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Megjelenik minden hó elején.
Sze r ke szt ő é s ki a d6: Papp József.

Az öröklés .és apályaválasztás.
A ki az emberiség fejlődésének változatos képét vizsgálgat ja, csodálattal

tapasztalja, hogy az emberiség különös előszeretettel viseltetik a végletek
iránt. Az emberiség egyik ellentétből a másikba esik, de mindig még a
maga idején megtalálja egy időre a helyes középutat, a melyen előraha-
ladhat, sa mely kitűzött czéljához: a tökéletesedéshez közelebb visszi -'
mondom, - mert hogy magát a czélt: a tö k él e tes s ég e t elérné: azt
nem hiszem. Legalább az e d d í g í történelmi alap után itélve, az '
emberiség azt a czélt, melyet rendeltetése és természeti hajlamai elébe
kitüznek: el nem érheti. Ha elérné: megsemmisülne. Ez természeti törvény,
mely alól nincs kivétel. Mihelyt bármiféle természeti lény hivatásának,
rendeltetésének megfelelt: letünik az élet szinpadáról. .

De az emberiség ~ bár óriás lépésekben halad az utóbbi időkben a
művelődés terén - napjainkban még beláthatlan messzeségben van a ki-
tűzött czéltól. Mentől inkább nyögünk a militarizmus igája alatt, mentől
inkább telj ed az osztály- és fajgyülölet, mentől inkább virágzik az aristok-
ratizmus, mentől jobban nő a gőg és a dölyf a felsőbb és közép osztályokban,
sőt az alsóbb néprétegekben is: annál mcsszebb vagyunk a czéltól.

Az emberiség' népfajokból áll, a népfajokat nemzetek,·"népek a nem-
zeteket, a népeket pedig egyesek alkotják, A emberiséget egy lánczhoz
lehet hasonlitani, melyben a láczszemeknek szorosan kell egybe függeniök,
vagy még inkabb az élőfához hasonlithatjuk, mert hisz az emberiség is élő
szervezetet képez. A mint az élöfának van gyökere, törzse, ága, levele,
virága és gyümölcse, ügy ~z emberiségnek is van törzse: az összes emberek,
van gyökere: az egyes egyének, vannak ágai: a népfajok, vannak levelei:
az egyes nemzetek, van virága: a fiatal nemzedék, és van gyümölcse: a
felnőtt nemzedék.

Hogy az emberiség czélja felé közeledhessék : szükséges a munka-
felosztás és az odaadó működés, Ha minden egyes megteszi kötelességét:
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ágyaz egyetemes, az egész IS halad a czél fejé. De nem kell axt gondolni,
hogy egy és ugyanazt az utat jelöljük ki núnden népfa], rnindeu nemzet
és minden egyes ember részére. Nem! A mint más a rendeltetése a gyö-
kérnek, ismét más a törzsnek, az ágaknak, a leveleIeknek, virágnak és
gyümölcsnek : ugy más lesz a feladata az egyes nemzeteknek, más az egyes
embereknek. Az emberi miveltség és a tökéletesség eszméje oly sok-
oldalú, hogy annak megközelitése száz és százféle elágazó utat kiván.
Ebben rejlik a különféle életpályák jogosultsága, sőt nélkülöz-
hetetlensége. Egyik ember a másikra van utalva, hogy vállvetett mun-
kássaggal sikerrel haladhassanak a nemzetek, a fajok, mint az emberiség'
összetartozó nagy családjának tagjai: a czél felé.

Az egyes emberek boldogulásától függ a népek és nemzetek boldo-
gulása s így tehát az egész emberiség boldoguJása is. Mentől több gyá-
moltalan, hitvány, önző, tunya, ostoba, erőtelen, irigy, stb. egyénből áll a
nemzeti test, s ha kivált az előkelő szerepet viselő egyének szenvednek
ilyen fogyatkozásokban: annál gyamoltalanabb, erőtlenebb és hitványabb az
egész nemzet is. Az erkölcstelenség posvanyaba sülyedt nemzetnek el kell
pusztulnia. Vagy önmaga megsemmisül, vagy a szomszéd népek pusztitják
el, mert az emberiség végső .czéljanak elérésében nem hogy segítő-társ
lenne, de egyenesen veszélyes akadály, a melyet az útból el kell tavólítani.

Nemcsak az' egyes ember, de az egész nemzet, sőt az emberiség
jóléte szempontjából is kiválóan fontos tehát a pályaválasztás. Pedig
milyen kicsiségnek tartották ezt az emberek mindenha! Régente m in den ~
örököltek az emberek. Nemcsak vagyont, hanem hivatalt is. Innen
származik az ismeretes magyar közmondás: » A kinek az Isten hivatalt
adott, ad annak észt is hozzá. « De nemcsak nálunk volt az így. Az ó-
és középkorban általában minden népnél el volt terjedve ez a szokás.
Szám os példát hozhatnék föl úgy a hazai, mint az egyetemes történelemből,
midőn nagy méltóságokat, érsekséget, püspökséget, birói tisztet tábornok-
ságot stb. örököltek az emberek épp úgy, mint a grófi, bárói stb. czimeket
é~ vagyont. .

Az emberek abban a nézetben voltak, hogy ha egymásután követ-
kező nemzedékek mindig egy és ugyanazt a foglalkozást űzik: akkor a
következő nemzedék az előbbit ügyességben és arravalóságbán okvetlenül
fölül fogja műlni. Azt hitték, hogy a fiúnak egész gondolatköre csak arra
fog Irányulni, a mit atyja foglalkozásásánál tapasztalt s így tehát abban
a munkakörben többre is viheti, mint olyan egyén, kinek az apja más
muukakörben dolgozott. Lassanként tehát a fiút az atyai foglalkozás tovább-
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művelőjénck kezdették tekinteni. Az asztalosmester üzletét az apa halálával
a fiú vette át, a czipész fia apja mesterségét is örökölte, a mint az erdész
behunyta szemét, fia követte őt az erdők bebarangclésaban és gondozásában,
a halász nemcsak hálóját, de életmódját is fiára ruházta; és így tovább.
Látható tehát, hogy hajdanta az életpályákat nem is annyira választották,
mint inkább örökölték.

Mit láttunk ma? Éppen az ellenkező végletet. . Ma nem hogy örökség-
képpen hagynák a szülők gyermekeikre foglalkozásukat, hanem mintegy
erőszakkal más pályára terelik őket. Még ha iL gyei'meknek kedve is van
atyja foglalkozásának folytatására; szülői - elég különös - mintha szé-
gyelnék azt a pályát. mely nekik kenyeret adott, más pályára. neveltetik.
Az iparos és kereskedő legalább hivatalnokot, a' hivatalnok legalább orvost
vagy ügyvédet. az orvos vagy ügyvéd meg legalább minisztert akar a fiából
neveltetni. Nem nézik nem kutatják, hogy mi a gyermek hajlama. Hanem
a mit az apai hiuság, vagy az anyai gyöngeség jónak és jövedelmezőnek,
sokszor tekin télynek, urasnak tart; azt a gyermek fejébe verik, a
a ki utoljára is elhiszi, hogy ügyvédnek vagy orvosnak született, habár
egy csepp tehetsége sincsen a tanulásra, még kevésbbé hajlama' az illető
életpályához. Innen. annyi pályatévesztett ember napjainkban!

A régi gyakorlat, mely évszázadokon át uralkodott nem volt olyan
rossz, mint azt ujabb időkben gondolják. Hiszen tény, hogy a gyermekek
szülőik .testi és gyakran .szellemi saját.ságait is öröklik. Tehát van valami
alapja az életfoglalkozásoknak nemzedékről-nemzedékre való származásában.
A fődolog az, vajjon örökölte-e a gyermek szülőinek előnyös tulajdonait,
a foglalkozásukhoz szükséges arravalóságot, a hajlamot, a kedvet? . Ha
igen, akkor semmi ok sincsen arra, hogya gyermeket ettől a foglalko-
zástól elvonjuk és elidegenitsük. Hiszen lélektani törvény, hogy képzeteink
és fogalmaink annál világosabbak, tisztábbak és tökéletesebbek, mentől több
szemlélet utján keletkeztek azok. A kertész fia, a kizsenge korától min- \
dig atyja körül forgolódhatott a kertben: a Ki látta a különféle kerti dol-
gokat; a ki Úgyszólván együtt nőtt fel a virágokkal és a fákkal s a kinek
szfve-lelke a természet színgazdagságáva 1, balzsamos illatával s bűbájos
kellemeivel mintegy ösazeforrott; bizonyára inkább lesz rátermett kertész,
mint a kovácsnak 'fia, a ki mindig csak ütést és ütést látott és kalapács-
zajt hallott; vagy a kutyapeczérnek a fia, a ki nem a legépületesebb dol-
gokat tapasztalhatta atyj a foglalkozásánál .

Az izraeliták még .a legügyesebbek az életpályaválasztásban. Évszá-
zadokon át atyaról fiúra szállt az üzlet. A legéletrevalóbb kereskedők és
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a legélelmesebb pénzemberek, bankárok mai napig az izraeliták köréből
kerülnek ki. De ujabb időben már a tudományosság, sőt az ipar terén i
sikerrel működnek. Ki ne ismerné a magyar czigány-zenészek zenei tehet-
ségét? A három éves kis lurkónak már hóna alá k ell szorítania a hegedlijét
és vonóját, hogy elállja a sétálók utját, s czinczogásaival nehány garast
keressen, »a familia- részére; Firól-fira száll a hegedü és a czimbalom és
11, fiak közül igen sok nemcsak a kenyerét keresi meg a reászállott fog-
lalkozással, hanem művészszé fejlődve: hírnévre, dicsőségre és jólétre tesz
szert. A Kisfaludyak a költészet terén tündököltek; a híres Szász-
családban már évszázadokon keresztül apáról fiúra maradt a papi méltóság
s az utódok nem váltak elődeik szégyenére: mai napig' a S7.ász-esalád
adta Magyarország legkiválóbb egyházi szónokait ; a B a II agi é k a tanár
széken szeréznek maradandó érdemeket; a katonatiszt mai napig legörö-
mestebb a katonai pályára adja fiát s rendesen nem csalódik; a magyal'
» lóra« termett stb. stb.

Az életpályjaválasztásnál tehát okvetlenül azt kell
kutatnunk, vajjon örökölték-e a gyermekek szű l ő ik arravaló-
ságait, jó tulajdonait, előnyös sajátságait? Ha igen, úgy
folytassák szűlőik munkakörét, a melyben aztán többre is vihetik mint
más -pályán.

