az elveszett fiú, hol volt akkor az Atyának

nagyobbik fia? (A mezőn.)
Mivel foglalkozott? (Földi dolgokkal.)
Szive lelke nemességét ápolta-e? (Nem.)
Ott hon vo lt.e ? (Nem.)
Atyja közelében volte P (Nem.)
Hát hol volt? (1' á v-o 1.)
Pedig minden este hova ment? (Haza.)
Szive vonzalmát kőv..tte mik or hazatért? (Nern.)
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Csak miből járt haza? (Megszokásból.)
Mikor most hazatért -mit hallott? (Vigasságot.)
Hogyan hatott reá a vigasság zaja? (Meglepően.
Mit tett a nagyobbik fiú? ("Megtudakozá" ... )
K'it öl tudakozá meg? (Egy szolg'ától.)
A jó fiúnak pedig mindig kihez kell fordúlni kérdései vel úgy

mint kéréseivel első sorban is? .. (Atyjához.)
Mik or megtudta, hogy kinek a .számára készült a vigasság, rm

fogta el? (Harag.)
Gondolt-e ő ifjabbik teslvér ér e az elválás útán?
Hitte-e, hogy ő vissza fog térni?
Megörült-e _visszajöttének ?
Sőt ellenkezőleg mi fogta el szívét? (Harag.)
És? .. (Irigység.) -
Jó testvér vo lt.e ?
Miért haragudott? (Mert irigyelte meg vetett , lenézett testvér ét.)
Haragjában mit csinált? Duzzogott, dörmögött.)
Hol? (Az ajtó előtt.)

, No .Iássá tok ugyan .sz ép testvér volt ez a "nagyobbik" fiú. De' még
ez nem minden. Most látjuk csak, hogy a milyen szívtelen testvér, ép
oly engedetlen fiú ís volt ő.

Mik or az atya észrevette fia duzzogását, hova ment? (Kiment)

Kihez ment ki? (Fiához.)
Mit tett fiával? (.Kéré öretv.)
Mire kérte? (Hogy menjen be.)
A legtöbb atya igen felháborodott volna, (és méltán,) e csúnya

magaviseleten és megdorgálta volna fiát és megparancsolta volna neki,
hogy tüstént bemenjen. - De a jó atya ezek helyett szeliden kér i az ő
fiát. E bánásmód meilett csak annál inkább szembetünik a nagyobbik
fiú elvetemültsége, ki nem hajlik atyjának kérő szavára sőt egyenesen
szemrehányással illeti öt.

Olvasd a 29. v.

Amaz pedig felelvén monda az atyjának: Imé ennyi
e 3 zte n d.ő t ö I fog vas zol g álo k n é ked, é s soh a par a n c s o-
l a tod atm eg ne ro ron tot tam, (Emlékezzetek csak a far ize usra.
Milyen felvuvalkodott, milyen farizeus beszéd ez is ... ) még is nem
adtál nekem csak egy kecske fiat is, (Míg magát fölmagasz-
talja, _ ugyanakkor lealacsony írja magát a legsilányabb jutalomvágy
szennyes porába _ •. ) hog y a z é n bar á t a im mal vig ani a k n á m.
(Szemér em nélkül vallja be, hogyő sohasem szolgálta örömmel atyját,
hiszen ő barátaival sohasem vigadott !)

A nagyobbik fiú te ljes íte tte-e, atyja kérését? (Nem.)
Milyen volt hát a nagyobbik fiú? (Engedetlen.)
Ez~n felül mivel illette atyját? (Sz ernrehányással.)
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Mikor ezt teszi, mivel dicsekszik? (Hogy atyja parancsát &0 ha
meg nem szeg te !)

Milyen beszéd ez? (Farizeus.)
Ha eddig talán igaz lett volna is ez a beszéd, igaz lehet-e most?.

(Nem lehet ... )
Miért nem? (Mert ép' most is engedetlen.)
Mikor magát fölmagasztalja, hova alacsonyodik le? (A jutalom-

vlgy szennyes porábaJ
Honnan tudjuk, hogy jutalom után sovárgott a nagyobbik fiú?

(Sa ját sza va iból.]
Melyek azok? (Még is nem adtál nekem csak ... stb.)
Igaz, ő atyjának sz olg ált, mert nem volt bátorsága elhagyní a

szülei házat j de szívörömböl teljesítette-e a szolgálatot? (Nem.)
Hát miből? (Kénytele nség böl.) . /

, Itt látjuk, a maga teljességében a "nagyobbik" fiú el vetemü1tségét,
midön szemérmetlenül veti szemére atyjának a- duzzogó fiú, hogy m el-
lette soha, egy víg órája nem volt. (Sok árva, szegény, elhagyott gyer-
mek, milyen boldog volna ha szülei mellett tölthetné napjait! Intés.)
JelleM1ének rútságát csak fokozza az a sztvtelenség, mely ismételten
kifejezésre jut a 30. v.

"Minekutána pedig a te fiad megjött volna, (Tehát nem
is nevezi tes t v é r éne k őcscsét l) kim i n den mar h á dat a
paráznákkal k ölt ö t t e el. (Honnan ·tudhatná eZI? Sehonnan. Tehát
sz á n d é kos a n, kaján par á z n as ágo t tételez fel) meg öle t ted
n é k iam a hizlalt tulkot. (Mindig csak ez a szálka a ték. fiú szemében,
míg a nagyobbik fiú nem veszi észre a maga szemében a sz ívte lenség
nagy gerendáját.)

Ezeket látva igazán, meglepetve kiálthatunk fel: "Nem az ifjabbik,
hanem az öregebbik testvér volt csak ar. igazi ték. fiú!"

Hiszen míg amaz megtérése előtt csak földi javait; addig ez lelki
k incseit tékozolta el, szorgalmasan gyüjtve a földieket.

Midön azonban az atya észreveszi, hogy az ő nagyobbik fia csak
k II l sö leg volt vele, valósággal pedig tőle elidegenedett: nem akarta,
hogy a szerencsétlen "k iv ü 1" maradjon, hanem a mint ar. előbb a
k ise bb ik fiút, ép olykönyörül6 szeretettel téríti most a nagyobbik fiút,
hogy kiragadja a romlás örvényéből Olv, a 31. v.

"Ö pedig'monda neki: Fiam, te mindenkor én velem
vagy és minden marhám tiéd!"

Hogyan szólítja meg a duzzogót? (Fiarn.)
Mit fejez ki ez a megszólítás ? (Szeretetet.)
Mit mond filnak ? (Te mindenkor stb ... )
Mit érez a jó g-'yermek, ha atyja mellett lehet? Örömöt.) Miért ?

(Mert jó dolga va n.)

Mintha mondaná a jó atya: mennyit szenvedett szegény öcséd,
mig nem volt velem; nek e d mindig job b d ol god volt, mint neki.



Mit mondott még fiá na ks? (Minden marhám ... )

Szegény volt-e hát a nagyobbik fiú?

A kisebbiknek volt-e vagyona?

Vo lt-e , hát ok az irigykedésre, a duzzogásra?

Erről akarja meggyőzni kemény szi vü fiát a szerető ,atya, midőn
a következő sz ívhez sz ó ló szavakat intézi hozzá:

"V i g ked vel kell val a pe dig n é ke ct len n e ct, és o r-
v e n d-e z n e d kell vala, hogya te atyád fia megholt vala,
é s meg ele veti e d e t t ; elves zet t val a é sm e g tal á Ita tot t.

Vo lt .e, foganatja az atyai intésnek; meglágyult-e, a durva, kérges
sz í v ; megtért-e, a nagyobbik fiú is; vagy javulatlanúl k iv ül maradt?.
Nem tudjuk. De azt tudjuk és bizvást vehetjük a meghatottság
jeleként, hogy ~ nagyobbik fiú, atyja szavaira többé fel e l n i s'e m mit
nem tud ott.

Kedves gyermekek!

A hó lavina meg nem áll. A bűn lavináját megállítja az isteni
kegyelem.

Lebegjen szemetek előtt a ték. fiúnak története. - Vigyázzatok
szívetek minden gon do lat ára, hogy titeket azok k őzül egy is, a
bürr lejtőjére ne vez ethessen ! Ha pedig oda jutottatok, emeljen föl a
megtér és útjára az igaz bűnbánat, az újjászülő hit. Akkor haz a tér ve
a viiágútvesztőjéből, remélhettek tr is .olyan fogadtatást, mint a
milyenben részesült a ték. fiú. - Akkor nem feled'ítek. soha a komoly
intést: ha Isten megbocsát nektek: ti is megbocsássatok egymásnak
nem csak 7-szer, de 77-szer is! Akkor nem lesztek irigyek, szivtelenek,
hanem ha tudatlanságból, félelemből vagy roszaságból hibáznátok is:
a bűn lejtőjén imádkozni fogtok lsten irgalmához a zsoltár Íróval:
(Zs. 25. 6. 7.)

