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A inagyaro rS"zági ágo hitv. evang. tanítók orszages"
egyesülete intéző bizottságának elnökétől.

Ked ves Kar t á rsa i m ·1

Isten kegyelméből, több mint tizennégy éve annak, hogy
legjobbjaink mind a négy egybázkerületr« kiterjedö mozgalmat
indítottak meg azon célból, hogy véget vessenek annak a meg-
szégyenítő állapotnak, hogy mi, ágost. hjt~. evang. tanítók, mind
az ideig nem tudtunk egy országos egyesületet megalkotni.

A..z első lelkes felhivás s az azt követö első gyülés óta más-
fél. évtized múlt el s országos egyesületünk ma sincs.

Év év után ~tt látjuk müködni az Állarni-, a Reforrnátus-,
a Róm. kath. és az' Izraelita tanítók országos egyesületét, mi
pedig, másfél ezeren, állunk: széttagolva, tehetetlenül.

Az első gyülésünk által elfogadott alapszabályaink sorsáról
éveken át nem tudtunk semmit. Végre, midön sok hányattatás
után ismét napfényre kerültek s kértük azok megerősítését egy-
szer Egyetemea egybázuok közgyülése, máskor meg a m. kormány
uta~ította azt vissza. Hosszú kinos várakozás után, végre a múlt hónap
végén kézhez kaptam azokat a m. kormány jóváhagyásával együtt.
. Le van tehát döntve, országos .egyesületünk megalkotását
gátló minden akadály. Az út nyitva, a pálya tér szabad. Nem
gátol többé bennünket semmi, hogy minél előbb jóvátegyük a
multnak mulasztásait, minél előbb megalkossunk egy erös országos
egyesületet és minél elöbb elfoglaljuk azt a helyet, amely bennünket
a többi országos egyesületek sorában rnéltán és jogosan megillet.
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Örömmel fordulok hozzátok kedves kartársaim, mert tudom,
hogy megvan bennetek az ügyszeretet, megvan a lelkesedés, meg'
az áldozatkészség, a kőtelesség tudás, mert tudom, hogy velem
együtt érzitek azt, hogy ezen egyesület megalkotásával tartozunk
egyházunk tanügyének s tartozunk önmagunknak.

Örömmel fordulok hozzátok s kérlek benneteket, hogy most,
amidőn tizennégy évi, küzdelmes várakozás után, az utolsó lépést
kell megtennünk, ne legyen nagy előttetek semmi áldozat,ne
legyen terhes semmi munka, csak egy nemes cél lebegjen sze-
meink előtt : az országos egyesület megalkotása, egy szent érzés
vezesen bennünket: a tiszta az önzetlen' kart~~ szerétet.

A, megalakulásra két mód kinálkozik. Vagy megalkotjuk azt
.önrnagunk, úgy amint .az -eredetileg tervez ve volt, függetlenül
minden más egyesülettől. Vagy mérlegelve \ megváltozott viszo-
nyokat, megragadjuk a kedvezően kinálkozó alkalmat és csat-
lakozunk az ág o st. hit v. e van g. tan áro kor s z ágo s
egyes üle t éhe z s a mi országos egyesületünk lesz annak egy
önálló szakosztálya. "

- Az első mód a nehezebb. Ott teljesen magunkra hagyatva>
teljesen a saját erőnkre Utalva kell megküzdenün~az alakulás
és a kezdet ezernyi nehézségéveJ. A második mód, amidőn öröm-
mel ragadjuk meg a' szeretettel felénk nyújtott job bot és hálás
szívvel fogadjuk el egy nagytekintélyű testületnek szives hivását :
nemcsak könnyebb, nemcsak hálásabb, de viszonyaink között az
egyedüli helyes út, amely kitüzött,célunkhoz biztosan elvezet
bennünket.

A lefolyt 14 év óriási változásokat hozott létre minden téren.
'Meg vagyok ,győződve arról, hogy ha ma módomban volna kikérni
mind azoknak véleményét, akik másfélévtized előtt országos egye-
sületünk ügyének a leghivebb apostol~i voltak, - a helyzet
alapos ismerése- mellett - 'egytől.egyig azt a tanácsot adnák,
hogy fOgadiukel' a szerétet hivó szavát és menjünk oda, ahol
már nem kell elülröl : kezdenünk az. alapozás nagy és nehéz.
munkáját - mert hiszen kész hajlék vár bennünket, - hanem
mindjárt a haladás útjára léphetünk s igy munkálhatjuk oda adó
hüséggel egyházu,nk és hazánk tanügyét.

Egyesülni! EzkOrunk jelszava .. Aki figyelemmel kiséri azon
jelenségeket, amelyek köz- és társadalmi életünket uralják, az .



teljesen tisztába van azzal, hogy manapság célt érni, csak az
erök minél nagyobb arányú tömörítése által lehet..

Abban a nagytekintélyű testületben, amelynek alapító tagjai
surába nemcsak Egyetemes egyházunk lépett be, de ugyan erre
felhivta az Egyházkerületeket is, ez idö szerint négy szakosztály
müködik. U. m.: a f ö is k o l a i-, a k ö z é p is k o l a i-, a tanító-
k é P z ö- int é z,e t i- és végül a pol g ári isk o l a isz a kos z tál y.
Nyilvánvaló tehát mindenki elött, hogy ez' a nagy testület bár
teljesen önálló egészet képez is, de csonka. Egy üres hely van
ott, amely még betöltésre vár, mert az alapot, a nép isk ol a i
sza ko 5 Z tál Ynak kell képezni és azt az üres helyet kedves
kartársaim nekünk, népiskolai tanítóknak kell betölteni, Ezt paran-
csolja nekünk a saját jól .rogott érdekünk.· Ezt várja tölünk egy-
házunk, amelynek tanügyét szolgáljuk, ezt követeli tölünk a tanügy,
amelynek munkásai vagyunk.

Az ágo hitv. evang. tanárok országos egyec;ülete szeretettel
hív bennünket magához. Nem azért mintha szüksége volna ránk,
hanem, mert nagy súlyt helyez arra, hogy akik Egyetemes egy-
házunk tan ügyét szolgáljuk, mind egy nagy egyesületben legyünk
tömörítve. Hogy belépésünk elöl, minden akadály el legyen
hárítva, elhatározta az egyesület, hogyalapszabályait meg fogja
módosítani s már a cimben kifejezést ad . annak, hogy az az
ágo st.' hit v. e van g. tan áro kés tan í t ó kor s z ágo s
egyes üle t e. A négy. korona tagsági díjat, amely ami hely-
zetünkhöz mérve nagyon is magas volna, leszállítja két koronára
oly módon, hogy minden tag, akinek fizetése, a 2\)00 koronát
felül nem haladja évi két koronát fizessen, a többinél pedig meg-
marad az évi négy korona tagdíj.

Azt hiszem, hogy mindenki elött tisztán áll most már az,
hogy csak' a helyzet és a tények nem ismeréséből származhat
egyeseknek azon aggodalma, hogy ezen csatlakozás által orszá-
gos egyesületünk elveszti önálló jellegét. Nekünk ezen egyesülés
által vesztenünk nem lehet, mert ott csak elöny és nyereség

.kinálkozik számunkra, Azért arra kérlek benneteket kedves kar-
társaim, hogy tekintettel arra, miszeririt . az ágost. hitv. evang.
tanárok országos egyesülete. közgyülését, amelyre határozott
választ kérnek tőlünk a csatlakozásra nézve, április hó első
felében tartja meg, ezen felhivásom kézhez vétele után legyetek
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kegyesek egy hozzám intézett levelező lapon (Sa ss István, Súrd
p. Zákány) bejelenteni az egyesületbe való belépésteket.

Adja a j6 Isten az ő segítő kegyelmét a mi munkánkhoz.
Mindnyájatoknak boldog új évet kivánva vagyok
Kartársi szeretettel kész szolgátok
Súr d, 1910. december h6.

Sass István,
b, elnök.

A kizárólagos délelőtti tanítás a népiskolában.
Úgy látszik, hogya k őzépiskolá kban ' rendszeres! AL délelőtti

tanítás már ha -ánk népiskolaiban is utánzásra talál.

Megengedem, hogy ezen utánzás abból a tőr ek vésbö! származik,
hogy a jobbat a jó helyébe álJitsák, valóságban azonban nem egyéb,
mint azon törvények' mellőzése, melyeken a gyermek pszichologiai
és physiologiai fejlődése alapszik, és me llözése mindazoknak a követel-
ményeknek, melyek a modern hygjerrikus tanitás-kezelésnek alapját
képezik.

De nincs is oka. rá a népiskolának, hogy a középiskola példáját
"k ővesse , mert az utóbbinak órarendje pedagógiailag sem k ifog ásta lan,
a népiskola pedig csak veszedelmes kisérletezések útjára lépne, mely
kényszerítené, hogy tanulóitól oly munkát követeljen, me ly azok-
nak úgy testi rnint lelki erejét meghaladná és eg-észségüket k oc-
káztatná.

Amely né pisk o lától pedig ilyen munkát követelünk, azt méltán
vádolhatjuk azzal, hogy tanítványait túl terheli.

Ezen túlterhelésnek oka lehet, részint a tantárgyak, a tanórák
és a tananyag sokasága, rés~int a sok egymásután következő tanóra,
részint pedig az utóbbiak helytelen csoportoaitása.

A tanitási idő szoros viszonyban áll a fiatal nemzedék testi és
lelki fejlőd ésév e l, és a tan- és órarend nagy befolyással van a gyer,
mek életére; ez okból az iskolai hygienia a tanítás idejét mindig
külőnős fi~yelemre méltatta.

Csak az a népiskola felel meg te ljesen hivatásának, mely tanítási
rendszerét arationális hygienia követelményeivel összehangzásba
tudja hozni, amennyiben távol tar tja mindazon veszélyeket, melyek a
tanulókra nézve a szellemi erők túlerőltetéséből, valamint az iskola-
kötelezettségből eredő ártalmakból származnak.

A hygienia ezen követelményei határozottan ellentétben vannak
a kizárólagos délelőtti tanítással.



Fejtegetésem célja, ezen tétel igazságát bebizonyítani, és azon
káros következményekre rámutatni, melyek az egyfolytában való okta-
tásból folyhatnak.

A ' hygienia azon követelményeinek megitélésénél,melyek a
tanítási idővel összefüggnek - napi óraszám, a tantárgyak egymás-
utánja, ezeknek csoportosítása - a szellemi. elfáradás lényegének fel-
ismerése nagy fontosságg al bir, amiért is szükséges, hogy első sorban
ezzel foglalkozzam.

Minden munka, tehát az iskolában végzett munka is, a lelki
müvelet, fáradságérzetet sz ül, A szellemi munkának műhe lye az agy-
velő. Ezen szerv munkaképességének szintén megvannak a maga
határai,' melyek a külőnbőzö tehetségü és képzettségü egyének szerint
külőnbözök. Amint. az ész megerőltetése által ezen határt átlépjük,
fáradságot érezünk; a túlzásig vitt szel.lemi mu~kána-k pedig kimerülés
a következménye. Ezen pszichologiai fáradság tól meg kelJ különböz-
tetni a physivlogiait, melyet érezünk, ha hosszantartó vagy nehéz
fizikai munka a' test izomzatát vagy bármely más szervét k ifa rásztja
és kimeríti. Mindkettő benső viszo~ áll egymással, me ly szerint a
test a lelket, a lélek pedig a testet befolyásolja.

Kiváló hygienikusok mint Mosso, Keller, Griesbach, Siborski,
Burgerstein, Laser, Lebsim. Kraepelin és .máso k, a tanulók szel lern i
fáradságát kutatásaík tárgyává tették és az iskolában észlelt szellemi
kimerülés fokát megállapítani igyekeztek. Ezek a kutatások még
korán sincsenek kifejezve, miután úgy a módsz ert, mint annak ered-
ményét sok tekintetben kifogásolhatjuk ; mindennek dacára kiváló
figyelmet érdemelnek, miurán a szellemi élet hyg ieniájána k fejleszté-
sére nagy befolyással voltak, a hygienia ezen ágának intenziv tanul.
má nyozá sára serkentettek és a tanitónak praktikus és követésre
méltö tanáccsal szolgáltak.

Az iskolában a tanítónak leggyakrabban a figyelern kimerülésével
van dolga. ,,/\ figyelem a siellemi munkának alapfeltételét képezi és
valamennyi tehetségünk k őzt legkönnyebben és leghamarabb kifárad."
(Dr. Leszner). Elfáradása annál gyorsabb és teljesebb, mennél nagyobb
az akarat kifejtése. A figyelem ellankadásából származik a figyelmf?t-.
lenség, mel yriek ' általános oka az iskolában az óráról-órára a kifára-
dásig vitt tanítás .

.Physiologiailag a fáradság részint mint : testi kimerülés, részint
mint engedetlenség nyilvánúl a központi és központon kivüli ingerek-
kel szemben; mig a szellemi elfáradás ellankadást, kimerülést, a figye-
lem lazulását, a munkakedv és munkaérték csökkenését vonja
maga után.