De igen gyakran nem öröklik a gyermekek szűlőik arravalóságát.
Ez rendesen a szűlők bűne. Ha a házasfelek, vérrokonok, az útódok ren-
desen testileg, szellemileg beteges, nyavalyás emberekke válnak. A gyermek
egész jövőjére elhatározó befolyással van szülöinek testi-lelki állapota abban
az időben, mikor fogantatása történik. Hány ember tobzódik, részegeskedik
még a jobb osztályok köréből is, midön már családot is alapított! Ez a
m ér t ék l et l en életmód tönkreteszi az id e g z e t e t ésezt örökli az
utód is. ,A esaládi élet szentségére nagyobb súlyt kellene helyeznünk. A
házasulandó fiatalokat minden papnak arra kellene különösen inteni, hogy
mértékletes életmódot folytassanak és még csak illuminá1t vagy becsípett
állapotban se közeledjenek egymashoz, ne hogy részeg fővel vetemedjenek
arra, mint. ez akárhány esetben megtörténik. De minden ilyen esetért
gyászosan kell bűnhődnie a szánakozásra méltó utódnak. Jöhetnek elő más
körülmények is.' Az apa vagy anya súlyos betegségbe esik, a melynek
utóbajai nem szünnek meg; vagy nagy lelki rázkodtatáson mennek keresztül,

- melynek a kedélyre, esetleg az értelemre is lehet hatása. Ilyenkor a szű-
lőknek eszébe kellene jutnia a költő intelmének: 1»Csak sast nemzenek a
sasok, s nem szül gyáva nyulat Núbia párducza. « (Berzsenyi.)
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A gyermek sokkal inkább örökli szűleinek gyengeségeit, rossz tulaj-
donait, mint előnyös sajátságait. Ha a családnak 'egyik ág!Lkihal, rendesen
más ágak is követik. Gondoljunk csak az uralkodóházakra és régi magyar
fónemes családainkra! Hová lettek a Hunyadyak, Zrinyiek, Perényiek,
Szapolyiak, Garayak, Cilleyek, Lépesek, Báthoryak stb. stb.? A gyermek
gyekran örökli szüleitől a korai halált. A híres Orleansi Bas tar d fia
I. Fer en c zteszem 44 éves kort ért el. Mind a 3' fia korán hunyt el.
Anémet heresegi családok egyikében a szembajt örökölték a családtagok.
Schüc k ing Levíntől olvastam, hogy a 12. században a svábés bajor
Welfek őse élete alkonyán megvakult. 1450 körül Ottó herezeg csak az
egyik szemére látott, a 16. század közepe táján Wil mos herezeg vakult
meg és így tovább. A világtörténelemböl ismeretes a spanyolországi
aragoni uralkodóház szomorú sorsa. A katholikus' Ferdinand búskomor-
ságban halt meg 1516-ban. Leánya: az arageni Johanna (Janka) mint
őrült, végezte be életét 1555-ben. Fia V. K áro ly lelki beteg volt. Midőn
neje: Isabella meghalt, napokik némán ült a halott mellett s a kik zavarni
merték elmélázásában, azokra tőrrel rontott, mint az őrült. Róla van .meg-
irva, hogy utazásain mindenüvé magával vitte koporsóját. II. Fülöp ember-
gyülőlő és zord kedélyü volt. Fia: Don Carlos félőrült. Ill. Fülöp, IV.
Fülöp és II. Károly mindannyian gyenge elméjűek. V. Fülöp, II. Károly
nővérének unokája, a ki a II. Károlylyal kihalt férfiág után következett
a trónra: gyermekkorában buta (idiot) volt. Fia VI. Ferdinánd búskomor-
ságban szenvedett és 1759-ben nagyfokú őrültségben hunyt el. stb. Az
öngyilkossági .mánia szintén öröklési baj. Útódról-útódra származik az, ha

-egyszer a családfenntartó bűneinek pohara betelt.
Azt hiszem az elmondottak intőpéldául szolgálhatnak minden tanférfiúnak

és szülőnek egyaránt. Törekedjünk a családi élet szentségét ápolni, mert
az embernek hivatása nagyobb, mint az állaté, mely csak ösztönét követi
vakon. Törekedjünk mindenben mértékletességre, hogy a helyes életmód
alapján utódaink csak előnyeinket örököljék, melyeket azután az észszerű
nevelés tovább fejleszthet. Kutassuk gyermekeink hajlamát érzületél gondo-
latmenetét, hogy aztán leghelyesebben:választhassuk meg a jövő életpálya-
jukat, így nem kell féltenünk gyermekeinket. Nemcsak a nemzetnek, de az
egés~ emberiségnek is hasznavehető ~tagjaivá válnak s .az emberiség bol-
dogulása, a czélhoz való közeledés: a tökéletesség felé haladás bizto-
sítva lesz.

BÖDgérfi JáDO •.
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A népisk. tanterv mödosítasa, tekintettel az osztott
. és osztatlan népiskolákra,

Ha valaki, a ki hazai népoktatásügyi viszonyainkkal nem ismerős, annak
mai állapotát közoktatásügyi törvényeinkból s kötelező erejű tantervünkből
akarja megismerni: az bizonyára arra az örvendetes és ránk nézve hízelgö
meggyözödésre jut, hogy Magyarország népoktatásügye virágzó s Európa
művelt állam ainak népoktatási törekvéseivel legalább is egyszinvonalon áll. És
valóban, ha a tényleges állapotok, a mi viszonyainkhoz képest nagyon is
ide ali s népokt. törvényünk s tantervünk kivánalmainak megfelelök volnának,
el is mondhatnánk önérzettel, hogy a magyar népoktatás virágzó. Hát hogy
is ne, mikor nálunk minden gyermek tartozik 9 évig iskolába járni, 6 évig a
mindennapiba, 3 évig az isrnétlőbe s e hosszú idő alatt mindazokból alapos
oktatást nyer, a miket a tanterv osztály ról-osztályra kiszab! Mikor Magyar-
országon - a törvény rendelése szerint - még a legutolsó faluban is legalább
8 hónapig tart a szorgalom-idő l Mikor minálunk - a törvényben - az iga·
zolatlan iskolamulasztásokat oly szigorúan megbirságolják az isk. pénztár
javára! Boldog ország! Mily rendes iskolábajárás és mily jól felszerelt iskolák
lehetnek itt 1?

Fájdalom, hogy mindez csak a papiron, csak a törvénykönyvben van
így. Sajnos, hogya való hű képe nagyon is messze esik az ezelőtt - több
mint - 2 évtizeddel megalkotott s életbe léptetett népokt. törvényekben
ábrázolt képtől. Még szomorúbb, sőt szégyenletes ránk nézve, hogy ily- hosszú
idő alatt csak kis részben és csak szórványosan tudtuk a törvény követelmé-
nyeit megvalósitani. Igaz, hogy igen sok is az akadálya. Én most mindazokra
nem akarok kiterjeszkedni, csak azt akarom röviden kimutatni, hogy népokta-
tásunknak sok helyen még igen elhanyagolt állapota az 1868. 38. t.vcz. értel-
méb en kiad ott tanterv egyik-másik tekintetben általános hiányában, de főké-
pen azon hibájában gyökeredzik, melynél fogva az osztatlan iskolákra semmi
tekintett el sincs, - jóllehet népiskoláink igen nagy többsége még malg IS

osztatlan.
Mostani tantervünkre általában véve ráférne egy kis módosítás. Határo-

zottan körvonalozni kellene, először is a nem magyar ajkú iskolák. magyar
nyelvi tanításának menetét s tananyagát. A magyar (anyai) nyelvtan tanítási
anyagát pedig nem kellene a IV. osztályban befejezni, mint azt a mostani
tanterv teszi, hanem szét kellene azt osztani mind a 6 osztály közt; az össze-
tett mondatok tulajdonképeni feldolgozása sokkal inkább helyén volna az
V. s VI. osztályban, mint a IV -ben ; továbbá részletesen kijelőlendő volna a
felső osztályok helyesirási és fogalmazási tananyaga. - Az újabban elrendelt
egészségtan vétessék fel a tantervbe, de ne mint önálló tárgy, hanem osztas-
sék be a természeti tárgyak megfelelö szakaszai közé. - A rajzolás vét essék
fel kötelezö tantárgyúl s tananyaga jelöltessék ki osztályról-osztályra ponto-
san, de semmiesetre se a Maszák-féle vezér könyv alapján. - Ezeket tartanám
legsürgösebben módosítandóknak, általában véve, tantervünkön.
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Mint már érintettem, tantervünknek szerintem - leglényegesebb
hibája, hogy az csupán a legkedvezőbb körülrnények közt levő, osztott isko-
lákat veszi tekintetbe, a hol minden osztálynak külön tanítója van s a tanítási
idő teljes 10 hónapig tart- Magában véve helyes, ha a tanterv -a . lehető leg.
nagyobb mértéket, a maximumot, állit ja minden tanító elé, hogy azt igyekez-
zék elérni. vagy legalább megközelíteni. Igen ám, de a tautervnek az élet
viszonyaival, a kivihetőség mértékével is kell számolni, ha általános zsinór-
mértékül akar szolgálni. S ez a viszonyokkal való számolás teljesen hiányzik
a mi tantervünkből. .Mert hogya 6 osztályú osztatlan népisk. tanítója, kinek
alig 6-7 hónap szorgalmi idő áll rendelkezésére, legjobb igyekezete mellett
is képtelen a tantervben előirtaknak megfelelni, azt hiszem nem szorúl bizo-
nyítgatásra. - Neki okvetlenül készitenie kell külön tantervet saját iskolája
számára, azaz össze kell vonnia, rövidítenie az ott kljelölt anyagot, egyes osz-
tályokat kombinálva kell foglalkoztatnia, csak hogy czélját, - szükebb korlá·
tok közt bár, - de elérhesse.

Ez még. magában véve nem volna nagy baj: a magyar tanítók több-
ségérőt fel kell tennünk, hogya feladatot képes helyesen megoldani. De
valjon lesz-e ,így egyöntetüség népisk. tanításunkban ? Nem megeshetik-e, hogy,
egyik iskolában egyik tárgynak összévonása lesz hiányos, hézagos, másikban a
másik tárgyé! Bizonyára az osztatlan iskolák legkiválóbb tanítói is köszönet-
tel fogadnának oly zsinórmértéket, melyhez alkalmazkodva, úgy is igen ter-
hes feladatoknak könnyebben megfelelhetnének. Sz ü k s é g é s nek tar t d m
tehát, hogy az o s z t a t l a n is k o l á k számára k ü l ö n tanterv a d a s.
s é k ki, m e 1y nek. a 1apj á t a z osz tál Yo k cs o,p ort o sit ása kép ez z e.
A 6 osztályú riépisk. tanítója máskép nem boldogúlhat. mintha 2-3 osztályt
összefoglal, a szerint, a mint azt a tárgy természete megengedi, s azokat
együtt foglalkoztatja. Igy aztán az időt nem. kell igen elapróznia s többet
végezhet. Ez az eset többé-kevésbbé még akkor is áll, ha az iskola két vagy
három tanítós, osztott iskola. A mostani tanterv ben kiszabott magas mértéket
csak a négy, öt v. hat tanitós iskolákban közelitheti meg igazán az egyes
osztályok tanítója. Az osztály-csoportosítást legczélszerübbnek tartanám akként
eszközölni. hogy az Loszt. magában, a II., Ill. oszt. együtt, s a IV., V., VI.
oszt. is együtt képezne egy. csoportot.