Em lék ez z é Ime g Ura m, a tc ir gal m ass ági dr ó lés
jóvoltodról, m e l y e k kezdettől fogva vagynak. Az en
ifj u s ágo m nak b ü n e ir ő 1, é s a z é II V étk e imr ő Ime g n e
e m l é k e z z é l ; hanem inkább a te irgalmasságod szerint
em lék e z z é 1 meg te é II ról a m, a tej ó vol t o ct ért. - Ame n.

Ifj: Draskóc~y Lajos. I .
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Ének
M;agyar-hazánk ezeréves fennállásának emlékünn~pén.

Da II a ma: Tündöklő hajnali csiJlag.

Népek nagy Istene, Urunk,
Trónod előtt leborulunk,
Halld meg szivünk fohászát!
Te Árpád hősi nemzetét
Szeretve bölcsen vezetéd
Egy hosszú ezreden áto

Hála
Száll ma
MiJljó ajkról,
S dicsének szól
Völgyön, hegyen:

Jó Istenünk áldott legyen!

•

/

Örökségül e szép hazát
Atyáinknak s nekünk adád
S őrzéd, hogy meg ne döntsék
Zúgó vihar s ezer veszély,
Vér- s köny-özön, melyről beszél
A sok dicső s bús emlék.

Néped
Véded,
S bétakarod;
Erős karod
Nyugszik rajtunk j

Zengvén Téged áld ma ajkunk!

Áldunk, hogy Krisztus egyháza,
Bár ös falát szélvész rázza,
Áll s épül bércz en, síkon.
A sűrű éjjelt e lűzéd,
A hit s szabadság szent tüzét
Meggyújtád oltárinkon.

Tavaszt
Fakaszt
Igéd napja,
Ragyogtatja
Nagy hüséged j

Végy ma tőlünk dicsőséget!
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S bár vétkeztünk, Te népedet
Önkebleden melengeted,
S ezer év óta áldod.
Kegyelmed, mint védő paizs,
Körülvesz, oltalmaz ma is
Népet, királyt, országot.

Hü, vagy,
Maradj
Kegyes Atyá nk,
Bár elhagyá nk, -
Esdve kérünk j

Nincs kivüled más vezérünk!

Meiy eddig ápolt, - áld a kéz,
Magyar! jövődbe bizva nézz
Az új ezred határán.
Bár törjön rád nyugat, kelet,
Ne félj, az Úr marad veled,
S ném árt se kard, se ármány!'

Szégyen
Légyen,
Ha ki honát,
S Megváltóját
Megtagadja ;

Hozzád térünk, népek Atyja!

Oh, halld meg, örök Szeretet
Szent énekünk, melylyel neved
Ma milliók dicsérik.
E nép új hüséget fogad j

Áraszd ki rá áldásodat
S vezesd tovább a czélig!

Míg majd
Bút bajt

,Elfeledve,
Szebb életre
Mennybe jutunk

S örök hazába visz utunk.

Zábrák Dénes.
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AIk u.
Kántor áram, édes kántor uram!
A. pusztáról egy kis halottam van
.Búosúztatöt szolgáltatnék rája,
Hogyha magaa nem lenne az ára

Csak legalább falunk beli volna,
Kétszerannyi nem lenne a stóla.
Igy azonban régi szent szokásból
Kétszerannyit kivánunk, mint mástól.

Kántor uram! a szavait, értem,
Nincs ellene kifogásom nékem,
Hanem azért engedjen belőle,
Jusson még egy kurta szemfedőre.

A.z nem lehet, édes jó barátom
Hol a névsor ? Adj' ide, hadd látom!
Három versbe kilencz nevet tenni,
Elhiheti, hogy nem épen semmi.

Kántor uram, ha nem sértern sz6mmal,
Búval élek oly sokadmagammal.
Feleségem hat hónapja beteg,
Ha engem nem, azokat szánja meg.

Jóbarátom, én is élek, lássa,
Hét lányom nő szépen egy rakásra.
Hanem azért nem sarczolom nagyon:
Kis halottját ingyen bucsűztatom.

Tóth István,

Az országos ágo h. ev. tanítói gyűlésről.
A II. orsz, egyetemes tanügyi kongresszus rendező bizottságának

elnöksége a siovidéki ev. tanítói kőr elnökségéhez kővetkezö lelkes
hangú levelet intézte, melyet miheztartás végett az ágo h. ev. tanítói
kar becses figyelmébe legmelegebben ajánlunk.
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Tisztelt Kartárs Ur!
,

A tanügyi k ong resszus alkalmából több egyesület itt Budapesten
ülésezik, így pl. az Ev. Reform Tanítók Orsz. Állandó Választmánya
országos szervezkedő ülést fog tartani.

Tudtunkkal az ágo h. evang. tanítók körében is felrnerült a terv
ilyen gy ülés tartása iránt.

At. alkalom mintegy önmagát k inálja : ragadjuk tehát meg.
A kongresszus rendező bizottsága részéről minden tekintetben

nyilvánulandó támogatást helyezünk kilátásba, ha a k őr elnöksége
részéről a rendező-bizottság erre felszólíttatík.*)

Tisztelt Kartárs Úr!

A kongr es sz us erkölcsi sikere füg attól, hogyatanügy munk ása i
rninél nagyobb számban vegyenek azon részt.

Sziveskedjék a saját körében odahatni, hogy egyesületük minél
több tagja jöjjön fel a kongresszusra.

Az ajánlt szervezkedő ülés meg tartása az általános érdeken kivül
igen hathatós közelebbi érdek volna, mely a czímzett egyesület tagjait
ide vonz a.ná l

Isten hozza Önöket körünkbe minél számosabban.

Tárt szivvel várjuk és fogadjuk az ezeréves édes magyar haza
hüséges harczosait az ország szivébe.

Sz íves válaszát mielőbb kérve és várva, teljes tisztelettel maradtam
Budapesten, 1896. május 30.

Az elnökség nevében:
N agy Lász lő,

főtitkár. .

Mid ön e nagylelkü ajánlatot minden kommentár nélkül nyilvános-
sagra hozzuk, 'e helyen is őszinte köszönetünket nyilvánitjuk a II. orsz,
és eg yeternes tanügyi kongresszus rendező bizottságának szives párt-
fogásáért; me ly re m id ön a hazai ágo h. ev. tanítói kar becses figyelmét
ismételve felhívjuk, egyszersmint figyelmeztetjük, úgy az általános tan-
ügy, mint különleges érdekeink előmozditása czéljából, ragadja meg a
kedvező alkalmat, rnelyhez hasonló nem egyhamar fog kinákozni.

Tisztelettel:

A sióvidék ev. tanItói kör elnöksége.

*) Már megtörtént.
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A répezemelléki tanítói kör gyűlésérők
f. é. május hó 6-án, Nemes.Ládony ban
jegyzőkönyvből következő pontokat

Nevezett tanítói érte kez let
tartatott meg. A beküldött
közöljük:

1. Az iskolában megtartott előadások után' Nag yt. Far kas
Mih á I Y elnök úr indokoltnak látja Nagys. Ru p pre ch tOl i v é r
elnök társa nevében is kijelenteni, hogya k őzg yűlést a püspök-látogatás
miatt később hívhatta össze. Szeretett Főpásztorunknak egyház-
megyénkben való megjelenése a legnagyobb örömmel töltheti el szi-
vünket. Szivet, lelket átható szavaiban mintha csak a szentlélek szárny-
verését ha llanó k, a hivők seregét kitartásra intve, búzdítva a csüg-
gel1őt, felemelve· az e les.ette t. Valóban lángszavai még a hitetlen
emberre is a legnagyobb hatással voltak. Egyuttal elnök úr némileg
je lzé, hogy Főtisztelendő püspök úrra egyházmegyénk iskolái a leg-
jobb benyomást tették, a legbensőbb örömmel utazott végig közöttük
s rendkivül meg volt velük elégedve. Egyet azonban szivünkre kőtőtt,
hogy a vallásoktatásra nagyobb, kimerítőbb súlyt fektessünk, mert a
kinek hite van, azé a jövő. A protestántismus életföltétele a hit, ezért
ezt a hivekben teljes erőnkből igyekezzünk szilárdítani, erősíteni, mert
ez az a lelki fegyver a melyre oly nagy szükségünk van épen most
is, mikor az ultranizmus a nemzet fiai között a viszály magvát igyek-
szik erőmegfeszítésseI széthinteni. Ezek jelö re bocsátása után a tagokat

_ higgadt tanácskozásra felhívja s az értekezletet megnyítottnak nyil-
á ' . ,v nítja.