, Minden figyelmes tanító tapasztalni fogja, hogya tanulóknál már
a második tanóra végén mutatkoznak jelei az. elfáradásnak . és hogya
harmadik órában elért eredmény ősszehasonlítva a két első óra ere d-
ményével, sokkal silányabb.



A fáradság érzete tehát minden további óra által fokozódik, nagy'
mértékben akkor, mikor a tanúlót naponként majdnem egyhűzamban
4-5 óráig szellemi tevékenységre kényszerítjük. Ez esetben úgy az
agyvelőnek túlerőltetése és kimerülése, mint a munkaérrék gyors
hanyatlása elkerülhetlen. Ebből következik: hogy minden figyelem J

erőmegfeszftés, mely a munka túlzásánál kimerülést eredményez,
és hogyatanórák számának nővekedésével, a tanítás eredménye
fogy. Mihelyt pedig a tanftás kimerültséget okoz, megszünik annak
haszna is.

Annak bizonyítékáúl, hogy kiváló hygiénikusok is' osztják ezen
nézetem et, idézem Dr. Schiller szavait, ki azt mondja: "Hogy az elfá-
radás 'z 5 óráig tartó tanításuál nem fokozódik tetemesen. és hogy
az ötödik óra után átl~gosan nem nagyobb lenne, mint az első után,
minden tapasztalattal e lle n kez ik." *) Krollik pedig igy nyilatkozik:
"Még sok idő fog eltelni, mig az a meggyőződés utat tör magának,
hogy 4 egymásután következő elméleti óra 9 éves gyermekeknek és
5 ilyen óra 14 éves tanulóknak nagyon is sok.· **)

Azonban nemc~ak. ~z eg~másután következő tan órák nagy sz~
hanem. a hosszú ta nit ási Idő IS okoz túlterhelést. 60 perc sza kadac.an
szellemi munka a gyermekekre nézve sok. Teljesen osztom Dr. Leszner
nézetét, midőn azt mondja . "Felnőtt embernek is elég 3j, óráig egy-
húzamban figyelmét megfesziteni. Hogyan volna tehát feltehető. hogy
fejletlen testü és eszü tanuló átlagosan még amannál is többre képes
legyen. Bizony ez már jóval előbb kifárad. Azért Ieg helyesebb elejét
venni a kifáradásnak azzal, hogy rövidebbre. szabjuk a szokásos tan-
órát. azaz ne ötven perc vagy épen egy eg-ész órát tanítsunk egy
húzamban, hanem szállítsuk le 40 percre a leckeórát és toldjuk meg
az óraközöket. - ***)

Az e lfáradás minden 'tanórán belül mutatkozik és pedig Dr. Dessoir
szerint 6 éves gyermekeknél 20 perc után, 9 éveseknél 30 perc és 13
éveseknél 40 perc után. ****) Burgerstein szerint 11-18 éves gyerme-
keknél már 30 perc után a figyelem tetemesen hanyatlotl, úgy, hogy
azok nem voltak többé képesek ugyanazon tantárggyal még tovább is
foglalkozni.*****) Hasonló eredményre jutottak más hygienikusok, .mint "
Janke, Chladwick. .

Egy tanóra azért soha se tartson. tovább 45 percnél.' Az alsóbb
osztályokban, hogy a fejletlen fiatal erőt ki ne. rnerítsűk, célszerű már
az első 25 perc után szünetet tartani.

A kitejletlen agyvelő túlerőltetésének a gyermeki testre ésIéle kr e
igen komoly következményei lehetnek, ilyenek: a fogyatékos táplál-

*) Dr. Rein W. Eneyklopadisohss Handcuch der Piidagogie: 9. köt. 1. f. 26 old.
"*) Dr. Wehmer R. Encyklopapisehss Handbuch der Hygiene 863 old.
***) Népmüvelés 1907. 7-8. köt. 98 old.
****) Dr.' Rein W. EncykJodiidisches Handbnch der Püdagogie IT. köt. II. f. 405 old.
*****) Wehmer R. Encyklopádisches Handbuch der Hygiene 857 old.
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kozás, sápadtság, kedvetlenség a munkáhos, figyelmetlenség; étvágy-
talanság, álmosság és neurasthenia. Ehhez járul még, hogy a test, tehát
az agyvelő is, visszamarad fejlődésében, az emlékező tehetség és más
szellemi tehetségek nem gyarapodnak, hanem inkább g yengülne k.
Bűnt követünk tehát el, ha a gyenge, rosszúl táplált, gyakran éhes
tanulókat szellemi munkár a szoritjuk.

Egyáltalán a népiskolában, hol sok a szegény és gyengélkedő
gyermek, a szellemi megerőltetés csak korlátolt mértékben enged-
hető meg.

Az emberi élet az agyvelő müködésével szemben nagy k ő vete lé-
sekkel lép fel. Hagyjuk azért a léleknek műhelyét a gyermekkorban
lehetőleg békében. Neköveteljün k t öle fölötte sok munk át, hogy
annál tökéletesebben fejlödjé.k és képes legyen az élet és a létért
folyó küzdelemben helyt állani.

A népiskolának eddig szokásos órabeosztását, - délelőtt 2-3 és
4 napon délután 2 óra - a hygienia szempontjából kifogásolni alig

'lehet, kivált ha tekintette!, van arra, hogy az elvont tantárgyak a
lehetőség szerint délelőtt tanít t assa nak, Ez a beosztás évtizedeken át
megfelelt a célnak. A délelőtti tanítás nem ig-en erőlteti meg a tanuló-
kat, az agyvelő néhány órán át pihen het, s délután újult erővel lát.
hatnak a gyermekek a munkához.

A népiskolának szokásos órabeosi.,asánál azt a kifogást teszik,
hogy délután a gyermek az emésztés folyama alatt szellemi munkára
nincsen diszponálva; hogy télen az iskolahelyiségek sötétek, és hogy
a tanulók naponként kétszer kénytelenek a néha hosszú utat az
iskolába megtenni. Mindezeket a kifogásekat részben a tapasztalat
cáfolja meg, és semmi' esetre sem' lehetnek mérvadók azon ténnyel
szemben, hogy 4-5 órai egyhúzamban tartó tanítás a gyermek ;testi
és .lel ki fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja.

Az emlitett kifogásokra pedig azt válaszolhatjuk, hogy a sz eg é-

nyebb néposztály gyermekeinek legtöbbje mainapság ritkán jut abba
a kellemes helyzetbe, hogyebédkor gyomrát annyira túlterhelné, hogy
ezen állapot a tanulásra különös befolyással. lenne; tovább, hogya
tanító télen az oktatást egy fél órával előbb kezdheti meg és besötéte-
déskor az órarendtől eltérőleg a tanulókat más célszerü módon foglal.
koztathatja.

A tanítás által okozott szellemi elfáradás tünetei azonban nemcsak
a tanulők ná l, hanem a tanítónál is jelentkeznek, kinek megengedve
nincsen, hogy figyelme lazuljon, és aki hygienéilag épen olyan ked-
vez örlen viszonyok k őzt dolgozik mint a tanuló.

Bátran állíthatjuk, hogy nincs népiskolai tanító, ki egész tanéven
át 4-5 óráig egyhúzamban teljes szellemi erővel és odaadással, tehát
sikeresen tudjon műk ődni. Ehhez járul még népisk oláiuk túlzsúfolt.
ság a, mely a tanítóra oly túlerőltetést 'ró,' hogy az a legnagyobb



Ez egyike azon föokoknak
a délelöttre megengedni nem
népiskolánk hanyatlása

A kizárólagos délelőtti népiskolai oktatás nemcsak a szellem-
nek túlságos megeröltetése, hanem a sokáig tartó feszes ülés által is,
melyre a népiskolai fegyelem' a tanulókat kényszeríti, károsan hat a
gyermeki test fejlődésére.

Hogy az órák ig tartó feszes ülés, sok esetben célszerűbben, kényel-
metlen iskolai padokban, különféle egészségi zavarokat idéz elő, nem
lehet kérdés tárgya.

A huzamos ülés szinte
iassitja a vérkeringést és
elgörbülés).

A leckeórák k őzt i szünetek, több hygienikus véleménye szerint
nem képesek az eredeti á llapotot, a statusquot, helyreállitani és a
hosszú ülést kellően ellensúlyozni.· Ez csak abban az esetben. volna
némileg lehetséges, ha óráról-órára a szünetet meghosszabbftjuk, a mi
azonban a népiskolában nem ajánlható, mert a hosszú szünetek y%nuló
szórakozottságát fokozzák, a rövid tan órák pedig a)anitás eredményét
leszállftják.

A sok ülés mellett még a tantermek büzhödt levegője is, mely
gyakran 6-7%'08 szénsavat, port és szervi bomlás-teremékeket tartal-
maz, szin té n nagyon károsan hat a fejletlen gyermek szervezetére.

Sok iskolaépület ugyan szellözt erésí készülékkel van ellátva,
de ez a legtöbb esetben nem felel meg a célnak, miután általa a romlott
levegő csak csekély mértékben helyettesíthető tiszta levegővel. Azon-
kivül iskolaépületeinknél ritkán van gondoskodva széles, téres folyo-
sókróI, hol a gyermekek óraközben kedvezőtlen időjárás alkalmával,
téli időben, tartózkodhatnak és moioghatnak.

Ezen hiány nagyon megnehezíti, sőt lehetetlenné teszi a tanter-
mek, alapos szellőztetését,· m iut á n a tanulók kénytelenek óraközben
is a romlott levegővel lelt iskolahelyiségben tartózkodni.

Ne csodálkozzunk tehát, ha ilyen kőrülmények közt a tauulók
egy része egészséges szin'ét elveszti s egyik-másiknál emésztesi za va-
r.ok és idegességi tünetek mutatkoznak,

Schmid-Monnard *) megállapította, hogy átlagosan több beteges
gyermek hagyja el a népiskolát, mint a mennyi beiratkozik, és hogy
az' általános gye.ngélkedés a 7·ik . évtől 13·ig r ésaben hosszú tanítási
időnek és hozzátehetjük, a sok eg-ymásután k ővet kez ö tanóráknak
tulajdonftható.

amiért a délutáni tanórák áthelyezését
lehet, Ennek következménye volna:

lelkesedés és üg ybúzg öság' mellett sem képes feladatának eleget
tenni.

eröfeszitéssel jár; kifárasztja az izmokat.
gyakran oka a skoliozisnak, (hátgerinc

*) Wehme» R. Encyklopadiaehes Handbuch der Hygiene 962 old.
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Több évtizeden át folytatott megfigyeléseim is arra a meg-győ-
z ödésr e vezettek, hogyanépiskola növendékeinek nevezetes részére,
különösen a fiatalokra gyengítő hatást gyakorol, éshog-y nem csekély
százaléka a t anul ó k nak az iskolaidő alatt testi fejlődésében vissza-
marad. Sz ernbet ünő leg tapasztalhattam ezt a földmivelők, . bérrnun k á.

sok, gyári munk á so k , általában a szegény né posz t á ly gyermekeinél.
Mig e~e,k, fö k ép a leányok, az iskolát látogatják, sá pa dt a k , lassan
fejlődnek és' izomzatuk gyenge. A rnint azonban az iskolától mf'gvál-
nak, a friss, egészséges levegőben való tartózkodás a leg-több tanu-
lóra, kivá lt ha a táplálkozási viszonyok nem épen. kedvezőtlenek, jóté-
kony hatással van testükre; gyorsan nőnek, erősbödnek és arcuk
egészséges szint nyer.

Sajnos, hogya fölemlftett bajokat az eddigi szokásos órafelosz-
tás mellett az v.j miniszteri tanterv is előidézi, a mennyiben a túlságos
sok tantárgy és tanóra túlterhelést okoz,; mert

28 tanóra és 13 tantárgy az V. és VI osztályban
26-25 " • 8 " a Ill. 'és IV. "
21 "". 8 n az 1. és II. "

a népiskolában sok és a hygienikus. tanítási rendszerrel őssze nem
egyeztethető.

Komoly aggályokat ébreszt a kiz •. olagos délelőtti tanítás akkor
is, ha azt népnevelési és szociális szempontból mérlegeljük.

Az életben a létért folyó harc majdnem kizárólag igénybe veszi
az emberek tevékenységét. Az· iskolának feladata a gyermekeket' a
mun ká o oz való szoktatás által ezen harcra alkalmassá tenni. Tan u 1-
jona.g-yermek ne csak délelőtt hanem délután is dol-
g o z ni és a reá rótt kötelességeket Jelkiismeretesen és pontosan
teljesíteni.

Erre ugyan azt lehetne megjegyezni, hogy a tanulók délutánon-
ként iskolai munkákkal eléggé el vannak foglalva, Ez helyes. Azoban
tudjuk, hogy olyan gyermekek, kik szüleik fe lűg ye lerét nélkülözik -
és ilyen gyermek sok van - iskolai feladványról mitsem akarnak
tudni, inkább kóborolnak az utcán, ahol mindenféle csintalanságot és
rosszaságot követnek el és megszokják - a henyélést.

Az egyfolytában való tanitás tehát a tanulók egy részét oly er-
kölcsi veszélyeknek teszi ki, melyeknek következményei majd a jövő
szociális viszonyok kialakulásában fognak kifejezést nyerni.