A dunántúli evang. egyházkerület most érvényben levő tanterve készi-·
tóinek is, - úgy látszik, ~. ez elvek, lebegtek szemeik előtt. Azonban e tan-
tervre is ráférne még egyben-másban egy kis módosítás, javítás. Mindazáltal
az egyetemes gyülés tanugyi bizottságának, mely a zsinati határozat értel-
mében a közel jövőben fogja elkészíteni az egyetemes n ép is k o l a i tan-
ter vet, bátor vagyok figyelmébe ajánlani a dunántúli tantervet ; vegye azt
mint legczélszerübbet ala púl a csoportosításra nézve s készítsen a hazai nép-
,iskolák számára általánosan ketelező tantervet, de külön az osztott, s külön
az osztatjan iskolák részére. E két tanterv lényegében egy legyen, csakhogy
az osztott iskoláké ölelje tel lehetőleg a maximumot, az osztatlan iskoláké
pedig ennek egyszerüsitése, összevonása legyen, tekintett el a fentebb emlitett
osztály csoportosításra s a tényleges viszonyokra.
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Feltétlenül elismerem ugyan annak az állításnak az igazságát, hogya jó
iskolát a jó tanító teszi, s hogy a jó tanító rossz tanterv mellett is szép
sikert mutathat fel, mindazáltal az sem tagadható, hogy a jó tanterv a leg-
jobb vezérkönyv a tanitó kezében, mely munkáját nemcsak, hogy folytonosan
a kitűzött czél felé irányitja, hanern czélszerü beosztásával azt meg is könnyíti,
- különösen, ha az a tanterv a tényleges viszonyokhoz van alkalmazva. Azt
hiszem, nem fölösleges dolog e kérdéssel behatóbban foglalkoznunk. Az egy-
ház, az állam és a társadalom rnind több és több várakozással van a nép-
iskolával szemben, tegyen meg tehát az iskola is a maga részéről mindent.
hogy e várakozásnak megfelelhessen. O

Azok az iskolai mulasztások,
Számtalan czikkezés és czikkelyezés a megmondhatója, mennyit bajlódunk,

okoskodunk, hogy valamikép elejét vehessük az iskolai mulasztásoknak. Elmondtuk
már sokszor, hogy ki kell kutatni azon okokat, melyek a mulasztásoknakalapjául
szolgálnak s azután hassunk oda, hogy ezen okok devalválödjanak s vele együtt
megszünjék az okozat is.

Hanem hát ez egy kissé bajos dolog!
Nézzük csak hát meg, tulajdonképen miért is vannak azoknak a mulasztá-

soknak legtöbbjei? Ha erről is vezetnénk jegyzéket, vagy mondjuk statisztikát,
hát úgy találnók, hogy a legtöbb helyt sz ü ks é g van agy er m e k i erő re.
S ez szomorű igazság. Népünk nem szereti a sok gyermeket s ez okozza a munkás
kéz hiányát, minek folyománya a szegénység, a létfentartás küzdelme. N agy a
halandóság a gyermekek között, a közegészségügyi törvények nincsenek kellőleg
végrehajtva. A munkaerő nagy részét is az állam foglalja le a hosszas katonai
szolgálat által.

Ezek megszüntetése nagy részt tul esik a tanító hatáskörén.
Ritkábban találkozunk határozott hanyagsággal, sőt 'ellenszegüléssel is. Még

nem jött el a népnevelés országa.
Azután előjönnek a •családi ünnepélyek": disznóölés, kézfog6, lakodalom,

paszita stb. Hát ezekre csak meg kell engedni a mulasztást, hisz nekünk is jól
esett gyermekkorunkban a perzselésnél segédkezni. Ha meg nem engedjük, hát
mégis csak otthon marad az a gyermek, s akkor még a tanító vált nevetségessé.

"Megtörtént velem egyszer az is, hogy azért fogta ki a szülő leányát az
iskolából, mert külön kellett ültetn em olyan dolog miatt, melyről megírta boldogult
igazgatónk: hogy fejét lakják lakhér nélküli lények, sőt mi több, még azzal fenye-
getett az apa, hogyha megfoghat valahol, hát majd így meg úgy megtanít, Ekkor
még kezdő tanító levén nem szivesen hagytam volna magamat amugy Isten igá-
zában elpáholtatní, (igaz, hogy most sem), azutánj.meg' az igazságom érzete! ...
De már ezt nem tűröm, gondolám magamban, tehát bejelentettem az esperesemnek.
Node meg is volt az elégtételem ~ az esperes lír bizalmasan megbeszélte az
ügyet a szolgabiröval, aki aztán az ipsét magához czitálta s hogy ott mit végzett
vele, nem tudöm, de az atyafi hozzám jött pár nap mulva, bocsánatot kért tőlem
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II az absoluti6r6l és gyermekének iskoláztatásár61 kért irásbeli bizonyítványt, mit
be kellett mutatnia a szolgabirónak.

N em sokára ezután egy népes gyülekezetbe kerültern, ahol ugy 100 tanuló
között deozember táján már százasokban beszéltünk a mulasztásokröl. Ez a soknál

• is több volt, hát nem hagjhattam annyiba a dolgot, beterjesztettem a szelgabiré-
sághes, jól a lelkére kötve, hogy hát most mutassa meg, ha lelkesül a tanügyért.
Hát aztán még is mutatta. Rögtön kiküldte a pandurait - akkor még azok voltak
- hogy azonnal kvártélyozzák be magukat a tuulaszték szüleihez s mig a birság ot
le nem fizetik, onnét ne mozduljanak.

Hanem aztán volt nek~m s a lelkészemnek ne mulass. Osaknem kihuztak
bennünket a parcchiából, utőbb nekünk kellett kérésre fognunk a dolgot, s vissza-
vonatni a szolgabirói rendeletet és töröltetui a birságot.

Ilyenből többet nem kérnék. 'De aztán nem is jelentettem ám ott soha
több mulasztást, semmiféle szolgabirónak sem. Pedig hát volt azután is és lesz
továbbra is. Hogy én a népemmel e miatt örökös kellemetlenségek közt éljek,
az nem fér össze hivatásom mal s nem is lehet föladatom.

De hát kié legyen akkor? Hol itt a modus vivendi?
Erre is megfelelek.

A mulasztás okául a szegénységet nem szabad elfogadni, mert ha ezt elfo-
gadjuk, .a szegénységet még fokozzuk, mert szellemi szegénységet teremtünk. Előha-
ladás, vagyonosodás, tudomány nélkül nem existál. "Elvész az én népem, mely
tudomány nélkül való mondja a szt. irás. És az értelemmel karöltve jár, az egész-
ség fentartása s ezzel a nép szaporodása. Nem lehet annál kevésbbé acceptálni a ,
hanyagságot, riem akarást s azokat a "csalá.di ünnepélyeket. "

De hát ki ne fogadja el? A tanító? iskolaszék? esperes ? szolgabir6 ?
Hát ez a kérdés nálam egy időben igen szépen magvolt oldva, aképen, hogy

még csak a fejem se fájt tőle.
Nem volt ana eset soha is', hogy, kivéve a betegséget, csak 1/2 napot is

mulasztott volna valamelyik gyermek. Pedig nem is volt nagy babonaság az egész.
Úgy volt az, hogy volt abban az időben nekünk egy tapintatos szolgabiránk,

aki nagyon szivén hordta a népnevelés ügyét. Ez a szolgabirö kiadta a rendeletet •
a pandurjainak, hugy körjárataik alkalmával mindenkor menjenek be az iskolába
is és nézzék meg' vaunak-e mulasztők vagy sem? s szelgálati könyveiket látta-
moztassák a tanítóval. Úgy is lett! Rendesen 2 pandur hivatalosan beállított
iskolámba, ott salutált előttem, s fölkérdezte van-e iskolamulaszt6? Ha' volt,
kiment érte a mezőre is és behajtotta az iskolába. Nem keresték ezek mi okból
maradt ki? azt indokolja majd a szelgabiré előtt, J61 emlékszem rá, egy fiút
atyjával együtt bekísértek hozzám. Tessék meghinni akinek gyermekét egyszer
bekisérte a pandur, annak másodszor már nem volt kedve mulasztatni.

Biz ezek aranjuezi napok voltak! De már elmultak!
Nem j6 volna-e továbbra is így tenni mindenütt? Ott az a csendőrség!

Vagy hát a tanugy egy ilyen ambulans rendőrt nem érdemelne meg? Elvégre is
"rendnek itt is muszáj lenni!"

Gondolkodjunk kissé rajta!
A "Protestáns pap" mult é vi 11 -dik számában egy valaki a következő kér--

dést teszi fel:
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.Ha egyházunk illetőségéhez tartoz6 iskolaköteles gyermekek. a r. kath.
iskolába adatnak' s a vallástani órákra sem magoktél nem jőnek, sem a r. kath.
tanító és plébános, mint iskolaszéki elnök által ily órák látogatására nem utasít-
tatnak s ha a protestáns lelkésznek a r. kath. iskolaszékhez intézett felhivására
sem küldetnek : mi lenne a legczélszerűbb teendő?"

Minthogy e kérdés bennünket is közelről érdeklő s az iskolai mulasztások
keretébe vágő, szabadjon erre is válaszolnom és pedig a nálam megtörtént gya-
korlat alapján.

Mikor jelenlegi állásornat elfoglaltam, azt tápasztaltam, hogy a vegyes
házasságbél született, egyházunk illetőségéhez tartozó iskolaköteles gyermekek,
alig 1-2 kivételével a r6m. kath., iskolába járnak Nem gondolom, hogy az
iskolai viszonyok voltak okai, mint inkább ami többnyire fenáll : hogy híveink a
vallási türelmességet jogaik feladására is kiterjesztik s ott, hol mint nálam is, a
protestantismus isoláltan áll ( könnyeu engednek a hatalmaskodó katholieismus
uralmának. Bizony ilyen helyen j6 az őrt álló, aki a gyengét erősíti, az ingadozót
elesni nem engedi, az alvót pedig fölébreszti.

Ily szerep jutott nekem is osztályrészül. A legtöbben meg is hajoltak fel-
világositasom előtt, banem egy család különesen próbára .tett ; .hol .az apa pictus
maskulus volt a háznál, - magyarul mondva, papucs kormány alatt állott -
az anya pedig gyűlölettel viseltetett minden pretestans iránt. Kijelentette, hogy
majd meglátja ő, van-e batalom, mely az ő fiát ev. iskolába. bajthassa, mert azt
a kath. PaP keresztelte; ott meg is gy6nt, tehát katholikus. Hát én fölvettem
az odadobott keztyüt, már csak azért is, hogy a többieknék: példa legyen. .

A törvény világosan megmondja, bogy iskoláztatni bárhol lehet, de a hittant
saját felekezeténéltartozik tanulni.

Eljárásom tehát a következő volt: Bár tudtam azt, hogy a fiú a kath. is-
kolába bejár, eet hivatalosan nem vettem tudomásul. Én tehát az atyát, mint
o lyat, ki fiát nem járatja iskolába, följelentettem a szolgabir6hoz. Az apa itt
megjelenvén, védekezett azzal, hogy az ő fia iskolába jár, a katholikusba. Utasit-
tatott tehát, hogy az illető iskola tanit6ját61 erről igazolványt. mutasson be nálam.