2. Következett Mol n.á r S á n dor kartársunknak minta előadása
fölötti eszmecsere. Nevezett társunk szabadon választott tárgy at a 8,ik

, par a n c sol a t első fele képezte. Luther magyarázata szerint haladt;
először is kihozatta a gyermekekkel mit tesz felebarátunkat hazug-
ságba keverni, hogy tárgyát maradandóbbá tegye, egy alkalrrias szent-
irásbeli helylyel füszerezte. Igy haladt' tovább az ár ulá.sr a, kisebbítésre
rágalmazásra, végül egy erkölcsös versikévei a tanítást befejezte
Tanítótársunk előadása mindnyájunknak tetszéset megnyerte s örö-
műnk ne k adunk kifejezést, hogy ezt a parancsolatot ilyen szép menet-
ben, korunkba illőleg tárgyalta. Valóban a káténak akkép való taní-
tásával nemcsak a vallásosságot ébresztjük föl a fogékony gyermeki
szívben, hanem erkölcsi nevelést is adunk. - Az értekezlet csak azt
az egy megjegyzést tette a nevezett előadásra, hogy, egy kissé gyorsan
haladt az egyik részről a másikra némi rovására a tárgynak, így !lern
tudta több az életből vett példákkal teljesen szemlelhetövé tenni a
vallási fogalmakat. De eltekintve ettől, az egész előadás igen sikerült-
nek mondható s az értekezlet őszinte dicséretével találkozott.

3. Második elő adást Nag y La j o s helybeli kartársunk· tartotta
az elnökség által kitüzött tárgyról: ugyanis a köz ö n ség est ö r tek
os z tás á ról. Előadó' világosan megértette növendékeivel, hogy az
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egész számokkal való osztás és a közőnséges tört k őz őtt rokonság
van, csak midőn ezt felfogták, ment át a törtnek törttel való osztá.
sára, ha egy nevezöjüek voltak a törtek, akbor a nevelőket egyszerüen
elhagya t ta s könnyüséggel osztották a számlálót a számlálóval, ha
pedíg külön nevezővel birtak, akkor közös nevezőre hozatta a törteket,
egyúttal a számlálókat is bővítette annyiszor, a hányszor a nevező
nagyobbá lett.

Kartársunk kiváló ügyességének ez alkalommal is újabb tanú.
bizonyságát adta, előadásával mindnyájunk figyelmét lekötötte, a
deductió igen sikerültnek mondható, a végeredmény pedig talpra esett.

4. Elnökeink megköszönve az egylet bizalrná t, - minthogy már
9 év óta vezetik egyletünket, - hivatalukról lemondanak sannak,
betöltését az egylet bőlcs belátásara b izz ák. Az elnökség ezen lemondása
igen leverőleg hatott· egyesületünk min d en egyes tagjára. Hajas
Kálmán kartársunk csakhamar tolmácsolta az egylet ragaszkodását
forrón szeretett elnökei irányában s kéri őket, hogy hivatalukat
továbbra is szíveskedjenek megtartani. Az elnökség látva azt az igaz
szeretet, a melylyel őket egyletünk mínden egyes tagja k őr nyezi, meg-
hajolt a kérelemnek s az elnöki széket továbbra is szivesek voltak
megtartani.

Igaz lélekkel elmondhatom,
örömét; ezuttal ő is - ha így
tartotta.

Adja a JO Isten, hogy ez a lelkesedés egyesületünkben az új
eze r évben is fennmaradjon.

hogy eg yesületünk átérezve a nemzet
nevezherern - millenniumi gyülését

Haj as Gy u 1 a,
értekezleti jegyző.

A somlyóvidéld evang. tanító-egyesület gyüléséröl.
A som 1y ó vid é k i e v. tan í t ó • egyes üle t f. évi június hó

4-án, Pápán tartotta meg tavaszi közgyülését, mely nemzeti létünknek
ezredéves emlékére díszgyüléssé a la kú lt.

1. A Kőlcsey hymnusának eléneklése és hálaadó imádság után
nagyt. Kal már Pál elnök úr lJlagvas beszédében rámutatott ez új
ezred évben a tanítókra váró nemes munkára. Kiemelte a tanítóknak a
népnevelés terén elért szép eredményét s buzdította a tanítói kart
kitart ásra, a haza és egyház iránti kötelességük teljesítésére.

2. Pi nt: érS á n dor egyleti jegyző szép beszédében vázolta a
magyar nemzet történetét, beszédjében kiemelte a nemzet történel-
mének nagyjait, de megemlékezett ama szomorú időkről IS midőn
hazánk a végpusztuláshoz közeledett.

3. Majd Pat a k y Bél a csékútii tanító mondott alkalmi beszédet.
Szónoklatának kimagasló pontjai a következők voltak: lángoló haza.
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szeretet, a hazához való hü ragasikodás, abból eredő szíves áldozat
készség, végül ezen hazafiúi erényekben való k itar tá s,

A jeles szónoklatok 'mindvégig lekötötték a tanítói kar figyelrnét
és tetszésükne k egy hatalmas éljen ben adtak kifejezést. Mindkét kar-
társnak az egylet sz ónok lataikért elismerő hálás köszönetet szavazva,
érdemeiket jegyzőkönyvben meg őr ők íttet ni, beszédjeiket az érclern
könyvbe be irat tat ni határozta.

4. Majd a szózat eléneklése után fötisztelendó Gy urá c. z
Fer e n c z püspök úr lelkesítő felhivást intézett az összes tanítókhoz,
hogy a jelen anyagi korban az új ezredévben a vallásos hitet ápolni,

'-nevelni nem csak az iskola falai .k őz.őtt, de kint az életben is szerit
kötelességüknek- ismerjék, mert hazájukat sz er e tő igaz hazafiakat csak
úgy neve lhetűnk, ha a vallásos hitet kebelükbe beoltorruk

5. A múlt őszi értekezlet jegyzökönyvének felolvasása és hitelesí.
tése után, elnök úr megemlíti, hogy Pataky Béla esékúri tanító eme
munkájáért: "Az egészség fenntartása az iskolában" a magas kormány
által elismerő oklevéllel kitüntettetett. A tanítói értekezlet felhívta
Pata ky Bélát, hogy ezen munkáját a soproni "Ev. Népiskola" czímü
lapban k őzzé tegye.

6. Jelen évben Várpalotán tartandó egyházmegyei gyülésre Pintér
Sándor ajkai tanító a budapesti országos tanító'gyűlésre pedig Pataky
Béla esékúti tanító választ ••ttak meg az egylet ügyeinek' képvise-
letére.

Végül a hymnusznak eléneklése után diszgyűlésünk elnök úr, bezáró
beszédével bevégeztetett.

Pataky Béla.

Nvilt-tér ..,
Ezredéves ünnep Kapin.

Tekintetes Szerkesztó Úr! Felvilágosodott romlatlan er kőlcsü,
hazafias szellemű s egy valláson lévő községben sokkal inkább meg
van könnyítve a nemes szándék kivitele, mint eg yébb helyeken.-
Kapin a lakosságban min dezen kel lék ek megvannak - épen azért
ezredéves ünnepségünk • kicsinyben ~ mondhatni" nagyszerüen ~
sikerűlt, /

Május 9-én volt az iskolás gyermekek ünnepe, mely alkalommal
az egész község szinte ünnepi ruhát öltött s félre téve dolgozó szer-
számát, szívve l lélekkel ünnepet tartott. .. Az e napi kőltségek fede-
zésére megelőzőleg gyüjtés eszközö!tetett, melynek eredménye 38 frt
20 kr. lett, és csak egyetlen egy sem hiányzott az adakozók sorából
--.-: Szép idő kedvezett ünnepünknek, épen ezért az iskola udvarán
tarthattuk meg azt, - mely alkalomra szebbnél-szebb koszorúkkal -
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nemzeti zászlók és szalagokkal s zöld Jombokkal fel lett díszítve
8 órakor az iskolaudvaráról .kis seregemmel zászló alatt vonultunk
Isten házába a Hymnusz 2 hangú éneklésével. A leány tanulók fehér
ruhában, - nemzeti szalaggal át vo nv a és k osz orú val fejükön, - a fiúk
bal vállukon nemzeti csokorral, s két hosszú lengő szárr al, Megtelt
a templom a szülőkkel, kik őrűmkőnny aket hullatva hallgatták Tiszt.
Takács Gyula lelkész úr hazafias imáját s szívreható még hazafi-
asabb lelkes beszédét. - Azután ismét az iskola udvarán helyezked-
tünk el s az egész község apraja,. nag-yja 'telenlétében megkezdődött
az ünnepi aktus a magas kormány és a Főt. Egyházhatóság utasítása
szerint nagy részben. :....- Majdnem 11 óra volt, mire végeztünk a' midőn
nyomban kezdődött a kirándúlás 13 zászló alatt zeneszóval, k őzben-
közben 2 hangú énekkel.' - Pont 12 órakor terített asztal várta a kis
muz saser eg et párolgó friss gulyással, frissen sült zsernlyével s egy-eg-y
deciliter borral.