Fontos még az ebéd idejének viszonya az órarendhez. Nevelési
szempontból kivánatos, hogy a család minden tagja egyidőben és
együtt ebédeljen. .

Hazánkban faluhelyeken többnyire 11 .órakor van az ebéd;
nagyobb városokban a 'munkások családjai, a kézmÜvesek, általában
a lakosság legnagobb része li órakor szokott ebédelni. Az egyfolytában
való tanírás rne lle ct eszerint az idősebb gyermekek, kik felsőbb osz tá-
1yokba járnak, a hét bizonyos napjain. csak 1 óra után ehetr.ének,
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még pedig egyedül. Ezen körülmény a családi kapocs lazulását
vonhatja maga után és igen kedvezőtlen befolyást gyakorolhat a
gyermek erkölcsére és jellemére. Ezenkivül a táplálkozás sem k ifo.
gástalan, mivel a ~yermekek sokszor csak fölmelegített ételt kapnak.

Természetes, hogy mig a kőzépisk ola az egyfolytában való tanítás
mallett megmarad, ezen a bajon oly csa ládoknál, kiknek gyermekei
részint a népiskola alsó osztályait,részint valamely fels~bb tani!1sézetet
látogatnak, nem lehet segíteni. Csakhogy ebből nem lehet azt kővet
keztetni, hogyanépiskola is kövesse a középiskola példáját.

Végül még arra akarok rámutatni, hogyanépiskolába sok olyan
gyermek jár, ki gyakran szegényes reggeli után, sőt reggeli nélkül
megy el az iskolába é~ kinek a tizórairól is le kell mondania. Ilyen
éhes, rosszúl táplált tanu!óktól nem lehet megkövetelni, hogy 4-5 óra
hosszat szelJemheg foglalkozzanak; erre képtelenek, mert az éhség,
meggyengiti erejő k er,

Az eddigi fejteg et éseimböt kiviláglik, hogy akármilyen szempont- d
ból mér leg e ljük is a kizárólagos délelőtti tanítást a népiskolában, az ..
eredmény mindig az a meggyőződés: hogy ezen újítás nagyon vesze-
del mes kisérletezés volna, melynek a fiatal nemzedék esnék áldozatúl.
Nem volna haladás, hanem hanyatlás.

Némely tanítóra nézve ugyan előnyös lehet, ha állandóan szabad
délután fölött rendelkezhetik j nem csekély lehet azon szülők száma
is. kik szivesen látják, ha gyermekeíka délutárit vi llájuk ban tőlt ik t

mindez en kivánságokban csak önérdeket látunk, melyre tekintettel nem
lehetünk. A ,tanférfiú, az orvos és az értelmes szülök előtt a. kiz ár ó-

lagos délelőtti tanítás célszerüségének. megitélésénél, csakis a jövő
nemzedék testi és leki jóléte lehet mérvadó.

Frühwirth Károly.

Kerkérdések vallásos világításban.
IX.· K ölt ész e t.*)

Korunk me llver desö büszkeséggel mondja magát reális kor-
szaknak. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy mi csak a valósággal
(reaJiter) létező világgal foglalkozunk, ellenben a képzelt yilágot,· mint
haszontalan felesleget, mint értéktelen holmit szellemi életünkből
rátarti f ensöség g e! kik űsz őbőltük. Valósággal létező világ alatt azon
tárgyak összeségét értjük, amelyek kézzel foghatók, érzékeinkkel

.) AlI-VIlI. cikket lisd az Hl09. évi folYAm' 2, a, ~, IS, 8. ell 7, 9. és 10, il. 61 lJ.
s.dmAaau.

.'
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közvetlenül tapasztalhatók s az értelmi okoskodás által megállapft-
hatók s felboncolhatók. Ellenben azokat az erőket, melyeknek mivol-
tát, müködésük titkát az értelem felvilágosítani nem képes, a mai kor
gondolkodásmódla egyszerüen a képzelet világába selejtezi, melynek
valódi 'létezését határozottan megtagadja s vele foglalkozni rem is
tartja érdemesnek.

Annál nagyobb buzgalommal vetettük magunkat .a testi s szellemi
tevékenység azon mezejére, hol az ember állati életének fenntartására
s .k ény e lm ér e nézve szükséges feltételek szerezhetők meg.. Még a
tudományos világ is főkép csak azt tartja szeme előtt, mimódon lehet ..
séges a természeti erőket az ember anyagi jólétének emelésére minél
alaposabban felhasználni. Ezen munk ásságunk soha nem remélt ered-
ményekre vezetett, melyeket csak néhány évtizeddel ez előtt is hihe-
tetleneknek gondoltunk volna. Nem csuda, ha e nagyszerü vívmányok
kevély önteltség et árasztottak századunk emberének szivébe s azt a
fenhéjázó meggyőződést érlelte meg keblében, miszerint maholnap
kezében lesz ~inden hatalom, hogy az ember a nagy természet
erőiben rejtezkedö ellenségek ellen magát megoltalmazhassa s életét
biztosságban, tehát nyugodtan, tehát holdogan tölt ..•e el.

Azt hisszük, hogy az emberiség elérte már a tökéletesség azon
fokát, a midőn eddigi tévedéseit belátva eszére tért s az ábrándok
világából kibontakozva a józan megfontolás és higgadt számitás vezér-
lete szerint intézi minden lépteit. E szerint a családi élet határozott
akadálya lévén a vagyonosodásnak elvetendő, a szüziesség parancsa
igazságtalanság, a hitvesi hűség térmészetellenes, az önmegtartóztatás
kegyetlen rabság, a becsületesség, ig azmondás oktalanság, a hála meg
a részvét beteges érzékenykedés, az önfeláldozást csak őrültek gyako-
rolják, állami függetlenség, haza szeretet üres, bár hangzatos jelszavak,
barátság és szerelem tulajdonkép nem létezik, a vallás, a fölvilágoso-
dottsággalnem fér meg egy födél alatt.

E fölfogás szerint a költészet is hiábavaló időtöltés, melynek,
semmi haszna nincs. Egyik ujságirónk, ki különösen tetszik magának
abban, hogy korun-kbetegségeire ő találja fel a leghathatósabb
gyógyszereket, azt mondja egy helyen: "Edison talá lrnánya i ugyanazt
a szolgálatot teljesítik az emberi gyarlóság korlátainak legyőzésében,
mint hajdan a k őlt ök, csakhogy sokkal hatásosabban, Enyhítik il.
szenvedést, legyőzik a honvágyat, mikor a repülőgép hazaszállitja a
számüzöttet, Az egyik az. igazság kutatása által vezet álIandó boldog-
ságra, a másik hazugságok kita lá lása á lta l muló boldogságra, Üdv
tehát Edisonnak és társainak. Ók nagyobbak mint Heine s társai."

Az eszmék tehát, melyekkel a költészet s általában a müvészet ek
foglalkoznak, szerinte hazugságok s ennélfogva az ember boldogulására
nézve reájok semmi .szükség nincs. Kenyér, föltétlen .szahadság
(melyet er k ő lcsi törvények nern kor l á t ozna k , rehát he ly ese b ben : zab o-
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látlanság) és minél több kényelem a fődolog, ezek az ernber jólétének
egyedüli és elengedhetlen föltételei.

Nevezetes azonban, hogy ezek az urak, kik az eszmék hatását
az ember életére tagadni sz er et nék," egy eszme létezését mégis elis-
merik jeléülannak, hogy az ember a józan ész világára szorftkozva
megélni nem képes. Elismerik, hogy van a világon :,ördög" és beavat-
kozik az ember gondolatainak s tetteinek menetébe és pedig" oly erő-
vel. hogy aki egyszer körmei k őz é JUtott, nem 1 tud" semmikép szaba-
dulni tőle. Az erkölcsi törvények iránti hódolatot rabságnak csufolj á k ,
malynek bilincseit szét kell tördelni a haladás érdekében, de az ördög
zsarnoki hatalmát nyakukba veszik. Ez az uralom felel meg ő szer in-
tűk az ember természetének.

Fe ltünö azonban és csak az elfogult szemek nem látják, hogy
korunkban a boldog élethez nern thog y közelednénk, sőt napról-napra
messzebb távolodunk tőle. A történet tanusága szeririt tán sohase
volt ez ember élete általában oly zaklatott, mint a jelen században,
mikor" annyi társadalmi bölcs fárasztja agyát az ember boldogulásáért.

A va llásosság vezérfénye megvilágitja az ellentét hornályát.
A vallásos ember hite szerint az Iste~ az embert porból teremté, de
lelkét .maga lehelte belé. Teremtette pedig az ö saját képére s hason-
latosságára. Ennélfogva az embernek lelkiélete is van, melyet kenyér
és kényelem nem elégit ki, mivel ezek csak a testet szo lg álják ; a
rokoncátlanságról pedig tudja, hogy az feltartóztathatlanúl pusztulásba
visz. Bármily magas fokú anyagi jólét s az elképzelhető legnagyobb
kényelem legyen osztályrészem, vagy akárminő nyomorúságben, nél
külözések közt tengetem napjaimat, ha lelki világom vágyai kielégi-
tést nem t a lá lna k, egész életem sivár pusztaság. Ha pedig kőrül-
ültethetem magamat a lelki élet gyönyörüséges virágaival, úgy
ezek illata s szinpompája megenyhítí szenvedésemet és megszenteli
örömömet.

Mert az élet körülményei folyton változnak körülöttem; viszo-
nyom a vil'ággal é s mindenekkel, a melyek evilágban élnek vagynak
és mozognak, a leg kül ő nb ő aöbb alakulatokba öltözik s a sokféle
módosulásokhatást gyakorolva lelkemre a szivnek más és más hurját
rezdftik meg és majd kel lemes, majd fáldalmas érzelmeket ger-
jesztenek.

A világrend áldásdús jótékonysága áradva reám örömérzet kél
sz ivernben sennek hü k isé röje ként forró vágy ébred fel, hogy az
élvezett jókért hálámat nyilvánitsam. Elborúl felettem az ég, a szenve-
dések sötét napjai látogatnak meg, melyek kínzó fájdalommal gyötrik
lelkemet s az önfentartás ösztöne a vigasztalás enyhitő cseppjeinek
keresésére indít. Felebarátomat" örülni vagy sirni látva megmozdúl
sztve mben az óhajtás, miszerint az örömben vagy a fájdalomban
öszintén részt vegyek. A társadalom forgó árjában találkozom rokon
lelkü e-mberrel, kinek gondolat világa érzülete az enyémmel azonos
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Vagy ezt kiegészili. Édes vonzalom gerjedez mindk ettönkben egymás
iránt, .hiány t érezünk szivünkben, ha . elválunk, meleg vágyakozással
óhajtunk ismét találkozni s ha a tisztelt, szer et ett eg yénne l ' egy leve-
gőt sz ívhat ok , szavait, hallhatom és bizalommal elmondhatok néki min-
dent, mi agyamban nyilvánúlni óhajt j az e lég ültség megmagyarázhatlan
nyugalma szállja meg egész lelkemet. Mindennapi munkásságomban
vagy a szemlélődés csendes percei alatt fölébred bennem a gondolat,
miszerint e, föld, mely tért nyújt testi és szellemi erőim kifejtésére,
édes anyja milliók nak, .kik velem együtt az emberiség nagy család-
jának egy tagját képezik. Közö., édes anyja ez mindnyájunknak, kik
életünket, kiképeztetésünket, s ez élet ezernyi javait ő tőle nyertük s
a k ine k ennélfogva mindenünkkel, amit birunk; k incseink ke l, erőink-
kel, életünkkel s vérünkkel vagyunk adósok. Fölébred bennem a haza
szeretete. És mikor elgondolom, hogy nemcsak hazám s polgártársaim,
de az egész émberiség' és a körülöttem, felettem, alattam élő; mozgó
mérhetlen mindenség egy örök fen tartó erő törvényeit követik, ki
gondot visel "a láthatatlan férg ekre s a legmagasb menny s aether
uránjaira ". fe Igerjed lelkem ben a vallásosság szent érzete.

Közösek -ez érzelmek kivétel nélkül minden emberben s kőz ő s
a zoknak törekvése, hogy seobon; tettben, hang vagy szineI, által testet öltsenek,
megnyilvánuljanak. A különbség csak ~z, hogy sok~er szivében e
törekvést az állati élet emésztő gondjai s lázas fog la lk oz ása erősza-
kosan elnyomják, mig mások bizalmas készségg el keresik e törekvés
természetszerü kielégítését s ez által kimondhatlan lelki gyönyörü-
séget éldelnek s az állati élet szinvonalán felülemelkedve összhang-
zatos nyugalomban pihenést találva fe lűdülne k , újjá születnek.

Min.den embernek megadatott kétségkivül a képesség, hogy
érzelmeit kijelentse, de vannak a gondviselés által kiváló adománnyal
megkülönböztetett nagy szellemek, kiknek érzései a közönségesnél nagyobbak
mélyebbek, tökéletesebbek és akik lelkük gazdag kincstárát meg-
felelő szép alakban tudják meg testesíteni. E férfiak egészen új világot
nyitnak meg előttünk, melyben milliók saját egyéni világukra ismer-
nek, csakhogy ezt. ily összhangzatos tökélyben megteremteni nem
voltak képesek.