• Megtörtént. Ekkor átírtam a kath. iskola elnökségéhez, melyben kértem. az ott
járó ev. gyermekek hivatalos névjegyzékét s egyuttal tudattam, hogy a hittani
órák nálam mikor vannak, fölkérve, hogy sziveskedjék az illetőket a hittani órákra
elküldeni. Erre a plébános áttette hozzám a névjegyzéket azon jelentése mellett,
hogy 'felhivta nevezetteket a hittani 6rák látogatására, de kötelezni nem kötelezheti
őket, . hogy be is járjanak. Tudomásul vettem. Egyidejüleg ezzel a gondnok által
tudtára adtam a szülőknnk is, hogy bár fiúk a kath. iskolába jár is, az évi tan-
díjat azért nekem is meg kell fizetnlök s a hittani 6rákra büntetés terhe alatt is
kötelezem. Ennek eredménye az lett, hogy a fentebb emIített fiún ki vül a többiek'
nemcsak a hittani 6rára, de rendes iskolába is bejártak.

Azt a fiút pedig, midőn nem jött be a vallástani 6rára, mulaszt6nak je-
gyeztem be S végrehajtattam rajt az I. fokú bűntetést. Megfizette, de azért nem
jött. (Állít6Iag, va16-e vagy nem-e? nem tudom, háta mögött állott, a plébános,
aki fizel ett helyette.) Végrehajtattam rajta mind a 4-fokú bírságot, de a fiút, még
.sem adták be. Ismét a szolgabir6sághoz jelentettem; s megvallom. magam is
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kiváncsi voltam a további fejleményekre. Az apa, ekkor azzal védekezett, hogy
ámbár ö kész beküldeni a fiát, de az megszökik az iskola elöl. A szolgabir6 ekkor
rendőri fedezettel kisértette be a fiút s meghagyta a szülőknek, hogy minden
ismétlődés esetén így fog eljárni s azonkivül a 4-ed fokú birságot is megfizetteti.

Az eredmény az lett, hogy a fiú rendesen eljárt a vallástani 6rákra az egész
éven át s én minthogy ekkorra esett a gy6nás tanítás is, bevontam öt ebbe is.
A tankönyvet azonban nem vette meg, sem a tandíjat nem fizette meg.- Tankönyvet
tehát hozattam számára a magam pénzén s ennek árát a tandíjjal együtt bir6i
uton behajtattam. . .

Ily úton-medon törtem meg a makacs szülőt; s azt hiszem, eljárásom tör-
vényes és helyes volt.

Azonban meg kell vallanom, nagy erkölcsi. hasznot nem eredményezett, mert
a fiút azért erőszakkal nem kisértethettem az Úr asztalához s még ma is czak
anyaköuyvünkben evangelikns, egyébként pedig követi a kath. vallást. ' ,

Az eddig elmondottaknak resnltatuma tehát az, hogy a törvény j6, csak
végre kell azt hajtani s a végrehajtás m6dozatainál nem kell a tanít6t eszközül
felhasználni. Ha a végrehajt6 hatalom a saját közegeivel ellenőriztéti a mulasztást,
meg is szűnteti azt, amint nálam ezt a gyakorlat igazolta.

Szűcs Imre.

'I'anítöképesítés az ev. tanítóképző intezetekben.
- Hazai tanítóképző-intézeteink a tanítóképesítésnél egymástól annyira eltérő

eljárást követtek, hogy a vallas- és közokt, miniszter jónak látta f. é. 12152. sz.,
rendeletében az áll. tanítóképző intézetek számára a tanítói képesítő vizsgála-
tokra vonatkozó új s kötelező szabályzatot kibocsátani ; megküldte ezt egyuttal
a felekezeti tanítóképzők hatoságaihoz mihez-tartás és alkalmazás végett. A
soproni evang. tanítóképző int. tanári kara e rendeletet az alább következő
dolgozat szerint alkalmazta a mi sajátlagos felekezeti viszonyainkhoz,
különös tekintettel arra, hogy ev. tanítóink egyuttal vallástanítók és kántorok
is. E tervezetet a tanári kar az egyh. ker. gyűlés elé terjeszté jóváhagyás
végett.")

1. §. A soproni ev. tanítóképző-intézetben évenként rendesen egyszer
a tanév végén tartatnak elemi iskolai tanítói képesítő vizsgálatok.

2. §. Ezen vizsgálatokra jelentkezhetnek:
a) Mindazok, kik a soproni ev. képző-intézetben a négy évi tanfolyamot _

legalább elégsége~ eredménynyel bevégezték, a gyakorló-iskolában megfelelő
tanításbeli jáítasságot szereztek s erkölcsi tekintetben is a tanítói pályára va-
lóknak bizonyultak.

b) Oly egyének, kik a tanító képzői tanfolyamot másutt végezték, vagy'
magukat a tanítói pályára gyakorlatilag és magán uton elméletileg képezték.

3. §. A soproni ev. képző intézet 4 évi tanfolyamát bevégzett jelöltek
születési bizonyitványuk, valamint esetleg más képző-intézettől nyert tanulmányi
,', *) Kivánatos, hogy az egyetemes tanügyi bizottság is ily alapon készitsen szabályzatot,

mely az összes hazai evang. tanítóképző intézetekre kötelező erejű legyen a tanító- képesitö,
vizsgálatoknáL (Szerk.)
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bizonyitványaik beadása mellett ápril hó vegelg az igazgatónál jelentkeznek
és, ha az előbbi §. a) pontjában foglalt követelményeknek megfelelnek. a
tanári testület által a vizsgálatra bocsáttatnak.

4. § Magán úton vagy más tanítóképző intézetben végzett jelöltek
képesítő vizsgálatra csak püspöki engedélylyel bocsáthatók a következő fel-
tételek alatt:

a) ha a vizsgálat idején 19-ik életévöket betöltötték;
b) ha a képző-intézetbe való felvételre nézve a törvény 86. §-ában előirt

előképzettséget valamely nyilvános iskolai bizonyitványnyal igazolhatják;
c) ha legalább egy évig valamely iskolában tanítással gyakorlatilag

foglalkoztak ;
d) ha erkölcsileg kifogástalanok, testileg épek és a tanítói pályára al-

kalmasak.
5.§. Képesítő vizsgálatra nem bocsáthatok azok" a kik
a) ily vizsgálaton kétszer vettettek vissza;
b) bünvádi kereset miatt biróilag el voltak itélve;
e) a kiket valamely tanintézetból az illető hatóság erkölcsi kihágás

miatt kizárt;
d) a kik oly betegségben vagy fogyatkozásban szenvednek, hogyemiatt

hivataluknak megfelelni képesek nem lennének.
6. §. A 4. §-ban felsorolt követelményeknek megfelelő magántanulók

kötelesek a képesítő vizsgálatra bocsátás előtt a: képző-intézet egyes osztá-
lyaiban tanitott anyagból korukhoz mérten meghatározandó időközökben osz-
tályvizsgálatokat tenni.

7. §. A magán úton készült jelöltek, a 4 §-ban felsorolt követelmények-
nek megfelelően felszerelt folyamodványukat a képző-intézet igazgatójánál
adják be, a ki azt végeldöntés végett a tanári karn ak az iránti véleményével,
hogy a jelölt előzetesen mely osztályokból s mely időközökben kötelezendő
vizsgalatra. a püspöki hivatalhoz juttatja.

8. §. Az osztályvizsgálatok az igazgató elnöklete alatt az illető osztály-
ban tanitó tanárok előtt tartatnak .meg és kiterjednek az osztályban tanított
mindazon tárgyakra. a melyek a tanítóképző-intézet tantervében elő vantlak irva .

. Az osztályvizsgálat eredményéről, a püspöki engedély számának és kel-
tének idézésével, rendes bizonyítvány adatik ki.

A következő osztályvizsgálatra a jelölt csak abban az esetben bocsát-
ható, hogy ha a 'megelőzőt legalább elégséges sikerrel kiállotta.

Minden osztályvizsgálat díja 20 frt, mely a vizsgálók között tantárgyaik
arányában félosztatik, az igazgató ra, az őt, mint vizsgálót megillető részen

. felül, még egy részt számitván.
9. §. A képesítő vizsgálat megtartásával felruházott vizsgálá-bizottság

az egyházkerület elnökségének vagy megbizott egyh. s világi helyetteseinek
elnöksége alatt áll: a képző-intézeti tanári testületból és öt egyházkerületileg
kiküldött bizottsági tagból.

10. §. A képesítő vizsgálat elméleti, gyakorlati és zenei részből áll, s
kiterjed az 1868. évi 38. t.-ez. 88. §-ában elrendelt minden tantargyra, az
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intézet' tantervében előirt terjedelemben. A képesítő vizsgálaton egyetlen tárgy-
ból scm menthető fel senki semmi indokból és semmi szín alatt.

Az elméleti vizsgálat részben irásbeli, részben szóbeli.
A gyakorlati vizsgálat irásbeli dolgozatból és gyakorlati tanitásból áll.

A zenei vizsgálat a népiskolai énektanításon felül kiterjed az evang.
egyházban előforduló kántori teendők minden ágára, különösen az egyh. é~ekre
s ezt kisérő orgonálásra.

ll. §. Az irásbeli vizsgálaton a következő dolgozatok készítendők :

a) Értekezés magyar nyelven a neveléstan köréből választott valamely
tárgyról, oly czélból, hogy egyfelöl a jelöltnek alapos nyelvtani ismeretei,
helyes gondolkodása, gondolatainak irásban való szabatos kifejezése, másfelől
a neveléstan és segédtudományai körében való tájékozottsága is megitélhetők

legyenek. Erre a dolgozatra négy óra időt kell adni.
b) Fordítás magyarból németre szótár segitségével. Idő 4 óra.
c) Két geometriai feladat megoldása, a melyekből a jelöltnek e tárgy-

ban való tájékozottsága és számvetésben való biztossága is kiderüljön. Idő
4 óra.

d) A természettudományok és gazdaságtan köréből feladott apróbb kér-
dések közül legalább egy-egynek helyes megfejtése. Idő 4 óra.

e) Valamely mértani test vagy egyszerü tárgy rajzolása látszat szerint,
szabad kézzel, árnyékolással. Idő 4 óra.

f) Valamely egyházi ének vegyes-karra (orgonára) s férfi- vagy gyermek-
karra alkalmazása; vagy pedig valamely egyházi énekhez illő közép hosszu-
ságú praeludium szerkesztése orgonára. Idő 2 óra.

g) Egy lap szépirás. Idő 1 óra.
Azon jelöltek, a kik magyar nyelven kivül ' még német nyelven való

tanításra is kivánják magukat képesíttetni, kötelesek az a) alatti értekezéshez
hasonló dolgozatot nérriet nyelven is készíteni. Idő 5 óra.

12. §. Az irásbeli dolgozatok feladatainak megállapitása végett az igaz-
gató a vizsgáló tanároktói megfelelő feladványokat kér és a magyar és német
értekezésre, a fordításra s zenei munkálatra 3-3-at, a geometriából -8-at, a
természettudomány és gazdaságtanra 16-20-at.