Lakoma után tánczra kerekedtek s szüleik és az egész község
örömére járták aropog6s magyar csárdást 'osatá lyonk ént a fiúk .a
leányokkal. Közben volt versenyfutás és ugrás nyereménydíjakkal. -
Esti 6 óráig tartott a mulatozás, a midőn sorrendben ismét zászlók
alatt az- iskola udvarára - vonultunk, honnét befejező után mindegyik
hazavonúlt családi körébe kedves emlékeivel egyetemben.

Másnap május 10. következett a gyülekezet felnőtteinek ünnepe,
mely lelkesültségben k űlsö kiállításban s a szívek tiszta haz afias érzelmei
tekintetében szint~ ritkította párját. Szerveztetett az alkalomra
minteg y 60 tagból álló vegyes énekkar, mely a m id ön a templomban
a legünnepiesebb hangulatban az orgona k őrül rázendítette : 1. .Isten
édes jó atyánk! Vedd füledbe hő imánk, melylyel téged tis ete lűn k.
Aldd meg, áldd meg ünnepünk. 2. Ezred évünk alkonyán i~s az újnak
hajnalán, Szent lelked legyen velünk, Éleszsze hon szerelmünk. 3. Virul-
jon mindig hazánk. Ellen ne férjen hozzánk. De abéke áldása, Honunkat
koszorúzza" -- sz ő veg ű alkalmi fohászt, a hivek szemeiből az öröm
könyek sugároztak. - Tiszt. Takáts Gyula lelkész úr -mind en izében
nagyszerű hazafias szónoklata k őz b en a "Hymnus"-sal zamatoltuk az
ünnepet, míg utoljára a' .Szózat" hangjai mellett vonultak ki a hivek a
templomból. - Nyomban megtartatott a díszgyűlés is, melyen egyhangú
határozatba ment, - mint millenniumi alkotás : .Olvasó-egylet alapí-
tása", mely czélra előre is 50 t t szavaztatott meg.

Délután könyörgés után az egész község ismét az iskola udvaron
gyülekezett össze, honnét zeneszóval, énekkarral zászlók alatt k ő r-
meuetre indúltunk itt-ott m eg-meg á ll va s alkalmi hazafias dalokat
énekelve. .•

Végre következett a szép rnulatsá g, mely szép rendben és, béké-
ben virradatig eltartott.

Bándy János.
ev. tau.
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Könyvismertetés.
A budapesti protestáns országos árvaegyesület é s

árva ház á nak tör t éne te 1859-1895. Hazánk ezeréves fennállásá-
nak emlékére az egyesület igazgató válaszmányának meg biz ásá ból irta
B r o cs k ó La j o s, a protestáns országos árvaház igazgatója. Budapest,
Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 160 lap, két fényképnyomattal,
ára 20 kr.

Ideirtuk a teljes lapczímét annak a kultúrhistóriai. értékkel biró
vaskos füzetnek, mely hazánk ezeréves fennállásának irodalmi hullám-
verése alkalmából látott napvilágot. Egy' garasokból táplálkozott
egyes üle t nek s abban egy árva ház nak története! Amaz gaz-
dája ennek s emez gyermeke annak, Amott szegény és gazdag - áll
együvé, hogy a mindig friss gyásznak kertjében nehány sor terméke-
ny ítö, emberszerető rnunkát végezzen; emitt egy nevelőház szegődik az
iskola szolg álatába, hogy nevelés és tanítás által pótolja a szemeikben
megfagyott könnyeket viselő g yerrnekeknéj annak az élő szeretetnek
hiányát, mit az .édes szülö " fogalmával szoktak azonositani.

Egyesület és iskolafenntartás ! A 68-as iskolai törvény a népiskolák
gazdáiúl az 'államot, felekezetet, községet, társulatot és magánosokat
jelöli meg. Világos az uta lá su n k , hogy a három első gazda a tr a d i-
cziók alapján kapta a terhet, mit az iskolák fenntartása képvisel, míg
a legutóbb emlitett .magánosok"-nál üzletszámba megy a nyert ajándék.
Hatalmas erkölcsi vonása t á rsa qal m un k nak, hogy a terhes iskola-
vállalatok részvényesei közzé mint .egyesület" önként beállván ·üzle.ti
könyveibe a magának nyitott lapon állandó "tartOl.áSl" jegyez, míg az
összes "nyerességet" az elvnek, az intézménynek "követel" oldalára
irja, melyet szolg ál.

Ar árvanevelő intézetek története hazánkban is azt tanítja, hogy
nekik, u. n, egyesületek képezik tápláló dajkájukat,

Azon sokféle emberbaráti intézetek közt, melyek a szenvedő em-
beriség boldogítását, seg élyezését czélozzák, az árvaházak, miként
talán nevökből következik, nem állanak utolsó helyen, Nagy .hor der ö-

vel birnak ezek úgy általános emberi, mint különlegesen nemzeti
szempontból. Hivatásszerü müködésükkel ezek törlik le az árvák
keserves k őnynyeit s az önhibájukon kivül szenvedő gyermekekből
ezek nevelnek az államnak s társadalomnak hasznos polgárokat s az
egyháznak hív tagokat. A XIX. század legszebh alkotásai egyikét kell
ezekben látnunk, mert az emberiség jószívéről, áldoaat készségérö!
tesznek tanuságot s nyilván hirdetik, hogy a szeretetnek a ker-esztyén
időszámítással egyidős ta na i nemcsak frázi sként hatják át az emberiség
jobbjainak sz ívét, hanem valóban élnek és a z önzetlen felebaráti sz ere-
tetnek élő forrásai.
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Bizonyára ebben keresendő annak a. jelenségnek oka, hogy az
államhatalom hazánkban sem terjesztette ki ez intézményre, ez ideig,
figyelmét oly mértékben, miJJt a mennyire ezen)ntézmény a k őz-
nevelés- és közoktatáshoz való tartozásán túl szocz iál is vonatkozásaival
is mint áIla~érdek figyelmet érdemel. .

Maholnap 30 éve lesz a népoktatási törvény megalkotásának s er.
intézetek - 6-14 éves ~yermekek tanító-nevelő házai - műkődé-
sük k el mint szabad fa állanak a nemzeti közoktatás mezején. Törvény
nem intézkedik róluk, miniszteri rendelet nem sz abá lyo aza szerveze.
tüket. Éltető elemük egyedül a nemes sz ívű emberiség szeretete. S az
állam jól tudja, s erre épít, hogy míg e protektor nem feledkezik meg
ápoltjáról, addig annak nem kell félnie a megsemmisüléstől.

Sok tekintetben hozzájárult ez a körülmény ahhoz a másikhoz, ,
hogy ez intézetek egymástól is elszigetelten fejlődtek. mi n e k a nyoma
Játszik, hogya. k őz e lben megtartandó II. országos és egyetemes tan-
ügyí kongresszus keretébe rniut egyik szak osztály ö k is beállíttatván
az érzéki vagy szellemi fogyatkozású gyermekek nevelésévei foglal-
kozó szorosan vett emberbaráti intézetek k őz űl mint egészen más czélú
intézetek nem tudták magukat emancipálni.

De azért az egymástól is elszigetelt árvanevelő intézeteink tekin-
télyes intézm"énynyé fejlődtek, mely épúgy számot 'tesz szocziális, mint
k őznevelésí szempontokból. S hogy hazai árvaházaink egyikében másiká-
ban micsoda hatalmas erkölcsi és anyagi erő rejlik, azt az olyan
mu n k a bizonyítja, mint a melyik ezeket az eszméket to ll un kr a hozta.