Dalol a k ő lt ö szerelemről, barátságról, elsirja bánatát kedvese
sírján, szemeink elé állítja a családi élet boldogságát, elzengi lelkese-
dését a szabadságért, ú erényért, a hazaszeretetnek s Isten imádásnak
szent érzelmeit. Én pedig, aki e -remek műve ket olvas.om, érzem, hogy
azok visszhangot. keltenek lelkemben, tapasztalom, hogy az én . saját
egyéni érzelmeim vannak ott, de müvészi tökéllyel megtestesitve, vagy
gerjesztenek ama müvek az én szívemben eddig nem érzett, de jól eső
érzelmeket, vagy azon lélekemelő tapasztalatra jutok azok olvasása
mellett, miszerint általános emberi érzelmek szárnyain lebegek távol
a föld nyoma sxtó gondjaitól; közösséget érzek az emberek millióival
és azzal a lángszellemmeJ, kinek közvetlel~ társaságát élvezem. Midőn
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kedveseirntöl távol lévén epeszt a honvágy s kőrülményeirn nem enge-
dik követnem szivesen -indulatá t, ha sz ra la n áll rendelkezésemre száz
Bleriotezerszerte tökéletesebb r epűlög épe, nem enyhítik, sőt hat vá.
nyozzák a távollét fájdalmát, De a honvágy megnyilatkozása érzéki
alakban, hacsak egy pillanatnyira is természetszerü meg-nyugvást
szerez. És asimáI, mely lelkünk jobb felét zárja el tőlünk örökre,
megszünik a tudomány min de n jótékonysága, csak a k ő lt észet és a

.vallás· nyújthat enyhülést vigasztalást, Aki tehát a költészet világát
hazugságnak nevezi, ép, annyi joggal csufolhatná hazugságnak a k r is-
tál y tiszt a, ózon dús, virágillottal teljes hegyi levegőt, mivel -abba az
országút szennyes porából egy parányi szem sem keveredhetett.

Azután az is bizonyos, hogy az emberi élet sok fonákságot mutat
fel, az ember lelke pedig nem a nevelés folytán, hanem vele született
ősz tőnéuél fogva tökéletesség után áhit oz.ik. Valamint a gyermek az
ő szülei ben a legszebb emberi tulajdonuk megtestesülését .szereti
látni, úgy az érett koru is akár a jelenkor, akár a történet vezérférfiait
a tökély oly magas fokára óhajtja emelni, hol azok egy-egy eszme
méltó képviselőiként tünnek fel szernei előtt. Az ember még az' érzéki
világban sem elégszik meg- a köznapi élet bármily nagy haladást
mutató jelenségeinek szemiéletével. A gyárkémények füstje, a gépek
zakatolása, az utcák lármája, a tanácskozások küzdelme sőt még a
társalgás izgalma is kifárasztják a lelket, vágyódunk időnként a ter-
mészet ölén árnyas ligetben, virágos kertben megpihenni, hol keblünk
a természet szépségeiben gyönyörködve ünnepélyes hangulattal meg-
telve feled-i az élet ezernyi bajait s azokon felülemelkedve 'felüdül s
új erőket gyüjt a mindennapi foglalkozáshoz.

E természetszerü ismételve mondom nem mesterségesen szitott,
de természetszerfl, törekvés intését követik a költők midőn Hunyadi Jánost,
Zrinyi Miklóst, II. Rákóczy Ferencet az önzetlen sőt öofeláldozó
hazafiság na k, Berend Ivárit a becsületes munkásság nak, Toldi Miklóst
a gyermeki szeretetnek, Ráchelt a gondviselés bölcs intézkedésében
való hitteljes megnyugvásnak' példányképéül állitják sz e műn k elé.
A földhöz kötött élet gondjai k őzül a megtisztült alakok szemlélete
nemes, gyönyörteljes érzelmek világába var ázsolják az olvasót s vágyat,
törekvést és ösztönt kiváltképpen pedig reményt oltanak lelkébe a
tökéletesedésre.

A földi lét fonákságai k őzűl legtöbb szenvedést okoznak oly
esetek, melyet Iátszó lag sértik az ember igaeságérzetét. Gyakran nem
látjuk az erény jutalmát, nem tapasztaljuk, hogy a bűn elnyerné bün-
tetését. Mivel az ámos esetben elfedi elŐttünk az idők folyama a sze-
münk e.lőj t végbement cselekedetek ·következményeit, még gyakrabban
adós marad az élet azon k érdésünkre, hol az ig az s ág, a felelettel
azért, miv e l nem vagyunk képesek belátni felebarátaink szivébe s
nem tudjuk vajjon élvezik-e erényeik jutalmát, érzik-e gonoszságuk
büntetését. A k ő lt ö azonban egy képen áJlftja elénk az .6.semények
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hosszú sorozatát, és kitárja előttünk az ö k őlt őtt alakjainak egész
lelkületét, hogya, e;kiJlcsi világrendet az ő teljesstgében- kiJzvetlenal szem-
lélbessük s mükődésében lelki megnyugvást találva igazságérzetünket
tökéletesen kielégíthe'lsük. Itt a zsarnok keg yet lenségét az értelem
világosságának elborulása k ő vet i, az igazi bűnbánattal megtért holtáig
tisztelt és becsült emberré lesz, az esküszegő lelkét legkinzóbb láto-
mányók gyötrik; a hamis esküt korai halál s a testi halál után örök
nyugtalanság bünteti. Az el ött ünk szereplő eg yéne k igaz, hogy nem
mindig sőt többnyire nem valódiak, nem a természet- utánz atai, hanem
a lángszellem iJnlilló teremtményei, de cselekedeteik a tén'lleg létező, el nem
tagadható erkölcsi törvények müködését tüntetik fel. E törvények létezését
csak azok -szeretnék megtagadni, kik ebben keresnek mentséget tör-
vénytelen cselekedeteikre s egész gondolkodásmódjukra. A költészet
tehát valóban nem _költött, hanem igazán létező világot állít szemünk
elé s az emberi léleknek ez a müködése, midön nemes érzelmek
árjában ringatói,ik ép olyan elkerülhetlenül szükséges, mint akár az

- értelem gondolkodása, akár az izom erők foglalkoztatása. És ha
fontolóra vesszük, hogy azt az életet lehet csak természetszerünek,
a tényleges va lóságr» épített reális életnek nevezni, mely az ember
összes tehetségeinek összhangzatos müködési tért nyit, tagadhatlan
igazságnak fogjuk találni azt a véleményt, miszerint _a költészet elha-
nyagolása, semmibe vevése- épen nem reális, hanem határon ttan' termé-
ssetellenes irány.

Arra a kérdésre pedig, hogy az ember boldogulására nézve az
_értelem egyoldalú fejlesztése szükség esebb-e vagy a kedélyvilág, lélek-
nemesség ápe lása ; feleljenek meg azok, kik képesek megmondani,
hogy az ember állati életének fenntartá sához a gyomor tápláléka
fontosabb-e, vagy az élenydús levegő. .

Azt hiszik a modern gondolkodók, hogy_ eszére tért az emberi-
ség, mikor egyedül az állati élet bőséges és kényelmes fenntartásáról
gondoskodik, mig a lelki élet kivánalmait egyszerüen megtagadja, de
majd ha belátják józan ésszel, hogy minden szenvedése korunknak ez
eg y oldalu mivelödésböl származik, vágyva k ivánjá k olyan korszak fel-
virradtát, amidőn az emberiség igazán eszére terve felfedezi tévedését s
buzgón igyekszik a kő ltészet ,enyhe berkeiben vigasztalást, pihenést,
üdülést, lelki összhangzatot találni. -

Akik pedig ez úgy nevezett, de tévesen így nevezett ·realis
kórszakban is valóban reális, ter mész etsz erű, az emberi lélek megvál.
tozhatatlan tulajdonainak megfelelő módon, az élet minden k őrül-
ményei között megingathatlan nyugalomban, boldogságban akarják
életpályájukat végig futni; azok ma is gondot Fordfranak a testi élet
kivánalmai rne llett, a lelki élet kivánalmaira és mikor lelkük a k őz ,
napi foglalkozásban kifárad, k imerűl, a kő ltészet (az igazi költészet)
arany tiszta világában keresnek - enyhületet, megnyugvást é~ lelki
eme lk edettséget.

Sasa Jáno•.
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'N éhany megj egyzés,
Irta : Trage! Ernő.

Koller István az "Evangelikus Népi sk ola " legutóbbi számában
igen figyelemreméltóan értekezett A vallásról és oallasoktatasröl és cikke
kiválóan alkalmas arra, hogy az agyban produktiv gondolatokat
keltsen .. Ama gQndoiatok kőzüt, amelyeket bennem felidézett, legyen
szabad e helyen is néhányat szó~á tenni.

Azt mondja a cikkiró, hogy a vallás fogalmában egyéni meg·
győződésünk jut kifejezésre. Nem mer n ém ezt így általánosságban
elfogadni. Mihelyt vallásról szólunk, már is tá csada lmi fogalommal
dolgozunk és igy szükségképen a vallás egyesek kőz ős érdekének
produktuma, mmek következtében sohasem a Rousseau.féle értelem
ben .ve tt egyesek (jelen esetben a hivők) akarata, hanem csak is a
vallás szervező erejében rejlő közakarat, (tehát magának a vallásnak
érdeke) juthat érvényesülésre. Egyéni meggyőződésünk kifejezésre jut-
hat a hitben, mely az ember belső érzelme és melyet mindenki a saját
emberi természet'ének meg fe le löe n vallhat, anélkül, hogy bármivel is
összeütközésbe jönne, mig a vallásban az' egyéni meggyőződés ellen.
kezésbe jöhet magával a vallással, illetve ennek tanaival. Az egyesek
ismerete, tapasztalata és tudása a hitnek különböző tartalmat ad.'
Amiként világnézetemet magam a la k ít ha t orn, úgy a hitemet is e'gyéni
meggyőződésem szerint módosithatom. De mine ly t a belső érzelmeimet,
tehát a hitet, külsőleg is kifejezésre juttatom és mint valamely va ll ás
hive ennek a belső elemnek az igényeit más embrtársaimmal együtte-
sen elégítem ki, akkor .már formákhoz vagyok kőt ve, amelyeknek
esetleges be nem tartása, minthogy az értelemmel elienkeznek, azt
eredményezheti, hogy az eg-yformár. cselekvő emberek nem tekintenek
többé eme vallás hivének.

Mert a val lás már kultusz. Kultusza a hitbeli érzelmek által
tömörült ro k onérz ésü emberek hasonló módon megnyilvánuló cse le ke-
deteinek. A hit tisz tá n mint érzelem is megáll, a vallásban az érzelem
már kötelező külsö kifejezéseknek (pld.: szavak, tettek) van alávetve.
A hit. szabad érzelmek forrása, a vallás már bizonyos kialakult hitbeli
érzelmekből táplálkozik. Az éltető erő a hit, a vallás már szabályozza
a hitet •. Amidőn tehát én egy vallás hivének vallom magamat, az még
nem jelenti azt, hogy abban a .vallásban egyéni meg g yözödésem jut
kifejezésre, hanem hogy ez a valtás legközelebb áll egyéni meggyőződé-
semhez és leginkább van őssz ha ng ba n hitbeli érzelmeimmeI. Hogy
ezek az érzelmek esetleg téve sek, vagy' helytelen nevelés, felfogás
eredményei, az már nem sz ámít. A hit csupán csak a reális életre is
támaszkodhatik, mig a vallásban mindig 'van· valami transscendentális,
ami valaménnyi vallásnak közös alapelvét képezi. Amint Kidd Ben.
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jamin io en találóan fejezi ki: lll) A va llás á hit oly alakja, mely ész-
feletti jóváhagyásról gondoskdik az egyéni magaviselet ama gyakori
eseteire, mik of az egyén érdekei a társadalmi szervezetéivel ellentétbe
jntnak s melynél fogva az előbbiek az utóbhiaknak a faj evoluciója
érdekében alárendelődnek." .Az .észszerűe vallás ~udományos kép-
telenség M

Amikor ahitbö l vallás lesz, az ész feletti szentesíttetik és az egy:
formán cselekvő és a kar ó hivők érdekei, szokásai az ethikai egységet
képező felekezetekben jo gi szabályozást nyernek azáltal, hogya tár-
sadalom (az állam) elismeri és helyben hagyja eszokásokat és érdekeket.
Ez az állami beavatkozás aztán csodálatos ellentéteket szül és nem
egyszer nincsen meg a' harmónia az állam akarata (a törvény) és az
egyház akarata k őz őtt, Hazai törvényünk (1895. XLIII. t.-c) kimondja
a lelkiismereti szabadságot, a katholicizmus azonban ez ellen küzd,

'amikor a dogmákat az ész fölé he ly ez i. (Vatikáni zsinat.) A törvény
a bevett vall~sfelekf!zetek között tökéletes egyenlőséget és viszonos-
ság ot állapít meg. ami a valóságban azonban illuzórius stb.