A feladvanyokat az igazgató a vizsgálatra jelentkezők névsorával együtt
május 1-ig a püspöknek felküldi, ki a magyar s német értekezésre, fordításra
s zenei munkálatra egy-egy feladványt, a mértanra a jelölt szabad választása
szerinti kídolgozás végett négy, a természettudományokra és gazdaságtan ra
szintén szabad választás szerinti kidolgozás végett 8~10 tételt kiválaszt.
Azonban ha a feladványokat nem helyeselné, azokat módosítja, vagy újakat
tüz ki. Azután minden irásbeli dolgozat feladványait külön boritékba zárva,
pecsét alatt május lO-ig az igazgatóságnak visszaküldi.

A rajzolási és szépirási feladványok kitüzése az igazgató ra és tanári
testületre bizatik.

13. §. Az irásbeli vizsgálatok május hó második felében a tanári testület
által meghatározandó napokon tartatnak.
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A feladványt tartalmazó minden egyes zárt levelet az igazgató a fel-
ügyelettel megbizott tanár és a jelöltek jelenlétében, közvetlenül az irásbeli
vizsgálat megkezdése előtt bontja fel és a feladványt kihirdeti.

A kidolgozásra engedett idő elteltével dolgozatát az eredeti fogalmaz-
ványnyal együtt mindenki beadni tartozik, még ha befejezetlen volna is.

A jelöltek az irásbeli vizsgálatra csupán iró- illetöleg rajzoló-eszközöket,
anémet fordításhoz szótárt vihetnek. a zenei dolgozatnál a tanteremben levő
orgonát vagy zongorát (harmoniumot) használhatják; munkaközben nem szabad
egymással érintkezniök. A ki e szabályt áthágja, a vizsgálat folytatásától el-
tiltatik. Erre a jelöltek a vizsgálat megkezdésekor komolyan figyelmeztetendők

Az irásbeli vizsgálatról a felügyelö tanárok pontos jegyzőkönyvet vezet-
nek, melybe beigtatják a vizsgálat idejét, feladványát, a teremben dolgozó
tanulók névsorát. a dolgozatok beadásának idejét s a figyelembe vételt érdemlő
egyéb észrevételeket. valamint az őrködő tanárok névsorát felváltásuk sor-
rendjében. ,

'E jegyzökönyvet az összes irásbeli vizsgálatok befejezése után az igaz-
gató saját aláirásával zárja Ie és meIlékeli a vizsgálat- ügyirataihoz.

14. §. Az irásbeli dolgozatokat az illető vizsgáló tanárok (az értekezést
a paedágogia tanárán kivül a magyar, iIletöleg német nyelv tanára is) nézik
át, a netalán előforduló hibákat megjelölik, s minden dolgozatra rövid, de
indokolt itéletet és megtelelő osztályzatot irnak.

A dolgozatok átvizsgálása után 'az igazgató értekezletre hivja össze a
tanárokat, hogy valamennyi dolgozatról kölcsönös értesülést szerezzenek. Ez
értekezleten az illető tanárok jelentést tesznek az irásbeliek eredményéről, de
a szóbeli vizsgálatra bocsátás felől határozatot nem hoznak. E határozat a
teljes vizsgáló bizottság értekezletének van fentartva.

15. §. A szóbeli és zenevizsgálatok junius havában tartatnak. E vizsgá-
latokat a. vizsgáló bizottság értekezlete előzi rn,eg, mely

a) szótöbbséggel megállapitja az irásbeli vizsgálatok végeredményét s
kimondja 'ennek következtében, kik bocsáthatók a szóbeli s zenei vizsgálatra ;

b) megállapitj:l, mely jelöltnél kivánatos valamely tantárgyból a részle-
tesebb vizsgáíat .

.Ha a bizottság elnöke valamely irásbeli dolgo zat érdemjegyére nézve oly
tárgynál, mely a szóbelinek nem tárgya, nem ért egyet a bizottság többségével:
követelheti, hogy az illető tanuló ama tárgyból szóbeli vizsgálat alá vétessék.

Az elnök meghatározza a vizsgálat sorrendjét és . kijelöli a szóbeli vizs-
gálatok jegyzőit. ,

16. §. Az a -jelölt, kinek irás beli dolgozata' legalább is elégséges ered-
ményü, szóbelire bocsáttatik A ki a neveléstani dolgozatból elégtelen érdem-
jegyet nyert: megbukottnak tekintendő és szóbeli vizsgálatra nem bocsátható.
A többi irásbeli dolgozatokból kapott legfeljebb három elégtelen: osztályzattal

, a jelölt a szóbeli, illetőleg gyakorlati s elméleti zenei vizsgálatra bocsátható
ugyan, de az illető tárgyakból ott behatóan megvizsgálandó. Ha azonban a
paedagogiai dolgozat be nem számitásával háromnál több dolgozata elégtelen,
a jelölt szóbeli vizsgálatra nem bocsátható.
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17. §'. A szóbeli s zenei vizsgálatok időtartama akként állapitandó meg,
hogy naponként 8-9 óra jusson a vizsgálat ra, mely idő alatt legfeljebb 10-12
tanuló tehet vizsgálatot.

18. §. A szóbeli s zenei vizsgálat rendszerint csak a következő tantár-
gyakra terjed ki, a melyek az irásbeli vizsgálatnak nem képezték tárgyát:

1. Vallási tárgyak: a) biblia-ismeret, b) hit- és erkölcstan, c) egyház-
történet. 2. Neveléstan. 3. Oktatási módszertan. 4. Magyar nyelv és irodalom.
5. Hazai és világtörténelem. 6. Hazai alkotmány tan. 7. Földrajz. 8. Számtan.
9. Gyakorlati és elméleti vizsgálat az ének és zenéből. az egyházi énekekből.
a hegedü- és orgonajátszásbó!. 10. Gyakorlati vizsgálat a testgyakorlásból és
vezénylésból.

. Azok a jelöltek, kik magukat a magyar nyelven kivül nérriet nyelven
való tanításra is képesíttetni kivánják, a nérriet nyelvből IS tesznek szóbeli
vizsgálatot.

A vizsgálat terjedelmére nézve irányadó a tanterv. A vallási vizsgálaton
mutassa ki a tanítójelölt. hogyaszentirás ismeretében, az ev. egyház tanaiban
s történelmében, valamint az ev. népiskolai vallásoktatás irodaImában s metho-
dikájában 'kellő jártassággal bir ~ a paedagogiai vizsgálaton tüntesse fel, hogy
tájékozva van a fontosabb lélektani törvényekre nézve és képes azokat egyes
esetekben alkalmazni; adja bizonyságát annak, hogy ismeri az oktatás- és
módszertan törvényeit, egyes részleteit, a népiskola szervezetét, a népiskolai
oktatás segédeszközeit és ezeknek alkalmazását.

. A többi tantárgyakból azok sarkalatos főtanainak és a közöttük levő
összefüggés biztos tudása követelendő, aprólékos részletek és adatok mclló-
zésével, de föfigyelemmel az ev. néptanítói hivatásra.

19. §. A szóbeli s zenei képesitő vizsgálatok nyilvánosak. Azokon az
illető tantárgy tanára által össze irt és a tantárgy egészkörét kimerítő tételek
közül az elnök teszi fel a kérdéseket; azonban az elnöknek joga van más
kérdéseket is tenni. A. feltett kérdéseket a tanár fejtegetteti.

A szóbeli vizsgálatról vezetett jegyzőkönyvbe a jegyző minden kérdést
beiktat, a tanár által megállapitott érdemjegyekkel együtt.

20. §'. A gyakorlati vizsgálathoz egy nappal a tanítás előtt minden
tanítójelölt az igazgatónak s a gyakorlóiskola ,vezetőjének jelenlétében két tételt
húz: egyet a népiskolai vallásoktatás, egyet a többi tárgyak köréből. A jelölt
tartozik e két tanítás tervezetét irásban kidolgozni és a tanítás megkezdése
előtt az elnöknek átadni.

A jelölt a gyakor1ó-iskola növendékeinek egy csoportját a bizottság
előtt a két tárgy közül az elnök által megjelöltből legalább egy negyed
óráig, legfeljebb egy fél óráig oktatja.

Azon tanítójelöltek, kik nérnet tannyelvű iskolák számára is képesittetni
kivánják magukat, az egyik tételt német nyelven dolgozzák ki s úgy a magyar,
mint anémet nyelvü tárgyból végeznek gyakorlati tanítást.

Ha a viszonyok kivánják, a gyakorlati tanítás a szóbeli vizsgálat előtt is
megtartható.
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21. §. Az összes vizsgálat befejezése után a vizsgáló bizottság
letet tart és szótöbbséggel megállapítja minden egyes jelöltre nézve:

a) minden tantárgyból az osztályzatot;
b) minden tanitójelőlt általános osztályzatát.
Az eredmény jelzésére kitünő, jeles, jó, elégséges és elégtelen osztály-

zati jegyek használandok.
Az általános képesség foka ugyanazokkal a jegyekkel, az egyes tan-

tárgyakból nyert osztályzatok számtani középarányosa alapján állapitandó meg.
A vizsgálat eredményét az elnök a bizottság jelenlétében hirdeti ki.

22. §. Az oly jelölt, ki a képesítő vizsgálaton három vagy több tan-
tárgyból nyert elégtelen osztályzatot, az összes tárgyakból tartozik egy év
mulva a vizsgálatot ismételni.

Az oly jelölt, a ki a képesítő vizsgálaton legfeljebb két tantárgyból
elégtelen osztályzatot nyert, a következő deczember hóban az illető tantár-
gyakból javító vizsgálatot tehet. Ha ez alkalommal a vizsgálat csupán egy
tantárgyból nem sikerül, ebből a tárgyból a javitó vizsgálatot a tanév végén
még egyszer ismételheti ; ha azonban vizsgálata mindkét tárgyból nem sikerül,
akkor az egész képesítő vizsgálat nak még egyszer és utolszor leendő ismétl é-
sére utasítandó.

Azok, a kik a vizsgálat közben annak tovább folytatásától elfogadható
okból önként visszalépnek, nem osztályoztatnak és úgy tekintetnek, mintha
egyátalán nem tettek volna vizsgálatot. A ki azonban háromszor lépett vissza,
többé vizsgálatra nem bocsátható.

23. §. A 21. §. szerint megállapitott osztályzat ok az anyakönyvbe
beirandók. Az anyakönyvet a vizsgáló bizottság összes tagjai aláirják.

Az anyakönyvnek az igazgató által hitelesített másolata s a jegyzőkönyv
a püspöki hivatalhoz felterjesztendő.

24. §. Az elemi népiskolai tanítói oklevelek azok részére, a kik képe-
sítetteknek nyílvánittattak, az anyakönyv alapján' állitandók ki; azokat, az
elnökség s a bizottság összes tagjai irják alá és azok az intézet pecsétjével
ellátandók. Az oklevelek bélyegmentesek.

Az oklevélben megemlitendő, hogy a jelölt a képző intézetet rendesen
végezte, avagy· magánuton készült.

Oly jelölteknek. a kik a törvény szerititi életkort (19 évet) még nem töl-
tötték be, az oklevél csak ama kor betöltése után szolgáltatható ki.