Méltó büszkeséggel telhet el a mag y a r pro tes t á n sember
lelke, mikor azt látja, hogy abban a k őrvonaloztuk humánus munkában
hazai két protestáns felekezetünk is mily tevékeny részt vett; büszke-
séggel töltheti meg lelkét, mikor látja, hogy mint változott annak a
prot. árvaház eszméjét meg peridítö budai evang. lelkésznek élő
hít e 37 év lefolyása alatt élő em 1é kk é. Legyen büszke hazai pro-
testantizmusunk az ő hirhedt anyag isz e g ény ség ére, mert ime
az ő fővárosi belmisszió intézménye nagy lel k iga z da gs á gát hir-
deti. hja fel z ász lajár a, hogy a józan demokrati z.musnak világnézeteket
őrlő szelleme nem a rombolás téreire, de a cselekvő szereteten épűlt
alkotás templomába vezet. A vagy az orsz. prot. árvaegyesületnek
az első nagyobb a la plt ványt tett hengermalmi munkás cselekedete,
nem ezt példázza-e. De szolgáljon a diadal pálmája gyanánt Franke
sz el le me magyar letéteményeseinek az egylet és árvaháza intézőinek,
kik ezt a manapság már árvának épen nem mond ható árvaházat a
józan nevelés összes modern eszközeivel vették k őr iil, hogy ez a gon-
doskodásuk ezerszeres há lává változott át az árvaházukból k ik erű lt
növendékek sz ívében, üljenek azok akár a képviselőház p adsor ába n,
vagy dolgozzanak egy kézműves műhelyében. Szálljon áldás az árva-
házat egyletileg gondozó, finom érzékű pro tes t á n s' _h ő 1gye k nek
még a porára is, kik a könyörületes szív nemes nyug talanságáv al nap-
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estig, évekig járnak házról-házra, mulatságokat rendeznek, kéregetnek
és kifogyhatatlan ok a pénzgyüjtés találékonyságában, csakhogy fenn-
tarthassák a maguk jótékony egyletét, árva házát.

Ezeket olvastuk ki Brocskó érdekes művéb öl, melyből folyólag
azonban van ,egy a dr esz sz unk. S ez a' .papá«-nak, a "mamá"-nak, a
.néni"-knek s a .bácsi"-knak szól, kik éjt-nappalt ősszetéve szellemi
s fizikai erejük javával munkálnak azon, hogy a testileg, lelkileg
k isírt an hozzájuk érkező árvákk~l ár vaság uk at feledtetve, őket a
reájuk kétszeres gondokkal vá ró életre előkészitsék, neveljék.

A nevelő műv észet martyrjai ők. S hogy miként végzik minden
föltünést kerülve munkájukat, mutatja az a czimben foglalt k~nyv,
melyet "Brocskó-papa" egy Pestalozzi ideális gyermekszeretetének
hevével, szerető gyöngédségével irt meg. No de ő ez állásra praedes-
tinálva volt. 'Mint az árvaház egykori növendéke, alig 23 éves fiatal
ember volt, mikor 1874-ben a dunántúli kerület akkori nagyérdemü
superintendensének pártfogásával állását az árvaházban elfoglalta.
Akkortájt hazai árvaházaink saturálva voltak a humanismus hazájának
mondott főldr öl importált idegen nevelőkkel. 'Azt a közfelfogást kellett
a lelkes fiatal embernek megtörnie, hogy magyar paedagogus nem al-
kalmas azál vanevelői hivatás betőttésére,

Úgy kell lenni, hogy a báró Eötvös József lángszellemének hatása
alatt országosan megindúlt tanügyi mozgalmak szabadr ő ptü, merész
tervezgetésü éveiben az árvanevelői 'állást a tanügy mu nk á sa i kicsinynek
tartották. Tény az, hogya mi árvaházunkban 1871-től 1874-ig tizenegy
nevelő-változás volt!

A ki az egyesületi munka érő gyümölcsének állandó gondo-
zására vállalkozott, az Brocskó volt, ki most 22 év mul t á n, az ő
nevéhez füződő s modern intézménynyé vált árvaház történetének
meg irásában nemcsak maga, iránt tartozó kötelességet telje sítet t, de aki
hazai ily nemű intézeteink még jobbadán ismeretlen viszonyainak a
nagy kőz őnség- - sat a n ügy i m un k á sok kal való megismerte-
tésére is a, hivatottak k őzűl mint egyik leghivatottabb vállalkozhatott.
Erre vall egész árvanevelői pályája.

Miután egy dunántúli prot. úri családnál szerzett nevelői rútin
alapján világosan látott czélokkal, -- melyekhez azonban az eszközöket
előbb ki kellett találnia s nagy szivósággal meg ter erntenie, - állását
elfoglalta, több éves tapasztalat utá n kiment Svajczba s Németországba,
hogy az ügyet bölcsőjében tanúlmányozza s a tapasztalt jót árvaházá-
ban a hazai viszonyok javítására felhasználja. Vajha' minden tanúgyi
egyéb intézményünk fejlesztésénél ezt a módszert alkalmazták volna!
Tapasztalatai s tanulmányai eredményét a múlt évben tette közzé."')
Már ebben a munkájában is mint erős gondolkozó főt ismerjük meg,

*) Svajcz árvaházai. Tanulmány, ida B. L. ára 1 korona. Debreczen, Csokonai nyomda.
,1895. A munka jövedelme a prot. árvaház javára fordittatik.



melyben Svajcz árvaházának nyitott szemü megfigyelésen épült leirása
után egy a hazai nemzetiségi, társadalmi s közgazdasági viszonyainknak
leginkább megfelelő árvaneve~lési rendszert állít fel. A mos-
tani munkája amellett, hogy az egyesület és árvaház történetét vilá-
gosan és kedves olvasmányúl sz olg á ló vonzerővel festi meg, folytatása
az előbbinek, mert a hol. csak alkalma nyílik, rendszerének tovább
fejlesztését tárgyalja mindenütt eszmei magaslaton. Bizonyára illetékes
helyen is előbb-utóbh meg;szívlelik azt az indítványát, hogy az árvaházi
nevelés eszközlésére hivatott alkalmas ta nqrö k specziális szakképzésére
is meg. kellene már tenni az első lépést (110. 1.)

Sajnáljuk, hogy a jeles tanügyirodalmi termék részletes Ismérteté.
sének épen e helyen nem szentelhetünk több teret, hol egy-egy
a mindenné1 bölcsebb életre való hivatkozással megvilágított nevelési
eljárás - mint amilyenekkel. Brocskó könyve tele van - rnindny á-

junknak mesterségébe új világosságot tere mt het ,> Ebben e tekintetben
a könyv azon szakaszai, hol az árvaházban divott r é ge bb i é s
ú ja bb i nevel é sie) jár á s t egybevetve ismerteti a tanulságos je lzön
kivül az érdekfeszítő cz ímr e is méltán számot tartanak.

Igen tanulságosak lesznek a könyv statisztikai adatainak mérle-
gelései is, mer t va protestáns hitbúzgóságról tesznek élő tanuságot
amint az egylet vagyoni gyarapodását, az úja bb és újabb épületbe
helyezett s ennek meg fel elö leg k űl- és belterjesen fejlődött árvaház
érdekes viszonyait mutatják be.

Brocskó nemcsak az ő már közel félezer tagot számláló "nagy
családv-jának szerető atyjáúl vált be, ele a humanismus szolgálatába
szegődött hazai nevelésügyünk irodalma' is apasági keresetet indíthat
ellene,

Nehogy pedig valaki azt mondja, hogy az elmondottakat ~z a
rermésze tes kötelék hozta ajkunkra, mi a gyermeket a szülóhő z k őt i,
kérünk minden tanügyi embertés barátot, hogya górcsövi kicsinysé-
güre szabott, csakis az árvához illő árért - az is az árvaházé - sie:"
rezze be ezt a munkát, melynek e lap t, olvasóit érdekelve nincs
sora, hogy. ernebben vagyamabban az esperességben, hitközségben
müködött lelkész vagy tanító árvájának - elhúnyt kartársunk árvájának
a háláját ól ne sugároz.né k,

Adja Isten, hogy minél kevesebben legyenek az árvák, kik e jóté-
kony intézet segélyére sz orulnak, - de ha lesznek olyanok, úgy
kérjék Istenüket, hogy minél előbb annak a védő szárnyai alá kerül-
hessenek.
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Kriek Jenö.