'A kűtsöség e k ne k jogi szabályozása azt eredményezte, hogy ezek-
nek nagyobb font osság ot tulajdonirott a k, mint magának a belső érzés.
nek és hogy egyre jobban megmerevedett az az álláspont, amely a
tanokhoz való feltétlen ragaszkodást hirdette. Irineu van, hogy Luther,
Ká lvin stb. óta a keresztyén vallás alig mutat valami haladást, mert
ép a reformátorok munkájának éltető szellemét nem látja be korunk.
Va la mi k o r az orvosi tudománynak igen nagy szolgál tot tett az a
tanítás, hogy ne n, a sebre kell rára k ni a piszkos pókká t, a külőn-

bőz ö füvek et, amelyeket a kuruzslók ajánlottak, hanem fegyverre
me ly a sebet okozta. Ma nem vizsgálva e mondat értelmét, nevets é-

gesnek fogjuk találni, pedig e gondolatb'an rejlő igazság terelte az
orvosi tudományt új irányba. Első sorban a reformátorok szellemét
értsük meg és munkásságukból fejlesszük és őrizzük meg azt, ami
örökéletü. Legyen bennünk először keresztyéni szellem és csak azután

- igyekezzünk keresztyénekké lenni. - É's ne fe lejtsűk el, amit Herrmann
Vilmos mondott a vallásról sz ól va : "Ihre erste Lebensregung ist die
Ehrfur cht vor dem Wirklichen. Ein weiterer Schritt zu ihr er vollen
Verwirklichung ist die Besinnung auf unser. wichtigstes Erle bnis, das
Tragen nach der Macht, in der e n Gewalt wir sind." **)

Mindahhoz a sok üdvös gondolathoz. mit Koller István még cikké-
ben megpenditett, ez ui t a l nincs mit hozzátennem, csak szeretném, ha
belőlük minél több átmenne a való életbe, ami azonban add-ig, mig
nem valósúl meg a .szabad egyház a szabad 'államban- eszméje, bajo-
san fog bekövetkezni, noha nehézségek egyáltalában nem' forog-
nak fenn.

*) 'I'ursadalmi evolució. Fordította: Geöcze Sarolta. ] 02, és 104. old.
**} Albert Haueh : Realencyklopadie fül' prot, Theologie und Kirche Leipzig- 1905.

XVI. kötet, 597 old.
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A koedukaeiö ésa nemi tölvilagosítas.
Németh István az "Evang. Népiskolá " -ban k őz ő lt, "A koedukáció

és a nemi felvilágosítás" cimü dolgozatában szorosan alkalmazkodott
Dr. Weszely Ödónnek: "A modern paedagógia útján" cfmü művéhez,
minélfogva munkájához való hozzászólás egyúttal Dr. W. Ö. fenti
dmü müvéhez, azaz a jelenleg, úgy a paedagógusokat, mint a nem
paedagógusokat is egyaránt foglalkoztató két fontos nevelési thémához
hozzászólást is fog képezni.

"A nevelés ama természeti, társadalmi és egyéni hatások összes-
sége, amelyek a gyermek testi-lelki fejlődésében munkás tényezők
gyanánt szerepelnek." (Zigány Zoltán). A" nevelés és irodalma tehát
nem képezheti csak tisztán a paedagógiával hivatásszerüleg foglal-
kozók privilegiális jogát és k őte íesség ét , hanem kell, hogy érdekelje
a szülöt és társadalmat is egyaránt. Ebböl folyólag a szóban forgó
munkában Jelvetett eszmék és rorekvések is csak akkor fognak meg-
'va lósu lás felé közeledhetni, esetleg megvalosuláshoz jutni, ha azokat,
úgy a hivatásszerü paedagógusok összessége, valamint a társadalom
magáévá teszi és ezáltal mintegy szentesíti, helyes voltukat elismeri.
Fontos kérd.és mind a kettő, úgy a koedukáció, mint a nemi Iolvilá.

gosítás. Modernnek is lehet mondani, de különösen csak az utóbbit,
amennyiben a koedukáció részben már régi.

Áttérve a munkára, illetőleg annak első részére a koedukációra,
valószinünek fogadom el én is, hogy afeminist ak törekvése, el is
fogadom helyesnek, de csak bizonyos korhatárig, ameddig ugyanis
erkölcsi veszély nélkül megállhat. Amint azonban már erkelesi veszély-
lyel jár a további koedukáció, nem hiszem, hogy egy feminista is
akadna perverz hajlamok nélkül, aki ezt helyesnek mondaná és fenn-
tartani kivánná. Joga v~n, úgy a nőnek, mint a férfiúrjak az elérhető
legmagasabb müveltséghez is, tudáshoz is, de mikor azt megszerezheti
erkölcsi veszély nélkül külőn tanteremben, felesleges erkölcspróbákat .
rendezni. Hogy melyik legyen azon korhatár, melyen túl veszélyesnek
tartom a koedukációr, arra vonatkozólag legyen szabad 10 évi tapasz-
talatom alapján, az elemi iskola végére, illetőleg a középiskola kez-
detére akorhatárt megvonnom. Ezen innen a koedukáció semmi veszély.
Iyel nem jár, de azon túl már határozottan kárhoztatandó volna az,
dacára annak, hogy Németh István a 18 éven felüli egyént önmagát
teszi erkölcseiért felelőssé. Tudomás szerint a nagykorúság nagy-

. kor úsir , nem pedig a lb-ik év, avagy az egyetem látogatása.
Az óvóban és elemi iskolában "a" koedukációnak semmi hátrá.

ny át uern látom. Az a" tudat, hogy a 3-10-12 éves gyermek mellett
fiú ül-e, avagy leány, vajmi kevés gondot okoz hat neki, ha pedig okoz,
az csak ambicionálhatja kőtelességének teljesítésében, másra ezen a
fokon gondoln'l, normális viszonyok k őzt, kjz ár tn a k tartom. Abnormi-
tások más megitélés alá esnek. Szellemileg egyforma fejlettségü osz-
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tályban valóban ideális volna a tanítás, de kérdem, nem ta pas zta lun k-e
számtalanszot az egynembeliek k őzőtt, ,egy.-egy osztályban sokkal
nagyobb eltéréseket, kürönbség eket, mint ugyanazon osztályban a
különnemüek k őz őt t P I A fo.yosón, udvaron, illemhelyen befolyással
nem lehetnek egymásra. amennyiben oda el kűlőnítve kell hogy járnak,
játékukban is elk iilőnít ve vannak. Azt pedig, hogya tömeg min'dig
durvább az egyénnél, nem lehet csak ily általánosságban odavetni.
Nézetem szerint a tömeg, mely kifejezés alatt én a társadalmat vélem
érteni, átlagot mutat , amelyből némely egyén kiemelkedik, némelyik
pedig azon alúl marad. Eldurvulhat a tömeg, a társadalom, ha magára
van hagyatva, ha nincs, ki erkölcsi felügyeletet, fegyelmet gyakorol-
jon felette. Az iskola növendékei pedig, ha már tömegnek tekintjük
őket, bármely fokon erős .fegyelem alatt állanak, amely esetleges
további koedukáció alkalmazása mellett is képes volna a nővendé k-
sereget erkölcsi veszé ly töl távol tartani. Mindamellett a kő zépisko la
fokától felfelé a koedukációt már nem tartom helyesnek. Hogya fiúk
társaságában nevelkedett leányeldurvulhat, bocsánat a kemény. k ife-
j ezésér t, lehet, ha arra természeténél fogva már hajlama van j általá-

. nositani pedig ezt, épen nem lehet, mert ha ez állna, úgy minden
leány, kinek fiútestvérei vannak, vagy, ki férfiak társaságában is
forgolódik, sohasem lehetne müvelt és finom er kőlcsü, ami pedig a
valóságban másképen áll. A diák kisasszony. kifejezés sem magyaráz.
ható ebböl,

Askéta lehet igen nagy tudós, de távol állhat még nagyon attól,
hogy a legnagyobb jószándékkal müveltnek is volna mondható. A
koedukációt pedig csak a családra korlátozni és a két nem ek egy-
má~sal való érintkezését még a társadalomban is. megaka lyozni,
nem volna egyéb askétismusnál, ami pedig épen ellenkezőjét ered.
ményezné értekező úr által k itüz őtt célnak. Az ilyen körülmények
között felnevelt melegházi növényt a társadalom vihara, az élet árja
csakhamar elragadná és megsemmisitené. A müvelődhetéshez és
erkölcsi megszilárduláshoi kell, hogya társadafom, az erkölcsi alapon
álló társadal.om, vagy legalább is társaság ne ve ltje ink előtt nyitva
legyen. Ennek megválogatása és az ott hallottak, tapasztaltak meg.
értetése és elrendezni segítése a szülők kötelessége. Mig a gyermek,
a növendék az iskolában van, nekünk nevelőinek, tanitóina.k kell
felelősséget vállalnunk, úgy testi rnint lelki fejlődéséért, épségéért,
amint pedig az iskolán kivül van, ahová a mi kezünk már el nem ér,
kezdődik a szülö k és a társadalom felelőssége. Csak ezen három egy-
más mellé r end elt., egytormán fontos nevelési tényező egybehangzó,
egy célt szern e löt t tartó, öntudatos és akaratlagos munkálkodása
fogja, úgy a k oedukációt , mint a nevelést általában, ú,gy al. iskolában.
mint a szülöi házban, mind pedig- a társadalomban megvalósftani, Ha
akár az isk o lara k ár a szülői ház, akár a társadalom. nevelői k őaremükö-
dése k ivá nni valót hagy maga. után, avagy talán önmaga lép fel rontó
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gyanánt, nemcsak erkölcsi jellemeket nem, hanem meg erkÖlcsös egyé-
neket sem fogunk nevelni, hacsak _a növendék véralkata és tehetségé,-
nek uralkodó vonása ne~ annyira JÓ és ak ara ta nem annyira sz ilár d ,
hogya rossz nevelői behatások dacára is érvényesül és k ia lak úl '
önmag-ától erkölcsössé, sőt erkölcsi jellemmé. Ez re-ndszerint a nevelés
feladata és hogy úzt lehetséges is elérni, legyen szabad Alexander
Bernát· szavait citálnorn, melyek szerint. "A nevelésnek nem volna
értelme, ha a nevelő .nern iranyozhatná' az akaratot lélektani és
erkölcsi tekintetben; gyakorlat, szoktatás, az értelmi és ér zelrni világ
céltudatos' és erős kormányzása útján." '

Attérve az -ér tek ezés második, kényesebb részére, a nemi fel vilá-
g os ításr a , rövid k iv á n ok" lenni. Helyesen mondja cikkiró, hogya
jelenkor laz ult. erkölcsi állapotával erkölcsös egyén képtelen meg-
barátkozni. Keresi, a -meg lév ö állapot sa ná lásá ra a módot. Hogy
azonban azt megtaláljuk orvos ...-módjára keresnünk kell"a baj okát,
előidézőjét, hogy arinak gyógykezelésévei az okot és vele együtt az
okozatot is megszüntessük. Cik kiró a nemi és szerelmi élet terén
tapasztalható ke.pmut at ásb a n és hazugs~gokba~ k~re~i a~lazult erköl-
csök okát, ami azonban már maga is okozat, Ennek megszüntetésére '
ajánlja. Rousseau Emiljének egy idevágó részét citá lva, a fő lvilá-
gosítást. '

I Mie lött ennek helyes, vagy helytelen, voltának, hog-y és mik éntjének "
fejtegetésébe be lebocsátk ozuék.Ieg yen sz abad Krufft Ebing : Psychopathia
sexua+isábö l egy citátumot felhoznom, amely alaposabban, mélyebben
száncva állapítja meg a baj okát és következőleg szól : ; A népek
életében mutatkozó episodjai az erkölcsi sülyedésnek rendszerint az

,elpuhulás, bőség és fényüzés idejével, esnek egybe. Ezek a jelenségek
csak az idegrendszer fokozott igénybevérele me ll e tt képzelhetők el,
me ly a munkatöbbletért szükségleteiben keres kiegyenlítést, fokozott
idegesség kiséretében az érzékiség növekedése jelenik meg, s ameny-
ny ib en ez a néptömegek fajtalankodásához yezet, aláássa a társadalom
alapkőveit , a családi élet erkölcsösségét és tisz .aság át, Sha a paráz-
nálkodás, házasság törés, fényüzés megmételyezi ezeket, úgy az állami
élet megsemmisülése, anyagi és erkölcsi rombadölése kikerülhetetlen.
Óva intenek erre a római állam, Görögország és Franciaország 'XIV.
és XV. Lajos alatt. Hogya nagy városok fészkei az ideg esség nek és'
elfajult érzék iséguek, azt bizonyítja Babylon, Ninive, Róma . története,
valamint a modern nagyvárosi ,élet mysteriumai, Említésre méltó az a
tény, hogy a nemi ösztön elfajulásai müveletlen, vagy alacsony müvelt
ségü népeknél nem fordúl~ak elő.' Ha egymástól távoleső idösza koká t

és' müvel örlési periodusokat e~ybevetünk, nem foroghat fenn kétség
az iránt, ,bogy a. közerkölcs, dacára egyes episodikus visszaeséseknek,
a k ulturátis fe.lödés közepette feltartóztathatatlan eme lk edést mutat,
·s hogy az erkölcsi ,haradás leg hat a lmasabb emeltyüje a, keresztyénség.