25. §. Nem evang. tanítóképző-intézetnél képesitett tanitók a püspök
engedélyével külön vizsgálatot tehetnek a vallási s .kántori teendőkre vonat-
kozó tárgyakból, melynek eredményéről a vizsgálatot tevő külön bizonyit-
ványt kap.'

26. §. A képesitő vizsgálat díja intézeti növendékektől 5 forint, magán-
úton készültektől 20 forint. A~ egész vizsgálat ismétlése esetén 5 forint,
javító vizsgálatért 3 forint díj fizetendő. Minden oklevélért. illetőleg bizonyít-
ványért 1 forint díj jár.

Ezek a díjak mindig előre fizeteridők.
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Jézus példazatal.
5. A ti z s z ű z ek r ő 1, Máté XXV. 1-13. - E példázat Jézusnak az

utolsó dolgokról szóló, u. n. eschatologiai példázatai közé tartozik, az utána
következő, a talentumokról szóló példázattal együtt. Jézus Isten országának
nemcsak jelen sorsáról, nemcsak kezdetéről és történeti fejlődéséről, hanem
jövendő sorsáról, fejlődésének befejezéséről, czélhoz jutásáról is tanítja tanít-
ványait. Beszédei közott általában a legmegrázóbbak az utolsó dolgokról szóló
beszédek, a milyen p. o. Máté XXIV. fejezetében foglalt nagy eschatologiai
beszéde. (v. ö. Luk. XXI.) E nagy beszéd után következik és szorosan ahhoz
fűződik a jelen és a következő példázat, rnelyekben a hatás megrázó kornoly-
ságát némileg enyhíti a példázatnak az a jelleme, hogy benne a gondolat kép
alakjába van eltakarva.

-Akkor hasonló lészen a mennyeknek országa a tiz szüzekhez.« így
kezdődik a példázat. E kezdő mondatban az időhatarozó .a k k o r- közvet-

lenül az előbbi fejezetre vonatkozik s abból nyeri közelebbi értelmét. »A k k o r,s
t. i. a most jellemzett utolsó időben. Ez utolsó időknek viszont fő jellem-
vonása, vagy inkább fő eseménye az ember fiának eljövetele. (XXIV. 27, 30,
33, 37, 39, 42, 44 v.) Ez, t. i. az ember fiának eljövetele képeli a következő
két példázatnak is themáját.

A tiz szűzekről szóló példázatban a vőlegény az ember fiának, vagyis
az ítéletre eljövendő Jézus Krisztusnak képe. (13-ik v.) A tiz szúzek Jézus
követőit, Isten' országának tagjait képviselik. Isten országát magát, mint az
öröm és boldogság országát a lakodalomhoz hasonlítja Jézus. (v. ö. Máté
XXII. 1-14.) A mint Jézusnak elsö jövetele, t. i. földi élete Isten országának
megalapításában mintegy eljegyzés volt, úgy teljes dicsőségben való vissza-
jövetele a menyegző képében a teljességre jutásnak örömünnepe leend.

A példázat képének további megértése végett szükségünk van a zsidók
idevágó lakodalmi szokásainak ismeretére, Ilyen az a szokás, hogy a vőlegény,
barátai és a vendégek kiséretében, rendesen este, előre bejelentett időben ment
a menyasszonyért, ennek lakására .. A menyasszony házában viszont arra az
időre összegyülekeztek az ö baratnői. -' mi mondanánk: a nyoszolóleányok -
s a vőlegénynek elébe mentek a ház ajtajáig az utczára és pedig, mivel a
vőlegény este jött, mécsekkel s ott várták a vőlegényt. A vőlegény azután
ünnepies menetben elvezette saját házába S ott tartották meg a lakodalmat.
Ezen a szokáson alapszik a példázat képe.

A szűzek a példázat szerint is égő mécsekkel mennek a völegény elé s
így várják őt. Az az égő mécs, melylyel a keresztyéneknek az egyház vö-
legényének, az emberfiának jövetelét várniok kell: a h í v ősz í v. A mily
hasznavehetetlen az olyan mécs, mely nem ég, ép oly alkalmatlan Krisztus
fogadására az olyan szív, melyben a hit világa vagy meg sem gyúladt, vagy
ha meggyúlt is, fénye csak eltűnő fellobbanás volt s ismét gyorsan elaludt.

A képnek az a jellemvonása, hogy a szűzek és pedig mindnyájan, - az
okosak is - a várakozásban elalusznak, azt adja értésünkre, hogy Krisztus
visszajövetelének ideje sokkal tovább huzódhatik, mint a hogy azt emberi
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számítás szerintreménylettük. S -mivel a hosszú várakozás általában fárasztá,
csuggesztö, épen azért Krisztus híveinek fokozott mértékben kell a hit virrasztá
lámpájáról gondoskodniok, hogy akármely pillanatban hangzik a vőlegény
jövetelét hirdető kiáltás, -:-- habár a test lankadt is, a hitnek lámpája kialudva
soha se legyen. E tekintetben kövessék a hívők az öt okos szűzek példáját,
kik bölcsen ellátták magukat olajjal, melylyel mécseik viiágát folytonosan
ápoIhatták.

Az olaj, mely szívünkben a hit vIlágát éleszti és táplálja, a z asz en t
lel k ese d é s, melyet Jézus evangeliomából merítunk, a mely szívünket erősíti,
bátorítja, vigasztalja s az őrködésre alkalmatossá teszi- Ha a hit világa a
csüggesztő várakozás, vagy sokszor talán nehéz- küzdelrnek kozepette mar-mar
kialvóban van, nem keII egyéb, ruint az evangelioml1ak egy-egy emlékeztető,
biztató szava s abból szívünk ismét új erőt, új hitet rnerít s ismét újra, gY\Jrsan
készen vagyunk a Megváltó fogadására, mint a mily gyorsan rendbe hozták
mécseiket az okos szűzck.

A szűzeket éjfélkor erős kiáltás ébreszti fel és figyelmezteti a vőlegény
jövetelére. Ez a felrázó kiáltás Isten országának történetében az uto I s ó

idő k a ma nag yes em ény ein e k kép e, melyek az ember fiának
jövetelét megelőzik. Ezek a nagy események figyelmez_tessék a hiveket arra,
hogy szívüket, melyet sokszor már es'üggetegség és kételkedés fog-ott el, fel-
ékesítsék s a szent lelkesedés olajával táplálva elkészítsék Jézus fogadására.
Ily nagyszerű eseményként festi Jézus itt, a XXIV. fejezetben Jeruzsálem
pusztulását. Az a körülmény, hogy Jeruzsálem pusztulásával, _ a mint az
apostoli kor hívei valóban - várták is, - az ember .fiának 'teljes dicsőségben
való visszajövetele nem következett be, - ez a körülmény szolgáljon nekünk
tanúlságul arra, . hogy ily felrázó nagy események nemcsak a történet végén,
hanem Isten országa történetének folyamában is fordulnak elő. Tanuljuk meg
továbbá e körülményből azt, hogy Krisztus nemcsak egyszer lesz eljövendó
hozzánk, az idők végezetén, hanem ö szellemben és igazságban folytonosan
eljövendőben van, hogy szívünkbe bevonuljon" ol ott lakást készítsen.

A világtörténetben szám os oly nagy eseményeket találunk, melyeket
szoktunk is. az Isten meglátogatásainak nevezn; 's melyeknek valósággal meg

• . I

volt az a hatásuk, hogy a vallásos )1itnek már mintegy kialvóban .levő fáklyáját
új. erővel lángra. lobbantották a keresztyénség szívében. (Példák: az üldözések
története, a 30 éves háború, a franezia forradalom sat.). Ilyen jelentőségü ese-
mények azután nemcsak a világtörténetben, hanem az egyes .nemzetek, gyüle-
kezetek, családok, sőt egyének életében is találhatók. Legyenek az ily ese-
mények emlékeztető jelek arra, hogy vallasos-erkölcsi álmadozásunkból fel-
serkenjünk, elrestült szívünkne-k az evangéliom forrásainál új táplálékot, új
lelkesítö erőt keressünk s újra meg újra elkészítsük magunkat folytonosan jövó
isteni Megváltónk fogadására.

Midőn a szűzek et a völegény jövetelét hirdető kiáltás felébreszti, azonnal
mécseik rendbehozásához fognak, hogy a vőlegényt illően fogadhassák. Öten
a szűzek közül, az oktalanok, a gondatlanok, ekkor veszik észre, hogy mécsukben
nincs olaj. Szeretnék mulasztásukat jóvá tenni, mert szeremének a Jakodalmi
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örömökben ők is részt venni. Először az okos szűzektől kérnek olajt, azután,
mivel azok nem adhatnak, utasításuk szerint a kereskedőkhöz szaladnak. De
már későn érkeznek. a vőlegény már bevonult a lakodalmas házba sannak
ajtói bezárattak.

így lesz a keresztyénekkel is az ember fia jövetelének idején! Közöttük
is lesznek, a kiknek szívében a hit világa elhamvadt volt. Valjon mi hamvasztja,
mi oltja azt el? A hosszú várakozás. Valóban semmi sem emészti annyira a
hitet, mint a hosszas, eredménytelen várakozás! Valjon mi az orvossága? Első
az, hogy gyenge, véges elménkkel soha se számítgassuk, hogy mikor lesz a
jövetel ideje, mert ha számításunkban csalódunk, ez szívünk csüggetegségét
csak növeli. Számítsunk inkább úgy, hogy a jövetel minden órában beköv~t-
kezhetik - s legyünk készen folytonosan! Második orvosság az, ami a mécsnek
az olaj. Tápláljuk szívünket, erősítsük hitünket folytonosan az evangeliomból,
Isten igéjéből merített szent lelkesedés erejével s e munkánkban nehéz, avagy
szerenesés időkben soha meg ne restüljünk.

Midőn az embernek fia valóban megérkezik, akkor, a szúzekhez hasonlóan
mindenki törekszik hitének lámpáját rendbe hozni. Sokan talán egész életük
könnyelrnű és oktalan mulasztásait ebben az utolsó órában szeretnék jóvá tenni!
És ez a szorgalmatosság könnyen érthető is. Aki az evangeliom igéretét ismeri, '
aki az Istennel való közösség boldogító hatásat egyszer. érezte, aki tudja, mily
öröm és boldogság vár Krisztus követőire -- hasonló a lakodalom örömeihez, -
az bizonyára el is követ mindent, hogy ez örömökben részt vehessen, különösen,
ha már elhangzott a kiáltás, mely Krisztus jövetelét, az örömünnep kezdetét
hirdeti.