Irodalom.
Szerkesztőségünkhöz következő müvek küldettek be:
Magyar fogalmazó. Vez érk őnyv, példa- és feladattár az oktatás

kő z épsö fokán előforduló iskolai és házi pr óz ai fogalmazványok készí-
téséhez, főtekintettel a mindkét nemü és fokú tanítóképzők szűkségeire.
Irta Sá n dor Dom o k o s, Sxéke ly-Udvar hely. Szerző tulajdona. Ára
1 [rt 60 kr,

Krisztus az én életem. Egyházi beszédek. Irta Z á b rák D éne s,
. soproni ev. lelkész; II. k őt et.. Tartalma: Szentháromság utáni 1--12.
vasárnapra szóló beszédek, konfirmácziói beszéd, a -koronázás 25 éves
emlékünnepére, Magyarország ezeréves fennállásának emlékünnepére
szóló beszéd s ének az ezeréves ernlékünnepre. (Utóbbit lásd: tárcza
rovatunkban !)

Po· szepesi tanító-egyesület 60 éves története. Az egyesület meg bizá.
sából írták: R ó t h Már t o és L ő v y M ó r. Ig ló. Ára 1 frt.

A iglói ágo h. ev. népiskola és polgári leányiskola története. Össze.
állította Dob ó A d o 1 f igazgató. Igló.

Didactica magna. C o men i usA. J. főműve, a ,~Nagy Oktatástan"
megjelent rnagy arúl, D ez s ő L aj o s sárospataki tanítóképző intézeti
igazgató sikerült fordításában. Ára 3 frt. Az érdekes és értékes müvet
ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Sárosvármegye népnevelése az ezredik évben. A sárosmegyei á.lt,
tanítóegyesület megbizásából, többek közremüködésével szerkesztették :
L á n gMi hál Y és Sim k ó End re. Ára 3 frt. A 464 lapra terjedő
és 19 Iénynyomatú képpel diszített s nagy gonddal megírt müvet
kiadja a sárosvármegyei törvényhatósági bizottság. (Kósch Árpá d
nyomdája Eperjesen).

A ti sza i á g. h. ev. egy ri á z ker.
intézet története 1847-1895·ig. Irta S í mk ó
Ára 1 forint.

Előfizetési felhívás. Dan teD i vin a C o m m edi á j á t szeretnén1 a
müvelt magyar közönséggel megkedveltetni. Évszádok óta olvassák és
élvezik azt mindenütt a müvelt világon, csak nálunk nem. Pc!dig ha
csak egY is van a világirodalom remekei között, a me ly rákényszerít
bennünket az önmagunkba való mélyedésre: úgy az : bizonyára a
Divina. Commedia, az emberiség meg vá ltásának isteni hősk ő lte rnény e,
modern müveltségünknek előfutára, egy egész kor minden tudásának
és érzésének, reményének és szenvedésének igazi tükre. Van ugyan
a mü két első részének két magyar fordítása; de a versesforma és a
sok k őzbeszúr t magyarázat - úgy látszik - visszariasztják az olvasók
ezreit.

Az én fordításom, jlletőleg átdolgozásom ·próza s minden előleges
tanulmány nélkül ús'y olvashat'), mint a leg sim ib oa n folyó elbeszélés,
mer t az elkerülhetlenné vált kevés magyarázatot a szövegbe sz ő v őm.

c olIe gi u tn i . tanítúképzü-
End r e tanítóképző tanár.
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A három rész k őzü l most csak az elsőt, a .Poklot" adom. Ha
megtérül a nyomtatási költség, kiadom a másik kettőt, a "Purg-ato-
r iumot." és a "Paradicsomot" is.

Egyelőre csak arra kérem a nagy szellem tisztelőit, tegyék lehe-
tővé az 1 rész megjelenését. A rnü CZÍme: A POKOL. A d iv ina
c o mm e d Í a els ő rés z e. A könyv az Ajtai K. Albert Magyar Polgár
nyomdájától megszokott tetszetős k iá l litásban, Dante arcz képével, leg-
alább 10 ívny i terjedelemben jelenik meg. Ára füzve 1 forint. Velin
pa pir oson, csinos kötésben 2 frt,

Ko lozsvárt, 1896. évi május hó.
Cs. Papp József,

tanár.

V egyes e k.
Értesités. Folyóiratunk legközelebbi száma augusztus hó végén

jelenik meg. -- A szerkesztőséghez Irányított levelek julius hó I-től 20-áig
Budapestre (1. Vár, .Fortuna-utcza 2, sz.), azontúl, augusztus 14·ikéig pedig:
Arács, u. p. Balaton-Füred, czimzendők.

Kimutatás. "M ill enn ium i a 1 a p"-unk a legutóbbi kimutatás óta
következő adományokkal gyarapodott: Molnár Sándor tordasi
tanító adománya: 1 frt, - IZ is s S á n dor beledi tanító adománya:
1 frt, Hu dob a End r e póniki tan. adománya: 1 frt. Ném e t h
Gy li la bez i-i tanító adománya: 1 frt Eddigi gyüjtésünk fö-
összege: 474 (rt 4,2 kr. .

Mid ön ezúttal a szíves adakozóknak köszönetet mondunk : tudat-
juk az érdekeltekkel, hogya soproni ev. tanítóképző-intézet tanári
kara a "millenniumi alap" hova-fordítására nézve következőképen
határozott: a begyült és még begyülendő összegből két alapítvány
létes ittet ik. 1. 400 fr tos millenniumi ösztöndíj-alap", melynek
kamatait oly tanítójelölt élvezze, kinek atyja is a soproni tanítókép-
zőnek volt egykor növendéke. 2. A többi, s minden ezután befolyandó
adomány "millenniumi t á p i n t é z e t i alap" cz írne n külön kezel-
tessék s a kamatok is mindaddig a tőkéhez csatoltassanak, míg a
tanítóképzőnek külön tápintézete nem lesz; akkor a jövedelem ennek
a czéljaira fordítandó.*)

Személyi hirek. Ifjú Dr a sk ó c z y La j o s, kassai ev. segédlelkészt,
lapunk rnunkat ár sá t, az eperjesi evang. magyar-német egyházközség
óriási szavazattöbbséggel rendes lelkészévé választotta. Nag y
Laj o s, szentantalfai evang. lelkész, lapunk munkatársa a napokban
váltott jegyet Budapesten Tóth Róza kisasszonynyal. Az ég áldását
kivánjuk a kötendó szép frigyhez,

*) Nagyon sajnálatos dolog, hogy a tanítói szegénység, vagy talán még inkább a
közöny másfél év alatt e nemes czélra csak annyit tudott összehozni. Millenniumi alapnak biz'
az igen csekély. Jó lesz azt a gyűjtést még folytatni! Szerk.
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Az aradvidéki tanitó egyesület körlevelet küldött szét a társeg yesü.
letekhez, melyben indítványozza, hogy az ezredik esztendőt számítsák
emlékezetnek okáért nehánynyal többnek, de kül őriősen az orsz. nyug-
díj-intézet mondjon le az elöléptetésekke! járó 50%-os jövedelméről, és
a nyugdíj-jogosuJtság idejébe szárnítsák be a 21. év elött eltöltött sz ol .
gálati időt is .

.•. A györmegyei evang. tanítóegyesület f. évi juníuc:l hó 29-én, Győrött
tartja meg d í s z g y ű l é s é t, magyar hazánk ezer éves fennállásának
emlékére. A d iszg yülés sorrendje: 1. Alkalmi ének. 2. Elnöki megnyitó,
tartja: Nsgos Földváry Elemér, világi elnök. 3. A millenniumi
"Emlék Lapok" s a .Földváry segélyalap" alapszabályainak k ioszrása .
4. Emlékbeszéd, tartja: Nagy tiszt. Bo 15 n á rEn d r e, egyházi elnök;
5. Az egylet ezredéves ünnepélyének jegyzőkönyvben való, megörökí-
tése. 6. Hymnus.

Kitüntetés. P éte r f y S á n dor nyugalmazott tanítóképző int:
tanárt, e kiváló tanférfiút, jól megérdemelt kitüntetés érte, mid ön
közelébb .királyi tariá csosi" czimet nyert. Kivánjuk, hogyalegfelsöbb
helyről, nyert eme e lisrner és édes ő rő rn ét jeles munkatársunk még igen
sokáig élvezhesse.