"De dacára, azon sok segítségnek, a me lye ket va llás, törvény, nevelés,, ' .



21

el k ő l-, J a culturembernek "rzéki ösztöneinek fékezésében nyújtanak,
mégis folyton az a veszély környékezi, hogya tiszta, szüzi szer elem-
nek ragyogó magaslatiról a közönséges kéj mocsarába sülyedhet.
Hogy e magaslaton meg ma radhaason, ál land ó küzdelemnek kell folynia
a természeti ösztön és a jó erkölcs, az érzékiség és erkölcsösség
kőz őtt. Csak a szilárd jellemeknek adatott meg, hogy az érzékiség
bilincseiből magukat k iszaba dítva, ama tiszta szer e lem ne k : váljanak
részeseivé, melyből az emberi lét legnemesebb örömei származnak."

Nem helyeslem és velem együtt, tudom, sokan nem helyeslik, a
felhozottak után a nemi felvilágosítást, amely nem hogy szüntetne a
bajon, hanem ellenkezőleg, a titok, a homályos sejtelem alakb~ öltözte-
tésével csak fok oz ná , irányt, és célt szabna az érzékiségnek. Olaj
volna azon t űz r e , me ly re hamú kell. Felszabadítása volna, egy eddig
titokban lekötött erőnek, me ly fékevesztettségében hasonlítana egy
tüzhányó'hoz, mely mindent elhamvaszt, elemészt, egy feneketlen mély-
ség hez, mely mindent elnyel, - becsületet, vagyont, egészséget.

Ha mégis nemi felvilágositásról akarunk. szólni, annak semmi-
képen és semmi körülmények kózött sem az iskolában, sem a társa-
dalomban nem szabad történnie, hanem annak csak a szülöi házban,
a családban van helye. Még ott is nagyon kényes az erre alkalmas
időt kiválasztani a gondos és gyermekei erkölcsét féltö szülönek, mert
a nem alkalmas időben történt felvilágosítás, sz er intern nem felvilágo-
sítás, hanem erkölcsrontás. Ennek, a jó sz ű lő nem teszi ki, s~m magát,
sem legdrágáhb k incsét, gyermekét. Ebben pedig bennfoglaltatik már
.a felelet arra nézve is, hogy az iskolában a nemi felvilágosítás jogo-
sult-e, avagy nem ll! Határozott n.emmel tartozunk felelni I Ha a
szülőnek, ki ismeri, úgy a saját, mint a gyermekei hajlamát, kényes a

'kellő, er kőlcsnemesít ö alkalmat megragadnia néhány gyermeke neve-
lésében, mennyivel inkább kényes volna az a tanitónak annyi sok
önálló egyeddel, más más családi hajlamokkal és tuJajdonságokkal
biró növendékkel szemben. Többet rontanánk egy ilyen, nézetünk sze-
rint adott alkalomma), minta, talán az egyetemig, szigorú iskolai fel-
ügyelet alatt, felvezetett koedukációval. Vifág os már most az 'is, hogy
még a családban is, a felvilágosítás csak egyénenként történhetik és
csa« akkor, ha elkerülhetetlenÜl szükség van ri. Ezt pedig eddig is,
ezután is a jó szülö, ha gyermeke erk őloséröl van, vagy lesz szó, meg-
tette, meg is fogja tenni a jövőben is, anélkül, hogy ebbeli k őtelessé-
gére, akár országos törvények" akár pae-dagógiai szabályok figyelmez.
tették volna, vagy figyelmeztetnék. Megtette, meg is teszi, csupán
azon egyszerÜ inditó oknál fogva, melyet úgy nevezünk, hogy szültJi
seereiet. '

Ne keressük tehát az erkölcsök lazulásának sem okát, sem orvos-
lási módját a nemi felvilágosítás, vagy fel nem világitásban, sem pedig
a koedukáció, vagy nem koedukációban, mert ott azt 'nem fogjuk
meg ta lá lui Keveset, vagy tán épen semmit sem hallottunk eddig
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koedukált intézetekben történt ark őlcsbotr ányok ról, hanem az ellen·
kezőjéről már. igen; a nemi fel nem v ilág osttás még eddig kevés
erkölcstelenségnek válhatott okozójává, hanem a felvilágosítás, félek,
hogy igen.

Ne is fordúljon, sem_ a magas kormány, sem pedig a társadalom
figyelme, a baj okát és annak orvoslási módját keresve csak felénk,
nevelök felé, kik, - tán túlzás és elbizakodottság nélkül mondhatorn,
- a nagyt. lelkész urakkal, hivataltársainkkal, ebbeli kötelességünket
mindeu erőnkből telhetőleg megtesszük olyannyira, hogy szinte k e lle tt,

hogy meglepjen bennünket a magas miniszterium által kibocsátott
1909. évi 78,395. sz. rendelet, mellyel végig suhint még egyszer azon
a lovon amelyik úgyis húz és az erkölcstelenség fészkeként az alsóbb
néposzt á ly t jelöli meg, hanem fordítsa kut at ó, a baj okát kereső
tekintetét a sajtó, a pornografia, a különféle szin házak, nyilvános
mulatóhelyek, a felsorolhatatlanúl sok társadalmi visszaélés, ami ly ene k:
trág ár-, megg ondola tla n., vagy talán nagyon is meggondolt sikamlós
beszédek, élvezethajhászás, erkölcstelen cselekedetek, viselkedések és
ruházkodás felé, továbbá mindaffelé ami a bőség, elpuhultság és ide·
gesség természetes folyománya, akkor megtalálta a baj okát, szűn-
tesse meg és az okozat is megszünik koedukáció és nemi fel vilá-
gosítás nélkül is.") Ne keresse -azonban a bajt csak lent, hanem első-
sorban fent, ahol erkölcsi tekintélyeket szeretünk látni. A nép hűsé-
gesen utánoz. Míg ott se perni való lesz, minden beszédünk rák beszéd !

Dachert Jakab.

Aszépérzék felkeltése ~ziskolában és társadalomban.
Napjainkban, mind arra, mi az emberiség ismeret einek holt hal-

mazával gazdagitja' az emlékezö-tegetséget, nagyon helytelenül, mond-
hatnók általánosságban, több gondot fordítanak, mint aiudás alapjául
seolgá/o önálló gondolkodás kifejtésére és erősítésére.

Pedg ennek kellene lenni a föcélnak, mely elvezetne a leg neme-
sebb élvezetekhez. Tény az, hogy az élet célját nem élvezetek teszik,
hanem egyéniségünk eszményi- irányban való minél tökéletesebb
kifejlesztése, vagyis a társadalomban a nekünk kijelölt helyalapos
betöltése. Hisz az emberi élet elsősorban nem jog, hanem kötelesség
és ki földi r ende ltet.ését hiven betölteni akarja, annak lelkében foly-
ton visszhangoz-zék Kantnak .kategorikus imperativusa ! "Meg kell
tenned !'- Még is mennyién vannak 'napjainkban, kik semmit tevéssel

~ .A.DlarUllk r61z6röl telje. mértékb.en csatlakozunk Dii.chert J. fJloapontjáho1i.· -S.érle.., -
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sxeret nék tölteni életüket, sőt

töltik azt. Az ilyenek méltó
ember elképzelni is alig tud.

Azok szoktak tehát rendesen unatkozni, kik nem képesek gondo-
lataikat hosszabb ideig egy tárgyra iránylt ani, nem tudnak magukba
mélyedni és saját belsejükkel behatóbban foglalkozni.

Az üres fecsegéssel a drága idöt agyonütŐ naplopók, a testet-
lelket őlö kártyának rabjai, szomorú bizonysággal szolgálhatnak eme
felhozott ér veirn igazsága mellett.

A társadalomnak és iskolának feladata az emberiséget e beteges
állapotból, hogy ne mondjam e káros nyavalyátóI megmenteni j mert
egyik legnemesebb hivatása a még fogékony emberi kebelben, kűlő
nösen a tiszta gyermeki lélekben, a seepereéket felkelteni s fejlesz/ef/i.·
Minden embernek van többé-kevésbbé szépérzéke j ez mintegy velünk
született tehetség. Mégis a filozofia teljes hatalmával ren,delkező tudo-
mányos aesthetika sem volt képes Kant subjektiv álláspontját túl

haladni, melyszerint szép az, mi iJnzetlen tetszésünket kelti fel.
Kétséget sem szenved tehát, hogy an.ely mértékben kötelessége

az embernek az igazságot keresni, az erkiJlcsi jóra tiJrekedni, ép oly. mér-
tékben kötelessége életét szeppe alakttomi. Az ismeretszerzésre, a tudásra
gya korlati hasznosságánál fogva törekszik az ember, már lanyhább a
jellemképzésben, vagy erkölcsi önnevelésben, legkevesebbet pedig az
életszépítés terén tesz.

Úgy tetszhetik, mintha az utolsó állításnak ellentmondana a
mindennapi tapasztalat. Nagy fényüzés a ruházatban, még nagyobb
fényüzés egyéb házi berendezés és felszerelésben, szóval - fény,
pompa, disz mindenfelé! Igaz! Csakhogy a nagy' fényüzéssel több-
nyire kevés izlés, a nagy pompával kevés igaz szépség van egybe-
kötve, Annál sürgősebb a feladata minden igaz mÜveltségre számot
tartó embernek, hogy a szépérzék és tiszta izlés nyerjen érvényt úgy
a magán, mint a társadalmi élet összes terén, Ezt nagyon világos,

. I

mindenkinek saját maga testi, lelki müvelésén, modora csiszolásán,
egyszóval magánélete és lelki világa szépitésén kell kezdenie. Ez a
helyes kiinduló pont a szépérzék fejlesztésére és kimüvelésére.

E müvelési munk ák legközelebb fek vö jelensége azt. vit a tná,
hogya természetben nincs szellem, me ly ezekben a szép jelenségekben
nyilatkoznék? '

Ott ne lenne szellem, hol az egek hirdetik az Isten dicsőségét
hol minden virág és füszél, mutatja bölcs keze alkotásait? A hol
minden csupa törvény, csupa rend, csupa összefüggés, ott ne éreznők
a véghetetlen szellem lehelletét? A s ze l lö az Ő nevét suttogja, a
pacsirta az ö jóvoltáról zengedezik, a vihar az ő erejét hirdeti, a taj-
tékzó s tomboló tenger az ő hatalmas szavának e ng ed l .Eddig és 'ne
tovább! Csak a vak nem látja azokat a szépség ek et, melyeket a ter-
mé=zet etött ünk feltár A tavasz a földet téli álmából fölrázó vihar,

tényleg tunyaság és
bűnretése az unalom,

restségben is
mit a munk ás
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jaiva l, újra rügyelő fáival,' megelevenedő énekes madaraival - a nyár
érő gyümölcseivel, üdítő harmatával s termékenyítő zivataraival, z ő l-
delő mezőivel; az ősz hulló leveleivel letarolt mezőket végi~ zúgó
zord szeleivel, melegebb tájakra k ő ltőzö madár seregeivel; - Oa tél
jéggel boritott folyóival, hőfedett térségeivel ; mily változatos sora a
szépségeknek.

Ha már a természet ily bőven nyújt alkalmat a szépérzék műve,
lé"ére, mennyivel több alkalma lesz annak, ki igényt tart arra, hogy
mint a teremtés koronája, Istennek képmását magán hordja.

Az ifjúságnak ezzel a harmonikus müveJtséggel való felruházását
tűzi ki céljáúl a jó népiskola, ezt tartja folyton szemmel, midf>n növen-
dékei munkakörét megszabja. -Minél teljesebben éri el ezt a célt,
annál jogosabban mond hatja, hogy az ifjúságot az élet számlÍra tanítja és
neveli. Mert egy testíleg, lelkileg ép, egészséges, minden tekintetben
müvelt, okos; tanult, gondolkodó, nemes lelkü, finom moderú, tiszta
er kő lcsű és je llemű ember, minden téren boldogúl, minden emberi fog-
lalkozásra alkalmas.

A természettől igy ellesett szépség kellemeit keltsük fel tehát,
már a fogékony gyermeki kebelben, hogy az emberekkel való érint.
kezésükben finom modort, szép illemet, gyengéd előzékenységet
tanúsitsanak.

De az így felkeltett szépérzéket, kell, hogy az emberi társada.
lomba is átvigyük, mintegy átültessük, egyszóval fejlesszük. Ezt pedig
úgy leszünk képesek előmozditani, ha a társadalomban feltünedező
fattyú hajtásokat s rossz kinövéseket, mint a kicsapongás, erkölcsi
elzüllés, stb. már csirájában elfojtjuk s a társadalmat megmételyezni
nem engedjük,

Sok romlásnak, bajnok vétetnék eleje, ha minden hivatott tényező
jgye~~zDék a szépérzéket fejleszteni s meghonositani a társadalomban
s iskolában nemcsak szóva l, vagyis utbaigazitással, hanem inkább
tettel, saját jó példaadás által, szép é s nemes élettel. Ez azuut á n az a
mi a társadalmat az iskolai képzés által azon mag a's nivóra emeli,
me ly magaslaton' képes a szépérzéknek a társa da lornba való átültetése
által, áldást és üdvöt terjeszteni maga kőrül az emberiség k őzjóvol-
tára és boldogságára, I

Erre hivatott a társadalomnak minden egyes tagja, de különösen
az iskola. Egyesült erővel, vállvetve munkáljunk tehát kőzr e, hogya
szépérzék a társadalomba, sannak legalsóbb .rétegébe a k őznépbe is
átvigyük, akkor lesz csak a társadalomnak erős fundamentuma.