Az oktalan szűzek először társaikhoz fordulnak olajért. De azok nem
adhatnak. Nagyon -erőteljesen és szemléltetöen fejezi ki a példázat e vonása a
ker. hitnek, mint az üdvösség eszközének azt a jellernét, mely szerint azt mások
lelkesedéséveI táplálni s hiányait mások emberségéből pótolni ném lehet. A
hit az emberi szívnek legsajátabb, legegyénibb tette, melyet kiki csak maga
szerezhet, önmaga táplálhat. Mások felesleges érdemei, - még ha volnának
is, a mint nincsenek - a mi üdvösségünket nem eszközölhetík! Nem szívte-
lenség tehát az okos szűzek elutasító felelete. Ok, mint mondják ném adhatnak
olajat, mert meglehet, hogy így -nekünk és nektek nem lészen elég.« Aki
azt hiszi, hogy neki felesleges hite, felesleges érdeme van, az ezzel azt bizo-
nyítja csak, hogy nincs igazi hite! . Ember az ő embertársa javáért ebben a
dologban nem tehet egyebet, mint a mit az okos szűzek tettek: . utasíthatja
embertársait jóakaró szeretettel a hitet tápláló lelkesedés forrásához, Isten
igéjéhez, Isten kegyelméhez s annak eszközeihez. Istennek kegyelme elég
gazdag és hatalmas arra, hogy még a későn jövőknek is, kik hittel és biza-
lommal zörgetnek, megnyissa az ajtót.

, A fő tanulságot e szerint az egész példázatból világosan kifejezi a 'pél-
dázat befejező' 13-ik verse: •Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok sem a
napját, sem az óráját, melyen az embernek fia eljő !-

Bancsó Antal.
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Fohászok.
1.

Kegyes megváltóm, ó maradj velem,
Ki nyájadért feláldozád magad!
Vcdjen karod, ha rettent félelem,
Ha szivem élvez s gond nélkül vigad.
Te légy velem, ha a 'sorsnak veszélye
A szenvedések ösvényébe vet
S ha fölemel a boldogság egébe ..
Tanitsd örülni, tűrni szivem et !

II.

Világteremtő felséges Isten!
Kinek törvénye örök szeretet.
Te adsz a fünek sugárt, harmatot,
Em bernek áldást, boldog életet.
Erősítsd, kérünk, mindnyájunk hitét,
Gyümölcsözzék szivünkben szent igéd!
Ne feledjük, hogy fiaid vagyunk,
Szeretet legyen vezércsillagunk.

Ill.

Uram, légy vezérem életem ösvényén,
Erőm és vigaszom, ha tővises pályám.
Adj őszinte szívet, őrizd lelki béké UI,

Ne hagyj epednem a kinok pusztaságán.

Te légy segítségem, ha erőm meglankad,
Ha bú gyötör, szűutesd az éles -fájdalrnat !
Vezess a jó útra, ha eltévelyedtem,
Te vagy hitem vára, végső menedékem.

IV.
Légy támaszom, élet fejedelme,
Utam ha rögös, terhem ha nehéz.
Oh önts erőt elcsüggedt szivem be,
Ha pályám czélja messzeségbe vész.
Ha bánat üldöz, fájdalom sanyargat,
Ha sir fedi, a kiket szer eték,
Ha kétségek közt ingadoz a lelkem,
Te légy, Uram, utolsó menedék.



Maradj velem, vezess ösvényeden l
Ne sujts, ha bűnöm vádol engemet!
Ha rajtam a test győzelmet veszen,
Virraszsz fölöttem óvó szeretet!
S ha rám borul majd a halál mély álma,
Örök sötétség elfedi szemem,
Te tedd könnyebbé végső nagy tusámat,
Óh végy magadhoz áldó kegyelem ..

Ková.cs Sá.ndor.

Pali öcsémnek. XIII.
(Valami az énektanitásról.)

Szivernből óhajtottarn vizsgádon megjelenni annyival is inkább. miután
mostani válságos napjaidban körülményeid bárruinemü változása és így a ven-
déglátás is bizonyára oszlatja az aggodalmak kornor felhőit és enyhíti némileg ,
a fájdalom lángjait .. De kezbejött legyőzhetlen akadályok, rnelyek közé egész-
ségemnek némi változása is sorakozott, nem engedték követnem kebelem
vágyait .. Annál kellemesebben hatott reám Varga Gyula, borzvölgyi lelkész
úrnak szives látogatása. Az ő társasága, társalgása valóban élvezet a léleknek
általában, reám nézve azonban annál kivánatosabb volt, minél inkább sajnáltam
utazásom, szándékom meghiusulásat és minél inkább óhajtottam hallani valamit
körülményeidről.

Tőle tudom, hogy voltak már akaratlanul is jó barátaid, kik Gáti bácsít
azon szándékáról, miszerint Korrnost vejéül fogadja, mindenáron lebeszélni
igyekeztek, de hasztalanul. Megfoghatatlannak látszik és szinte lehetetlennek,
hugy oly higgadt gondolkodásu ember is, mint Gáti, elfogult és álláspontja
tekintetében hozzáférhetlen lehet. Hiába bizonyitjak be előtte, hogy az albiró-
nak sem mult ja sem jelene nem nyujtanak reményt boldog házaséletre. Gáti
azt veti a ,.--- szerinte - rágalmazók elé, hogy multjáért senkit se szabad
elitélni, a miben igaza van sés hogy házasulókról a tömeg rendesen sok
rosszat tud mondani s ebben is igaza van. Mikor azonban' valaki ilyen által~nos
igazságokban úgy megveti lábát; hogy elfeledkezik gondolkodni arról, s meg-
győződni a felöl,' hogy az az általános tétel alkalmazható-é a jelen i<ülönös
esetben is; ezt valóban elfogultságnak kell nevezni. Azt pedig csak nem hinné
az ember, hogy higgádt gondolkodásu, alapos miveltségü emberekben is van
elfogultság. Azonban számtalanszor előfordul, hogy az ember az élet forga-
tagai által felvetett körülmények talaján termő bizonyos eszméket lelkének oly
lángoló hevével megragad s azokhoz oly erővel, mondanám prófétai ihlettséggel
ragaszkodik, hogy nincs semmiféle hatalom sem physikai, sem erkölcsi, mely
bennünket lemondásta kényszerithetne, úgy, hogy ha végre is kénytelenek
volnánk meggyőződni kedven ez eszménk megvalósulásának lehetetlenségéről,
úgy tetszik, szivünk is 'utána szalad. Minden valódi vagy költött, vagy képzelt
jelenséget, mely annak megvalósulását mozditaná elő, itélet- nélküli örömmel
fogadunk be, mindent mi annak akadályára szolgálna, meggondolás nélkül
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elitélünk, eltávolitunk keblünk melegágyában ápolt zsenge csemeténk körül.
Ha mélycbben tanulmányozod majdan a világtörténelmet, tapasztalni fogod,
hogy ilyen elfogultság, mely sokszor fanatikus vakhitté fajúl, még a le g-
nagyobb embereknek is sajátja volt. Tapasztalni fogod, hogy ez
a hévséges, számitás nélkül való ragaszkodás a keblünkbe felölelt eszméhez,
volt számtalan, az emberiség fejlődésére nézve kikutathatlan horderejü jótéte-
mény kútforrása; igaz hogy gyakran pedig legelvetemedettebb gaztettek elő-
idézője. S ha a körülted élő emberek gondolat járását teszed tanulmány tár-
gyává, látni fogod, hogy ez az állandó hűség bizonyos eszmékhez, tartja fenn
a társadalmat s belátod, hogy mily óriási hősiesség nyilatkozik az emberiség
vezérférfiainak azon küzdelmeiben,' melyeknek czélja vala a tömeg szivében
évszázadok alatt meggyökerezett, de már elavult s a szellem tovább fejlesz-
tésére nem alkalmas eszméket új, friss, életdús oltóágakkal cserélni fel.

Igaz, hogy e tanulmányok gyönyöre vigaszral bár annyiban, hogy fájdal-
mas gond,olataidat másfele irányozza, de, czélodhoz köz elebb nem visz, azonban
épen e tanulmányok azt is bebizonyitják előtted, hog y az iga z s á g es z-
m é j éne k, viI ágo s s á g á nak a zei fog u I t s á g s ö t é t ség e fel e t t
v é gre is győ z e del mes ked ni eke II. Ismétlem kell, mert ez isteni
törvény. Juliskád hűsége ~rhetlen, édes anyja oly melegen szeret téged, mint
a mily kimagyarázhatlan mélyen gyülöli az albirót, s apjuk elfogultsága oly
kegyetlenséggé fajulni nem fog, hogy leányát erőszakkal kényszerítse házas-
ságra. A legrosszabb tehát, a mi történhetik, hogy ez a házasság nem fog
végbemenni.

Sajnos dolog, hogy a viszonyok ily váratlan változása alaposan megron-
gálta a két uri család barátságát. Varga úr azonban mint mondá, erősen
igyekezik sebben őt te is minden erőddel támogasd, hogya családi ellen-
tétek mérge a közéletre ki ne ömöljön.

Beszéltünk aztán Kondor . Gusztáv ügyéről. Rút dolog biz az mindkét
részről. Hiú kapaszkodás Daczóéknál, vastag, alacsony pénzimádás a leendő
vőlegénynél. S a mi drága kincsünknek, automiánknak egyik legszebb élet-
nyilatkozatát a szabad választást ily ocsmány érdekek légkörébe levonni, való-
ban oly türhetlen - és fájdalom, egyházi életünkben nem ritka - szokas,
melyet a legkiméletlenebb módon ostorozni, üldözni, kiírtani szükséges. De
még ha a reménybeli jegyesek közt a legtisztább viszony állana is fenn, men-
ten minden alacsony érdektől.vszeplőtelenül, akkor sem szabad az egyéni
é r d eke ket a k ö z é r d e k föl éhe ly e z ni, úgy hogy ez amazoknak szol-
gáljon esetleg áldozatul is essék. Örvendek a felett, hogy tisztátalan, terveikból
téged legalább teljesen kihagy tak s arról, hogy helyedból kimozdítsanak, le-
mondottak, miután az albiróban, kinek már állásánál fogva van befolyása a
laponyási hivekre, új, hatalmas szövetségest nyertek. Azt persze érdekes
volna tudni, mi vezette a tetőtől talpig gavallér albiró illatos ujjait a bagaria-
csizmás Daczó kérges tenyerébe, kinek azelőtt tán. köszönését elfogadni is
méltóságán alólinak tartotta. Majd talán azt is megtudjuk.

Előhozakedtunk aztán az énektanításról is és nagy örömömre szolgált,
hogy lényegileg e kérdésben is egyet értünk. Felekezeti tanítóink nagy része
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helytelenül fogja fel az énektanítás czélját félrevezettetve német paedagogusok
alaposan elhibázott methodusa által.

Az énektanításnak az elemi iskolában két egy más tói k ülö n b ö z ö
s egy sze r s III i n d egy más t ó leg ész e n füg get len c z élj a van e 1-
tekintve általában az éneklés' - vagy ha úgy tetszik - dalolás érzelem fej-
lesztő, léleknemesítő hatásától; mert voltaképen ez a végczé!. Egyik a dalla-
moknak s azok szövegének betanulása. tehát valóságos e m Ié z é s, m em o r i-
z á I á s, a h-rlló szerv memorizálása, másik pedig az énekművészet elemeinek
elsajátítása, melyhez a han g jeg y e kis m e r t e t é se, a z éne k l ő é s hall ó
sze r v e k kép z é s e tartozik. .