A millenniumi ünnepély FelsŐJÖvőn. A fel sö lő vöi ágo h. evang. tan-
intézetekben az 1896. évi május 9. megtartott millenniumi ünnepély
sorrendje következő volt: Reggel fél 8 órakor: isteni tisztelet az ev.
templomban. Magyar szónoklatot tartott Hol c hOt t ó tanár, német
szónoklatot St e t t ner Gy ul a esperes. A róm.-kath. templomban
magyar szónoklatot tartott H á mon Fer en c z hittanár. Délelőtt fél 9
órakor:

Iskolai ünnepély a tornacsarnokban.
1. Hunyady-induló , Előadó a deákok zenekara.

a) Ének: Kölcsey Hymnusa Erkel Ferencztől.
. 1. A magyarok Mózese, 'Garay tÓI. Szavalja Posch Tófor képezdéi

növendék.
2. Munkács, BartóktóI. Szavalja Brandt Károly, fögymn. tanuló.
3. Az ezredik év, Lamperthtől. Szavalja Rói.h Nándor, reálisk.

tanuló.
b) Ének: Balog István. Tárogotója, Krécsy Edét.ö l.

A. Tanulónak alkalmi beszédje. Tartja Hímer Alajos, fögymn. tanuló.
4. Régi dal, régi dal, JókaitóI. Szavalja Ballagi Tibor, gymo.

tanuló .
. 5. A hazáról, Pósától. Szavalja Kiss Gábor, gymn. ta nu ló,
6. Hazám, Lévay tól. Szavalja Tőr ő k Jenő, gymn. tanuló.

c) Ének: Petőfi Honfidala Nagy tól, négy hangra szerzette Eitner
János tanár.

7., Budai harangok, Szász Károlytól. Szavalja Kubinyi Géza,
reálisk. tanuló.
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II. Magyar népdal. Előadja a deákok zenekara.
8. Ki volt nagyobb. Tóth Kálmántól. Szavalja Végh Károly,

gymn. tanuló.
9. A magyar ifjakhoz, Petőfi Sándortól. Szavalja Kovács Kálmán

főgymn. tanuló. .
d) Ének: Egyveleg magyar népdalokból. Szerzé Eitner János ta~ár.

10. Hagyjatok fel, Komócsytól. Szavalja Bujkovszky Gusztáv
főgymn. tanuló.

11. Előre, Tóth Kalmánról. Szavalja 'Obál Béla gymn. tanuló.
B. Ebenspanger János h, igaz gató ünnepi beszéde.

e) Ének: Mór a István Imája, Eitner Jánostól. ,
12. A magyarok Istene, Petöfitöl. Szavalja Karay Lajos főgymn.

tanuló.
13. Királyhymnus, JókaitóJ: Szavalja Ruppeldt Milos képezdei

növendék.
14. Hymnus, VörösmartytóI. SzavaJja Schwarz Mik lós képezdei

növendék.
f) Ének: Vörösmarty Szózata, Egressytől.

Il l, Rákóczy-induló. Előadja a deákok zenekara. Az éneket
Eitner j á nos t tanár, a zenekart Graiziger Cornél tanár vezette.

A budapesti ágo h. evang. egyház nép- és polgári iskolája folyó évi
május h ó 9,én tartá millenniumi ű n n e p s é g é t, következő tárgy-
sor ozattal : 1. Kölcsey "Hymnus". 2. Megnyitó beszéd. Mo ndja az igaz-
gató. 3. .Ezer év ", Költemény Inczédy Lászlótól, szavalja : Lorsch
Mariska IV. polg. isk. növendék. 4. "Mi a ha za ". Költemény Majthényi
Flórátó l, szavalja : Zsilinszky István Ill. eloszt. tanuló. 5. "Magyar-
ország térképe" bemutatja: Zsigmondy Gábor IV. el. oszt. tanítvány.
6. "J ó honfiak. honleányok legyetek". "Kőltemény Pósa Lajostól, sza-
valja: John Elsa IV. polg. oszt. növendék. 7. "Ki volt nagyobb". Köl.
temény Tóth Kálmántól, szavalja : Bogsch Árpád IV. el. oszt. növendék.
8. "Honfidal" szövegét irta: Petőfi Sándor, dallamát szerzette: Nagy J.
Éneklik a polg. leányiskolaí növendékei. 9. "A honl eány ", Költemény
Rudnyánszky Gyulátó l, szavalja : Schwaz Irma IV. polg. oszt. növendék.
10.• A magyar zászló". Költemény Pósa Lajostól szavalja : Tuczental ler
Sándor Ill. el. oszt. tanuló. 11. .Fogadás"~ Elmondja a tanítványok
nevében Walkó Adrienne Ill. polg. oszt. növendék. 12. Mik or imád-
koztok". Költemény Pósa Lajostól, szavalja : Vámossy Lá sz ló Ill. elemi
oszt. növendék. 13.• Ima". Költemény Móra Istvántó l, szavalja : Posszert
Margit IV. polg. oszt, növendék. 14. Bezáró beszéd. Mondja Dr. Vetsey
István, isk. felügyelő: 15. Vörösmarty: "Szózat". - Az ünnepély után
az evang. vallású növendékek osztályonként isteni [isz te le tr e a tem-
plomba vonultak.

Megjelent a
czímü mű be~ejező
világban ez a mű

"Magyar tanférfiak és ta nítónö k ezredéves albuma"
részlete és diszbekötési táblája. A magyar tanügyi
valóban impozáns jelénség ; a teljes nagy példány,
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mely a tanférfiakén kivűl a külön kötetekbe_n megjelent Övónők és
Felsőlőviek albumát is magában fogja fogadni, a napokban küldetett
föl a mil lermár is k iá ll ít ásr a egy próbakötetben, mert az óvónők Albuma
valószinűleg esak az őszre lesz teljes. A rnű szerkesztője Vad a y
] ó zs ef nagyváradi községi tanító arezképeket és éret rajzo kat még
ez után is fogad el s azok fénynyomatait pótlólag megkészítteti. A
készletben levő példányok 9 frt, a diszfedelek 1 frt 15 k r , a betű-
rendes tárgymutató 50 kr. bekiildésével nála redelhetö k.

, Értesítés. Tisztelettel felkérem mindazokat, kik"T an Í t Ó k (t an Í-
t ó n ö k ) jogai é s kötelességei" ez. munkámra kibocsátott g yüjrö,
ivek birtokában vannak, hogy azokat hozzám folyó évi junius végéig
beküldeni sziveskedjenek. Egyszersmind van szerenesém tudatni, hogy
az említett munka 2-ik kiadása 22 fejezetben a fennálló törvények és
rendeletek stb. alapján magában toglalja. mindazon tudnivalókat, mik
a tanítót ál lásá ná l és személyéné\ fogva illetik. Az új kiadás a törvé-
nyeket nemcsak czíme k szerint fe ld olg oz va, de egész szövegben is kőz li
s k ibövíttet ett az 1893. év óta megjelent ujabb rendeletekkel, egy
határidő-jegyzékkel ezenkivűl a tanítók és iskolaszékek hivatalos
irodai ügykezelésére vonat.kozó útbaig az ítássa l stb.

Megrendelhető előfizetés és utánvétel útján nálam. Ara első eset-
ben 2 frt, utóbbiban 2 frt 20 kr. és 20 k r, portó. Bolti ára jóval
magasabb lesz.

Az előbbi könyvnek mintegy kiegészítő részét képezi a mostaná-
ban megjelent .Népoktatásügyi községi kőz ig azg atás" ez. munk árn

2-ik kiadása. Ára ugyanaz, mint az e lsöne k, s kapható nálam (Kolozs-
vár kir. tanfelügyelőség).

Ko lozsvár, 1896 május 10.
Dr. S"zabó Mihil.ly,

Kolozsmegye kir. s tanfelügyeJöje.

Eltiltott kézcsók. A prágai városi tanács egészségi okokból eltil-
totta, hogy az' iskolás gyermekek kezet csókoljanak a tanítóknak .. Ez
az intézkedés, habár jelentéktelennek is látszik, mégis figyelmet ér-
demel, mert tény, hogya fertőző betegségek k őnnyen terjednek a
kéz csókok által. De figyelmet érdemel e z az int'ézkedés, azért is, mert
a kézcsók nem annyira a tanítók iránti tisztelet előmozdítására alkal-
matos, hanem csak a hizelgés ösztönét fejleszti a növendékekben,
Pedagógiai körökben nagy helyeslésseI találkozik a prágai tanács
intézkedése.