\

id. Rcichert Gyula.
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»Felekezeti tanítók hivatalos levelezése.«

Ezen cím alatt Nyitray Károly ref. tanító (Hernádnémeti) egy
közleményt irt a "Nemzeti Iskola" m. évi 43. számában válaszúl egy
ugyanazon lap egy előző számában fenti cím alatt megjelent panaszos
közleményre.

Mível a címben érintett kérdés a mi lapunkban is már vita
tárgyát képezte, a nélkül azonban, hogy az végleg tisztáztatott volna,
szolgálatot vélek tenni úgy az ügynek, mint kedves kartársaimnak,.ha
fent tisztelt ref. kollegánknak említett s alaposan tájékoztató kőz le,
ményét a tek. szerkesztő úr b. eng edelmébö l a, mi lapunkan is egész
terjedelmében kőzreadom.

hA Nemz. Iskola 41. számban- úgy mond - panaszkodik B. A.
azért, h9gy hivatalosan nem küldhetjük a leülőnben hivatalos iratokat.
Pedig e~ nem fedi teljesen a valóságot. Nem pedig azért, mert igenis
le vel ez hetün k hivatalosan, csak a módját tudjuk. Ez pedig nagyon
eg-yszerű. Én hivatalom elfoglalása óta hivatalból posta könyv mellett
kűld őrn mindazt az iratot, melyről B. A.' megemlékezik. Sőt a ker.
miniszter 1~87. január 24-én 1516. sz. a. hozott döntvénye azt is ki-
mondja, hogy a - "Tanítók és ískolák hivvtalos leveleit a postahivatal tar-
tozik -díj nélkúl lcézbesíteni, ha a postahivatal az ily leveleket hoeho» nem keebé-
süi, köteles azok szamara illetekmentes fiókot nyílni.«

A "Levélposta Tarifa" 18. s-a 13. és 14. pontja pedig az illeték-
mentes fiókokr6f azt mondja, hogy -- »Az iltetékmentes fiókokba gyüjtetik
és az érte jövő hivatalos megbizottnak adatik' ki - - - a tanítóknak ssolo
hivatalos és magánlevelezés, amennyiben az illeMk a házhoz való kézbesítést nem
kivánFík .«

A postakönyv igénybevételénél követendő eljárás a következő:
A posta- és távirda igazgatósághoz körülbelől ilyfajta közönséges kérő
levelet kell intézni: Posta- és Távirda Tekintetes Igazgatóságának
Kassa (vagy Pécs stb.) Alulirott . azon kéréssel fordulok a
Posta- és Távírda Tek. Igazgatóságához, hogya "N ••. i rel. népiekola .
és tanítói hivatal" részére a postakönyvbe beragasztandó szükséges
»T«dnivalókat. megküldeni méltóztassék. Kérésem ismét lése mellett
maradtam N ... 1910 .... Alázatos szolgája: N. N. ref. tanító.

A megküldött .Tudnivalókat- a postai alkalmazott, postakönyvünk
lapszámozása és záradékolása után, beragaszt ja és készen van minden.
Hivatalos bélyegsöt, hivatalos boritékokat csináltatunk s nyugtánkat
és egyéb' hivatalos ügyiratokat magunk küldhetjük az illetékes he-
lyeikre. A "Tudnivalók"-ban megvan, mely hivatalokkal levelezhetünk
portomentesen, természetesen ellenkező esetben a "pénzügyőr" urak
bennünket, a feladókat büntetnek meg." .

Ehhez aref. Kartárs úr még hozzáteszi: "Bizony sokszor mi va .
gyunk az okai annak, hogy eg y ik-mási k »miniszteradta' jogunkkal nem
tudunk élni és ennek oka abban rejlik, mert a magyar nemes szerint:
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ne m ir ün k , nem olvasunk. Lapok járatásáról egyáltalában ne is be-
széljünk. Pedig mennyi döntvény,· mennyi ránk nézve szük ség es, hasz-
nos iratot és sok mindent megösmerhetünk a szaklapokból értük
hozott csekély áldozatért."

Végül azon kijelentéssel fejezi be cikkiró közleményét, hogy ha
bárki az elmondottak után is még fennakadna valamiben ez ügyre
vonatkozólag, úgy szives készséggel válaszol hozzá intézett magán
levélre is. - Azt úgy látszik, a kedves kartárs úr nem tapasztalta,
hogy mi tanítók sokszor azért sem gyakorolhat juk valamely nekünk
biztosított, vagy· kűlőnbe n egész természetes jogunkat, mivel még
mindig találkoznak olyanok, akik szívesen oda adnák egyik szemüket,
ha a másiknak egy se volna.

Arra nézve is jobb helyzetbell lesznek jövőben a felekezeti
'tanítók, hogy szakmájukba vágó hasznos olvasmányok kal, szakkönyvek
és lapokkal jobban el lesznek látva, mint eddig; miután az ingyenes
népoktatásról szólö t 908. évi törvény egyenesen elrendeli, hogy az
ezután minden bei rt tanuló után szedhető legfőlebb 50 fill. b e ir a tá si
díj kizárólag a tanítóinak - és az ifjúsági könyvtár gyarapítására
fordítható. (1. §.) De ezen rendelkezésből következik az is, hogy ha
valamely hitfelekezet nem szedné ezen beiratási díjakat, úgy köteles
az egyház pénztárából beszerezni azon szakmunkákat és folyóiratokat,
amelyekre a tanitóknak szükségük van. Mivel pedig az egyház
pénztárából a legtöbb helyen nem igen sz ivesen fizetik ezen költsége-
ket, ezért a tanügy érdekében is oda kell hatniok a tanitóknak, hogy
ern \itett beiratási dijakat minden iskolában szedjék ezután is.

N. N.

J::'T'er.o.zetiünnepen.. *)

Népeknek Istene I
Ki e hős nemzetet,
Sok század éve már,
Hogy hiven vezeted,
Aki a hontalan
Népnek hont mutattál,
Hozzád szivünk, ajkunk
Buzgó imája száll!

Óh áldd meg e"népet,
Ne hagyd el őt soha!
Sorsához irgalmad
Ne legyen mostoha ;
Küzdelmében segéld,
Lelkének adj erőt,
Ha félve meg rémül
A vész vihar előtt.

*) Mutatvány az "Egyházi Énektár" IV, próbafüzetéből.
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Adj neki hfr szív et,
Mely bátran harcra kel,
Mely élni, halni kész
Hazájáért, 'ha kell ;
S ha béke napja jö,
Adj észt, erőt neki,
Mellyel honát naggyá,
Boldoggá teheti.

Népeknek Istene,
Ki e hős' nemzetet
Sok század éve már,
Hogy híven vezeted,
Hozzád rebeg ajkunk,
Szivünk téged imád:
Óh áldd meg e népet,
Óh áldd meg e hazát I

Horváth Sándor.

A diófa alatt.
V.

•Hát még kinél volt vizsgán Géza báty Am?" kérdém, midön
beszéde kőz.ben pihenőt tartott.

'~Korbner Samunál,"

•Vjlgy\S jobban mondva: Kerényi Sománál, - mert ma már igy
tituláltatja magát."

"Úgy? ezt nem tudtam. Köszönöm a helyreigazitást. Most
már sok mindent megértek, ami talán eddig rejtély volt előttem."
"Hogyan P"

"Úgy, hogy én ez emberben nagyon, de nagyon csalódtam. És
pedig nem - előnyére."

~Azért, mert a nevét megváltoztatta, - megmagyarosftotta?"
"Nem! sőt inkább I Ha nevét hazafias érzésböl kifolyólag magya-

rosftotta meg, az, csak előnyére válik és javára irandó. - Hanem mást
látok én annak a teher lapján 1"

"Ugyan mit?"
, "Azt, hogy ez az ember a szentirásként : csak pengő érc, és zengő

cimbalom. Vagyis teljesen a külszinre dolgozik. Látszat az egész
ernber és semmi más."

, "De igen I mert ilyen formán mégis valami, t. i. svindler. Vagy
magyarositsuk meg ezt a szót is mint ő a nevét: - akarnok P"

, .Igen I ilyesféle 1" '
'"Géza bátyám I Ez súlyos vád 1 Nem gondolja-e, hogy ez nem

megtisztelő kifejezés, s hogy azt talán nem egészen igazságosan alkal-
mazza P S hogy ezzel kemény, lesúitó itéletévei a tanító, egy másik
tanftót illetett? Nem vét-e egyszersmind esetleg a kollegialitás ellen ?"
kérdém.

"Talán nem! De meg nem is a. nyilvánosság előtt mondom. Csak
úgy magunk között. Hiszen tudja jól Öcsém !hogy nem szivesen koc-
káztatok meg ilyen kemény birálatot senkiről főként, kollegáról. Még
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magunk k őzőtt sem,· annál kevésbbé mások, - nem tanítók előtt.
Tudom, mit parancsol a jóizlés és a kollegiális kötelesség."

"Bocsásson meg Géza bátyám! nem is figyelmeztetni akartam,
hanem ismerve Önt, éppen azért szokatlannak találtam Önnél amaz
erős kifejezést. Ebből folyóJag majdnem azt kell hinnem, hogy Kerényi
vagy megbántotta Önt, vagy mit tudom én miért il ... de valamiért
ellenszenvvel viseltetik iránta il-

.Sem az egyik sem a másik: Hanem azt már nem tagadom, hogy
boszantott az, - az, - hogy én ez emberben csalódtam."

"Miben ?"
,.En Körbner vagy Kerényitől - sokkal többet, - talán sokat

vártam. Hiszen tudja," hogy irodalmilag is mükődik, - úgy-e?"
.Igen 1 Olvastam eg ykét cikkét !"
.Én isi Nem vette észre Öcsém, hogy ez az ember egy· kicsit

ollóz is il"
"No I ifjabb iróknál még ez megbocsátható hiba."
,Igaz! csak igen gyakran elő ne forduljon, mint nála megesik,"
"Édes Istenem! hiszen nem lehat ám mindenki - "Mementó!"
"Tudom! SŐt olyanná lenni akarni is érdem. Éppen azért jóindu-

latulag pártoltam is ezt a Kerényit, örőmmel szemléltem távolról
munkálkodását, mig a komoly igyekezetet láttam nála. De most, hogy
őt hétköznapi ruhájában, - inkább: - mühelyében láttam, nem a
komoly törekvést, hanem a tetszelgő, afeltünési viszketegségben
szenvedő egyént kellett megismernem. - Ez, a benne való csalódásom
esett rosszúl,"

• Hát hogyan tőrtént az meg?" kérdém.
, ,.Éppen azt akar~m elmondani. Deha Öcsém mindig félbeszakít,

úgy nem tudom elmondani, hogy mikor és hogyan volt mödorn kiis-
merni igazában."

,.Bocsánat! nem szólok hát bele."

,.Amit a templomba mentem, - Kerényi viasgájának szinhelyére,
rokonokkal mentem oda, - feltünt a tanitónak kikent-kifent arca;

kockás divatos kabátja; tarka bugyogöja, sárga cipöje, Ez volt
a külseje. Az arca is ragyogott; -nem a hivatás - érzettöl
vagy a tanitványai iránt tanusított szeretettől, - vagy tán - amit
még leginkább szeretek látni külőnösen az ifjú kartársaknáJ: - a
túlbúzgóságtól, - hanem igenis az önteltségtől és a hiúságtól. Minden
mozdulata, állása - póz. Ne~ is' hiszem, hogy nem a tük őrben tanul-
mányozta volna. - Jellemző, hogy egy kis fiú jelzés közben véletlen
ruhájához ért, amire ö a fiúnak kezére - ütött ráncolt homlokkal.
Mintha csak ezt' mondta volna: .Mit merészeltél te nyomorúlt -
féreg!" Szóval az iskola éltető lelke: - a szeretet, - itt ennél az
iskolánál nem honol. Hiúság vására ei! S a főszerepet, a példát
maga - a tanitó adja, ki gallérját, nyakkendőjét oly sokszor igazgatja
még a legkomolyabb tárgynál, - a vallásnál is. Mosolyogtam is, -
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persze csak úgy befelé, -- meg, boszankodtam is, - mikor az első
késésnél: (Sze, teltessék meg a te neved 1) oly búzgónsimogatta, és
poroigatta - a kabátja újját, mintha csak vele akarná az Lsö kérést
szemléltetni és kapcsolatba hozni. - S mint tudjuk: "A példa vonz."
Föltünő volt, hogy különősen .a leánykák is milyen g-yakran igaz-
gatták ruhácskáikat, Ez köténykéjét, az szoknyácskáját, emez s,zalagját,
amaz 'hajfonatát, A fiúk - hajvál asz ték ukat. Hát nem hiúság 'vására
ez Öcsém P"

No! ezzel még- mind nem szolgált rá a kemény' itéletr e, Mert
hát ebből a külsö betegségből a: hiúságból kigyógyítja majd az-
idő, és a nagy mester _ al' Élet."