Figyelmeztetés. Ázoknak,akik 1871-benképesíttettek tanitókká
abban a szere ncsében van részek, ha ugyan szerencse tanítónak
lenni, hogy Magyarország fennállásának ezeredik évében ünnepelhetik
tanítóskodásuk 25. évfordulóját. - Nincsen ugyan megbizatásom, de
azért bátor vagyok figyelmeztetni és felhív ni, mindaz on tanuló és
tanÍtótársaimat, akik UnI-ben a so pro ni e van g. tan í t Ó kép z ö·
be n velem együtt végeztek és nyertek tanítói képesítőt és még élnek,
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hogy ne hagyják ezt a reánk nézve duplán nevezetes évet nyom
nélkül elr epülni, de a kedvező alkalmat felhasználva a tan. kongresz-
szusi napok valamelyikén jőjjünk össze Buda pesten, hogy annyi évek
multán legalább egy pillanatra megláthassuk egymást. A helyet
és órát majd ott is megállapíthatjuk, a fö most csak az, hog y mind enk i
eljőjjön a kongressusra. Kartársai szeretettel vagyok

Domonkosfa (U. p. Kercza) 1896 május 23. Gáal Lajos.
A soproni ev. tanítóképzö.intézeti növendékek a tornaversenyen. Az

utiköltségre begyült őssz+g gyarapítása végett az igazgatóság az el in.
dulást megelőző napon, -miljus 30-án egy k is ünnepélyt rendezett,
melyen az ifjuság bemutatta az evang. Iyceum torna termében az inté-
zeti énekkar közremüködésével az ezredéves tornaversenyre kijelölt
gyak o r 1 act o kat.

Az ünnepség tárgysorozata következő volt : 1. Kapi Gyula.
"A 100. zsoltár". Vallásos karének ezredéves ünnepünkre. 2. Szabad-
gyakorlatok. Dürner: •Viharban". Karének. 4. Vasbot-gyakorlatok.
5. Hartel: "Eji zene". Karének. 6. Sz er tornáz ás. 7. Huber Károly:
"Nemzeti zászló". Karének.

Másnap a vállalkozó s kijelölt ifjak, számszerint 27-en, vidáman
indúltak útnak, hogyatornaversenyen való részvét mellett meg sz ern-
léljék millenniumi kiállltásunkat s virágzó szép íövárosunkat.

Jubiláló százesztendős könyvkereskedés. Az országszerte ismert
Lampel R .. féle (Wodianer E. és fiai) cs. és k ir, udvari könyv-
ker'esk dés és kiadóhivatal, Budapesten (And rá ssyút 21. szám), ezidén
- a millenniummal egyidejüleg - üli meg százesztendős fennállásának
a mai kereskedői világban igazán ritka, szép ünnepét. Ez alkalomból
a tekintélyes magyar czég, m ely az ezredéves országos k iá l iítá so n is
annak .őt cso por'tjában vesz részt, eddig megjelent kiadványairól egy
illusztrált katalogust bocsát k őzre, E gyönyörüen és franezia módra
kiállított könyvjegyzék t udománysaa ko k szerint van rendezve s végén
betűsoros cz ímmutatóval ellátva. Benne van a Larnpe l.Wodian er czég
története 13. A melléje a d ott tudományszakok szerinti statisztikai.
kimutatásból érdekes megtudnunk, hogyamagyár tan- és ifjusági
irodalom k őr űl nagy érdemeket sz er ze tt kiadóczég ez időszerint nem
kevesebb, mint 1495 kiadványnyal 1769 k őtet ben .s azonfelül igen
szárrros térképpel, szemlélret ö képpel, rajzmintával stbvel gazdagította
irodalmunkat.

Tanítóképesitö vizsgálat a soproni ev. tanítóképző-intézetben. Az ez
évi tanítóképesítő vizsgálatok szóheli s egyszersmind befejező része
junius hó 22. s 23. napján tartatott meg főtiszt. Gyurátz Ferencz, a
dunántúli evang. ,egyházkerület nagyérdemü püspőkének elnöklete és
élénk részvéte m e llett, Ez alkalommal Sza bó Károly k ir. tan., sopron-
rnegyei tan felügyelő is jelen volt a vizsgálaton, ·mint miniszteri meg-
bizott. A 14 jelölt min d eg y ik e megállutta helyét. s . k őzűlő k 1 k it ünö,
[) jeles, 7 jó s 1 elégséges általános osz rályaa tral vk épesíttetett taníróvá.
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A· dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi soproni főiskola jól-
tevőinek ernlékére 1896. évi junius hó 20-án a lyceuffi torQacsarnokában
az iskolaév ünnepélyes bezárásával kapcsolatban hál a ü n n e pél Y t
rendezett, következ~ tárgysorozattal : 1. Mihalovich: "Király hymnus" .
Énekll a főgymnasiumi vegye~kar. 2. Beszéd. Tartja Schöll Lajos, lII.
évf. theol. hallgató. 3. Abt: • Dalra fel." Énekli a főgymnasiumi veg-yes-
kar. 4. Bucsúszó a távozó ifjusághoz. Mor.dja Gom1:Jocz Mik lós, fögym-
nasiumi .igazgató. 5. Stein Károly: "Az Úr az én hil'pásztorom." Énekli
a tanítóképző.intézetí· enekkar. 6. Hálaadó· imádság. Mo ndja j ausz
Vilmos intézeti exhortátor. 7. ,,103 zsoltár." Enekli a tanítóképzö-int0zeti

énekkar.

"

A bányai ágo hitv. evang. egyházkerület aszódi hanyanevelő-
intézetnél a jövő 1896/97. iskolai év kezdetével elfoglalandó két polgári
iskolai és egy rajztorna tanitói állomás~a pályázatot hirdetünk.

A megválasztottak kötelesek lesznek a, megállapított tantárgy-
csoportosíás szerint heti 24 órát tanítani és a megszabott sorrend
szerint váltakozva a bennlakó növendékekre felügyelni.

] a vad alm a z á s: Évi 500 o. é. forint fizetés, a törvényes
korpótlék s nyugdijigény és teljes ellátás, u. m.: élelmezés, k ű lő n
szoba, fűtés, világítás; takarítás és mosás.

Pályázhatnak prot. vallású, polg. isk, képesítéssel biró tanít ó nök,
mpgjegyezve azonban, hogy kezdő tanítónők egyelőre csak is ideig-
lenes minőségben fognak alkalmaztatni.

Pályázók a keresztlevéllel, ok le vé lle l , egészségi bizonyítványnyal
és eddigi ne ta lá ni alkalmazásukról sz ól ó okmányokkal kellően fe lszer elt
folyamodványukat f. évi julius l-éig alú!irott czímére küldjék be.

Kelt Budapest 1896 május 20. .
A kerületi elnökségmegbizásából :

Falvay Antal,
mint a ker, intézet, bizottság

jegyzője.
Budapest. Deák-tér 4. S7., II. emel. 6. sz.

Szerkesztöi üzenetek.
F. A. Budapest. Barmikor 'rendelkezésére áll foly,6iratom hirdetési díj nélkül is. Dr. L.

I<assa. Igen köszönöm, hogy rendkivüli körülményei közt is megküldötte a befejező közleményt.
Nem szeret.tem volna azt a következő számra hagyni. Abejelentett tárczát is köszönöm :
kérem aug. elejére. H. O. Felső-lővö. Levelednek s küldeményednék igen megörültern. Legyen
szerencsém, máskor is, de ne csupán ily rövid közleménynyel l P. J. Hidegkut. A gyií.lésell
mindenesetre találkczni fogunk. Az elnökség kérdését [ö lesz előzetesen tisztázni. A soproniak
jnc10lencziáján ne csudálkozzék! B. l. Budapest. Reménylem meg vagy velem eléaedve ' A
viszontlátásig ! K. S. Budapest. lIIegbocsáss a zaklatásért. Köszönöm aszives kö;'benjárást!
L A. Budapest. Maj,1 szóval megbeszéljük a dolgot! P. B »Ó, Cséhkue Czikke a jövő számra
marad. P. 1. Csurgó Az egészet nem közölhettem volna ezúttal, megszal;ítani meg a hosszú
szünidö által nem akartam -. Tehát engedelmeddel majd a jövő számban kezdem meg. Sch. J.
Döröcske. Kűldeménye szintén a jövő számra maradt. K. l. Torzsa. Kisérő le, él nélkül
érkezett küldeményét megkaptam. Habár kissé megkésve is, majd felhaszuálom. B. ·1. Acsa.
Ime, véleménye részben összeesik a mienkkel !