,Lehet! De ez a ma még' On előtt külsö bateg ség , - már igen
befelé is törekszik. Az iskolának nemcsak a külseje, hanem a belseje
is meg van már támadva."

"Mennyiben plt

~Amennyiben ez az ember pusztán a külszinre dolgozik."

,S miböl következtette ezt Géza bátyám?"

"Először is abból, hogy Kerényinek tömeges oktatásról vagy
egyáltalán nincs is fogalma, vagy ha van,azt egyszerüen fölrúgja."

,Ez már nagy hiba és csakugyan veszedelmes nyavalya. De hátha
ez is látszat plt

~a:ogyan érti ezt Öcsém P"

"Úgy, hogy hátha.Kerényi éppen hiúságánál fogva, vagY csupán
tetszeni vágyásból a módosabb szülök ~g-yermekeit kérdez-tecsak s a
többieket csupán - elhanyagolta, Mert az ilyesmi különösen ifjabb
tanítóknáJ, - mint a csécs a kis gyermekeknél gyakran 'szokott elő-
fordulni. Utóbb - ritkán,

.Erreén isgondoltam, Hanem, mikor láttam a nyomtatot~ "Vizsgarend"
.röl, ~ hog-y az 58 tanulóval biró osztatlan hat osztályú iskolában al
I-ső osztályt 21 képviseli, - tehát majdnem fele, vagy mondjuk az
egész iskolának harmadrésze, - akkor el kell ismernie Önnek is,
hogy ez nem egészséges állapot. - S hogy a dolgot palástolja, - az
olvastatáskor. - minden osztálynál néhányat kihagyott, átrugotr, A

_~ számolásnál mindig csak - néhány megjale ltet, - egyeseket - kér-
dezett, Akiválókat. A k ivá lasz tot t ak at. Valamint. a többi tantárgynál
is folyton-folyvást ugyanazok szerepeltek, Az iskolás gyermekeknek
legalább harmadrésze csak, mint néma szem-és fültanuja a vizsgának
volt jelen. Hát járja ez Öcsém P'

"Nem 1 De .

"Devan még ezzel összefüggésben egy másik nagy hibája is,
amivel azután az előbbit még kirivóbbá teszi s ez az, hogy az osz-

I
tályok tananyagát nem tartja be,hanem mindig azon túl terjeng,
idagen mez ök őn, - a felsőbb osztályokén csatangol.
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Ez által azt a hatást akarja elérni, hogy nemcsak az osztály tan.

anyagát dolgozta föl, hanem ez neki mind kevés; ö a kőtalesség ét
nemcsak hogy hiven teljesítette, 'hanem ejh I nó I svindler !"

.De, ha így mindig a felsőbb osztályok területére csapott át,
akkor a legfelső - a hatodik osztály, - mit, vagy mondjuk itt mi-
féle szinészi produkciót - végzett PIC

"MegvaJlom, erre én is kiváncsi voltam. Ámde mondhatom, hogy,
itt is következetes volt magához Kerényi. Ne féltse öt, Öcsém! Tud
az magán segíteni. Sokkalleleményesebb ember, hOR"Y sem ne tudna
itt is idegen babérokra pályázni. Átcsap - a kőzépiskola mezejére."

"A patvarba l Ez már még is sok 1"

"Pedig úgy van I Hogy csak P.gy példát emlitsek, - nem elégszik
ám ö meg a hármas szabályna k ez egységre való számítás mödszeré-
vel, - nem I ez neki kevés! Az arányszámftás módszerét is bemu-
tatja. A kamat, - idő, - töke, - százalékszámftást - tételekkel is!
Úgy bizony 1 Értette is ezt - a két első diák, - felibe harmadába.
A többi semmits se.·[Se igy, - se úgy, - hanem - sehogy. Éppen
igy járt el tőbbé.k evésbbé a többi tanrárg ynál is. Szóval ez az ember,
nem tanító, nem iskolamester ..:..-.hanem - nem tudok rá ~agyar ki-
fejezést: - "brill,érmeiszter." Ehhez azután alaposan ért.

"Olcsó dicsőségre pályáz la '
.De még mennyire. Megelégszik vele, sőt pályáz a publikum

kegyére, tetszésére, amit annak megkacagtatásával akar kinyerrri."
.Mi által P&
"Versek mondatásával. Tréfás versek által."
.Még ilyen is vo lt P"

"Volt. És pedig nem valami pedagogiailag megválasatotr' versek,
hazafias, vagy más nemes irányú versek, Nem I hanem ízléstelen,

émelyirö, egyszeriien - kacagtató, egyenesen a publikumot kelle-
mesen szórakoztatniakaró, - de engem és más jóizlésü embert sértő
fércmiivek. - S még hozzá 1" Ezzel töltötte el a vízsgaidőnek több
mint harmadrészét. Talán ezzel akarta palástol ni és helyrehozni a
tömegoktatás ,hiányát. Látni ,kellett volna azt a hányí-veti módot,
melyet a gyermekek tanusítottak a versek szavalása alkalmával, hogy
megvetésseI forduljon el."

"Nem csoda! hanem úgy látszik jó mintát és .oktatöt leltek a -
tanítójukban !" felelérn. '

"Úgy van I Végül jött az ,irás mutatás. Nos hát - másolni gyö.
nyörüen tudtak, az első osztályosak. Feli ünö v,olt előttem, hogya
kezdők igén szépen irt ak, a felső osztályúak pedig - gyarlón."

"Hát ez hogy a patvarba lehetséges P" kér dérn.

"Erre is rájöttem\. Nem is volt valami nehéz föladat. A hitvány
ra dir g umrni, Viil!y II nem eléggé a la pos törlés' nyomai itt-ott meg vilá-

, gosftották a helyzetet. A tintás betük· alatt elö-elöbukkant, a tanító
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irónnal va ló írása. A félrevezető nyomok nem voltak eléggé elt iin
tetve, a

r,Ez már mégis sok P mondám indignálódva
"Több a sok ná l ]" Ez nemcsak porhintés a más szeme k őz é, -

hanem: - csalás. -- Csak az a szer encse, hogy ezt nem sokáig viheti.
Ez ki fog derülni, - s jaj a - szédelg önek lU

Alsóság.

I rod a lom.
Tanítók Útmutatója. A népisk o la és óvoda irodai ügykezelésében,

nemkülönben a tanítónak hivatalos kötelességéveI és társadalmi műk ő-

désével . járó t eend ő i helyes és . hiánytalan, pontos e.1végzésében, az
érvényben levő né pok tat á sűg yi törvények, a leRújabb útasitáso k és

rendeletek alapján a legteljesebb útmutatást, nyújtja B ,~fl e, Lajos k ir,
tanf. tollnok és Gye r k e s Mihály igazg tanító által szerkesztett
:,T a n {t ó kÚt mu tat Ó j a." Nem a törvények és rendeleknek
magyarázatokkal ellátott szövegévei, de az ezek alapján teendő intéz-
kedések, Jelentések, előterjesztések, k érések, kimutatások stb" meg.
szövegezett mintáiva l vezeti a t anít ót ar. ügykezelés minden J'gának
intézésében épen úgy, mint másnemü teendőknek helyes elvégzésében.
Ezen sajtó alatt levő .Úrmura tö minden tanító és iskolaszék elnök
kezében nélkülöz'hetetlen segédeszköz lesz, azért azt az érdekeltek
figyelembe ajánljuk. Előfizetési ára 3 kor., kötve 3 kor. 50 filt., a bolti
Ara magasabb [e s z, Megrendelhető: Gyerkes Mihály igazg. tanítónál,
Székelyudvarhelyt.

A "ló Pajtás." karácsonyi száma a szokottnál jóval bővebb tarta,
lommal és nagyobb terjedelemben jelent meg. Sebők Zsigmond és
Benedek Elek kedves gyermeklapjának legjobb irói és müvészei sző-
vet k ez te k össze, hogya pompás számmal gyarapítsák a gyermekek
karácsonyi örömét, Ősz költőnk Lévay József irta a vezér~ verset,
verset irt Endrődi Sándor is, verses szinjátékot Elek apa, karácsonyi
és újévi köszöntők, arany kalászok cseng ö rfmei gyönyörködtetnek.
Mikszáih Ká Irnán egy bájos kia'datlan rajza. Rákosi Viktor bohókás
eserel Stefk ó bácsiról, 'Dörmögő Dömötör ka landiai a fogorvosnál,
Schőpfli n Aladár cikke a szabor kész itésér ö l, Zsiga bácsi sz ép keleti
meséje, Szabóné Nogáll Janka kedves elbeszélése, Tul1 Ödön művész i
karácsonyi képe, Mesemondó bácsi meséje, a Kis Krónika rovat akt u-
a lirásai, képes történet Karácsony apóről, Benedek Elek regényének
hefejez és e, Lauber Dezső cikke a jég-hockeyról, oly gazdagságát
adják az érde k es és szép közleményeknek, .me ly ritkítja párját. E tar-
talmat kiegészítik a rejrványe k (értékes jutalma kk al a, megfejtöknek),
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s a szerkesztői üzenetek. A "J6 Pajtás" előfizetési ára: . negyedévre
2 K 50 f., félévre ó k or., egész évre 10 k or, Az előfizetési pénzek a
k iadöhivatalba küldendők, Frank lin-Tátsulat, Budapest, IV., Eg yetem-
utca 4.

Evangélikus Lap. Ily cimen új egyházi iskolai és társadalmi heti
lap indúlt meg Ra f f a y Sándor ésS zte h ló Kernél szerkesztésében,
Budapesten. Feladatáúl tűzte maga elé evang. egyházunk jogainak s
autonomiájának ellenőrzését, minden külsö és belső támadás ellen
való megvédelmezését. Szószólója lesz egyházunk és iskoláink érdekei-
nek, fejlődésüket célzó minden törekvésnek. Szemmel tartja a társa.
dalmi élet jelenségeit, gondot fordít az egyház szociális feladataira, az
evangéliomi egyházak k őzt i egyetértésre, a más felekezetekkel szem.
ben a türelmességre. - A lap előfizetési dija egész évre 16 korona.
Szerkesztöség : Budapest IV. Deáktér 4. szám. Kiadóhivatal Budapest,
II. Főutca 4. sz.

Elöflzetöinkhez. Folyóiratunk 23-ik évfolyamápak meulndltásakor
feihivjuk elbfizetőínket, hOGY elöfizetéseik megújításával szíveskedjenek ben-
uünket továbbra is támogatni. Mindazokat pedig, aklk előfizetéselkkel hátra-
lékban vannak, felhivjuk tartozásalk mielőbbi törlesztésére .. - Különösen
kérjük azokat, ~ik lap u nkm uta t v li n y pél dán Yla i t é v eke n á t
e If o ga d j á k, nyilatkoztassák ki, hogy klvánják-e a lap továhbi küldését,
nehogy esetleg tovább is hiába költekezzünk. A sserkesztö.

A soproni evang.· tanítóképzá-Intézet belmíssziói egyesülete 1910. évi
december hó 4.én gyermekistenitiszteletet, 14én v a l l á s.o s
est é IY t, kar ácsony k or pedig az itt maradt növendékek részére
kar ács o n y fa ü n ne pél Y t rendezett. - A vallásos estély tárgy.
sorozatán volt: k ar én ek , imádság, fe lolvasás va vallásos nevelésről,
heg edű-sz olo zonp ora k isér ette l, szavalat, orgonajáték s végül közének.
- A karácsonyi ünnepély en volt é~ek, imádság, szavalat és orgona.
játék. Azután pedig vacsora és lottójáték 1<ővet kezetr, melynél min-
denki több darab nyereményhez jut ott. A nyeremények könyvek,
iskolai sz er ek s egyéb felszerelési tárgyak voltak. A szeretet lakoma
rendezéséhez s a nyeremény tárgyak beszerzéséhez az ifjúság jóltevő;
járultak h= zz á, részint pénzbeli adományaikkal, részint ételnemÜek fo

nyeremény tárgyak ajándékozásával.
A magyargencsi ev. nöegylet 1910. évi dec. ~6·án gyermekisten-

tiszte lettet kapcsolatban val I á sos est é l Y t rendezett következő
tárgysorozattal : 1. Gyermek istentisztelet. 2. '"Karácsonyi ~ének" éne.
kelték az iskolai R"yermekek, Szabó Antal tanitó vezetése alatt. 3.
"Karácsonyi mese." Rudnyánsakyt ól. Szavalta: Szabó Géza, tanuló. 4.
"A nő szerepe." Felowasás Bándy Miklós s.vle lk ész től. 5. ~A beteg
leány." Énekeltp.k a növendékek. 6. "A megfagyott gyermek," szavalta
Szabo Géza. 7. Hymnusz.

V egyes e k.