Mind a két czél felé külön-külön egymástól független úton és móclon
lehet és kell is törekedni, s néptanítóink nagy része - {Igy gondolom ,-
azon téves nézetben él, miszerint egy és lIgyanaz~n útOII, eg-y időben egy és
lIgYé\nazon eszközök vezetnek mindkét czélra. Vagy is azt hiszik, hogy dalla-
mot betanllini ne,m szabad máskép, mint az énektanítás módszerének sokszor
hosszadalmas kintornája mellett, vagyis tehát énekeket kizárólag a tanterv
szerint kijelölt énekórákban máskor nem lehet vagy nem szabad elsajátítani.

Tényleg pedig úgy áll a dolog, hogy miután rendes énekórátok heten-
ként körülbelül csak egy és így évenként 34 vagyon, énekelnek pedig a gyer-
mekek a templomi alkalmak nélkül hetenként huszszor és így évenként 680-szor,
minek folytán, ha a tanító a megfelelő alkalmi énekeket változtatva énekelheti.
egy év alatt a gyermekek puszta hallásból az énekórákon kivül akaratlanul
betanulnak mint egy 10-12 reggeli, ugyanannyi estéli, s tán még kétszer
annyi ünnepi és egyéb tartalmu, ·összesen tehát mintegy 40-50 éneket és
dallamot, mig a rendes énekórák alatt úgy mondjátok alig lehet többet mint
30 dallamot • alaposan' betaníttatni: a nem alaposan, nem módszeresen beta-
nult dallamok száma körül belől kétszerte meghaladja arnazokét.

Már most hogy egyenlítsük ki ezt az ellentétet. Ne engedjük azt, hogy
a tanulók énekórán kivül, tehát, módszeres tanítás nélkül tanuljanak be dalla-
mokat? ne énekeltessünk a gyermekekkel más, mint már mó dszeresen betani-
tott énekeket, vagy pedig tűrje a tanító önn:egtagadással, hogy míg egyrészt
a módszeres énektanítás mellett küzd, annak szükségességét bizonyit ja minden
énekórában, másrészt tanítványai naponta tapasztalják gyakorlatilag, hogy
énektanítás •nélkül is lehet, sőt több dallamot betanulnak ~int az énekórákban ?

Az énekóráknak első sorban, mint már említém, a rnúvészi éneklés és
a szervek fejlesztése legyen czélja, mi mellett természetesen a dallamok és
azok szövegének betanulása se maradhat el. E czél mellett azonban nag)"
figyelmet fordítsatok arra, hogy tanítványaitok minél több dallam birtokába
jussanak, ez tulajdonkép az énektanításnak f ő c z élj a, mert a dallamok és
azok szövegei képezik azt a maradandó kincset, melynek folytonos hatása
van a kebel nen:esLilésére. Ezt a czélt amaz mellett koczkáztatni, vagy csa-k
megrövidíteni is nem szabad. De nem is szükséges, mert semmi egyéb nem
kell hozzá, mint hogya tanítónak gondja legyen reá, a tanulők észrevétlenül
idővesztes és fáradság nélkül' egész dallam gyüjteménybirtokába juthatnak.
Kik egy-egy dallam betanítása mellett meghurczolják azt a szegény gyer
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meket a tudományok minden barlangjaiban. kifárasztják száz és százféle magya-
rázatokkal, nem müvészei, hanem mcsteremberei a tanításnak. Isten veled!

Sall János.

A siovidéki evang. tanítói kör közgyülése.
A sióvidéki ágo ev. tanítói k őr ez évben junius ' 9-én Pakson tar-

totta tavaszi értekezletét. Daczára annak, hogy a gyülés helyére nézve
szélsőségbe estünk - a mennyiben az körünk szélén fekszik - s a leg-
több kartársnak a hosszu ut miatt még előző napon kellett indulnia, a
tagok csaknem teljes számban megjele tek. A gy ülés buzgó könyörgés-
sel kezdödőtt;: melyben Horváth Sándor paksi ev. -lelkész úr volt
szi ves emelkedett hangú, igen szép alkalmi imát mondani.

Az elnöki széket ezuttal Kol m a n György felső-nánai tanító, a
kör' alelnöke, foglalta el, ki megnyitó beszédében megemlékezvén a
gyülést megelőző' napon végbement 25 éves koronázási jub ileurnról,
azon nézetben van, hogy csak a kör érzelmeit tolmácsolja, midön hang-
sulyozza, miszerint a k őr, mint erkölcsi testület is siet nemesszivü ural-
kodónk jubileuma alkalmából személye iránti hódolatának kifejezést
adnis al ország osztatlan örömében s jókivánataiban egész lelkesedés-
sel e kijelentés által részt venni; mely' elnöki kijelentés harsány élje-
ne-kkel pá rosult általános helyeslésseI találkozott. Beszéde' folyamán,
midőn a kör tagjait tanügyi teendőink k őrű l való őnzet len munkásságra
s kitartásra serkenti, agyülést megnyitottnak nyilvánítja.

Ezután sajnálattal jelenti, hogya kör egyházi elnöke, La g 1er
S á n elo r lelkész úr ezutta l, kőzbejőtt s halaszhatlan hivatalos teendői
miatt a gyülésen meg nem jelenhet s annak vezetését ez alkalommal
nem esz kőz ő lheti, mi sajnálattal vétetett tudomásúl.

Ezen jelentés k őzben érkezett nagyságos Pet ric h Fer encz körünk
világí elnökének a kör elnökségéhez czimzett levele, me ly ben tudatja,
hogy eddigi világi elnöki tisztéről kűlőnféle okok 'miatt ezennel lemond.
A gy ülés sajnálkozással veszi ezen váratlan kijelentést s minthogy a
felhozott okokat elhárithatóknak véli, a lemondást nem fogadja el,
hanem küldöttséget merieszt agyülés szinhelyétől csak egy órányira
lakó elnök úrhoz azon czélból, hogy az a k őr sajnálkozását és osztatlan
bizalmát tolmácsolja s kérje a lemondó elnök urat elnöki tisztének
további szives megtartására. Utasitja továbbá a biztoságot, hogy meg-
bizatásáról még a gy ülés folyamán besz ámo ljon.

Mé ly megindulással Jelenti továbbá elnök úr, hogy k őrűnk tagjai
k őzü l az elmult év folyamán ismét kidőlt egy oszlopférfiu, t. Wa g ner
Endre, érdemekben gazdag, volt mur gai tanító személyében s kéri a
k őr t, miszerint a jobblétre szenderült kartárs elhunyta fölötti mély fáj-
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dalmának jegyzőkönyvileg is adna kifejezést s bizna meg valakit a kör
tagjai kőzül, ki a jövő gyülés alkalmával az elhunytnak életét s mun-
kásságát rövid nekrologban mélratná. A kör teljes mértékben osztja
t. elnök úr kegyeletes érzelmeit az elhunyt kartárs irányában; az élet-
rajz megirására az elhunyt utódját, Göm b ö s Gyula urat kéri fel.

Következnek a gyakorlati előadások: Először Re i n János hely;
beli osztály tanító tartott növendékeivel gyakorlati előadást azon therna
felett, mik ént véli ő a III. osztálybeli gyermekeket legkézzelfoghatób-
ban bevezetni a négy égtáj s melléktájainak ismeretébe s azok gyakor-
lati a lkalrnazásába, Az előadón meglátszott a gyakorlott kéz, mely biz-
tos. következettességgel haladott aczél íeté, folyton terjeszkedvén a
közelebbiről a távolabbira, a könnyebbrői a nehezebbre. A bemutatott
módszer általános elismerésben részesült s az - előadás sikerültnek
mondható.

Ezután a másik helybeli tanító Ha isz er Henrik tartott gyakor·
lati előadást egy számtani példában a kamatszámitásból VI. osztálybeli
növendékei vel. A feladott példát először fejből számitatta ki a gyerme-
kekkel s csak azután irásban. Előadónak bemutatott módszere k őzte t-
széssel lett fogadva; az előadásból nemcsak a módszer helyessége tünt
ki, hanem az is, hogy a növendékek a számtanban meglepő jártassággal
birnak s a fejbeli számvetésnél nagyobb számokkal is szinte könyedén
dobálóznak. Az előadás elismerésben részesüIt.

Munkaolvasásra Nit sin ger Fülöp miszlai raníró következett, ki
előzőleg megjegyzi, hogy munkájáról a birálat még mind ez ideig sem
készült el. Biráló kérdőre vonatván előadja, miszerint ebbeli mulasztása
hatáskörén kivül eső okokból történt s kéri a kör elnézését. A felho-
zott okok alaposoknak bizonyulván a munka felolvasása levétetik a
napirendről s az őszi gyülésre halasztatik.

Következett felolvasásra Sc h á d János s.-szt.·lőrinczi tanító nekr o-:
logja boldogult Ei fer t h Henrik volt ugyanottani tanító felett. Előadó
hivatkozván -ama kőrűlrnényr e, hogy boldogult kartárs életrajza az
"Evang. Népiskolá+-ba n a legavatottabb s legilletékesebb tollból már
megjelent, meLyet abból körünk csaknem minden tagja úgyis o1vasott;
nem tartotta szükségesnek egy ujabb nekrolog megirását, csupán a
megjelentnek némely téves adatait kivánja helyreigazitani. Agyülés
helyt adván előadó óhajának, eljárását nem kifogásolja s a helyreigazitó
adatokat meghallgatja. S á nt h a Károly s.-szt.-Iőrinczi ev. lelkész urnak
pedig, mint a ki az életrajzot az "Evang. Népiskola" számára megirta,
a tanitóság irányában tanusított eme meleg érdeklődéséért kősz őne.
tet szavaz.

Mult évi őszi értekezlet jegyzőkönyvének IV. pontja értelmében
kiküldött bizottság beszámolt mükédéséről, melynek nevében főjegyző
jelenti, hogy a bizottság mult év november havában Kölesden összeült
s a főtisztelendő és méltóságos zsinathoz beterjesztendő memorandum
szövegét megállapitotta s azt esperességünk utján a zsinathoz fel is
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terjesztette. Egyszersmind felemliti, hogya zsinathoz benyujtott s az
"Ev. Népiskola "-ban is megjelent memorandumunkhoz az "Evangelikus
Egyház és Iskola" 3. és 5. számaiban többrendbeli hozzászólások tör-
téntek s hogy az részben igen heves megtámadtatásban is részesűlt,
Ezen hozzászólásokra és megtárnadtatási a a k őr nevében, a k őr utólagos
jóváhagyása reményében, volt bátor és kötelességének is tartotta
ugyanazon lap 21., 22. és 23"ik számában az illető uraknak vá laszolni,
a memorandumot védelmébe venni s a támadást kiegyenliteni. A kőr
helyeslőleg vette tudomásul a bizottság műk ődését s az "Ev. Egyház és
Iskol a" memorandumunkat ér intö czikkeit s az azokra adott választ,'
nyomban, egész terjedelmükban felolvasni határozza, melynek folyamán
Ga á l Mihá ly úr által aláirt czikket megütközésseI, botránkozással
veszi. A czikkekre adott választ helyesli s egész terjedelmében mag-áévá
teszi s azt teljesen kielégitőnek tartja; főjegyzőnek pedig a kör iránya-
ban tanusított figyelmeért köszönetet szavaz és a szóban le vö czikksk.
nek a tagok kÖzt leendő egyetemleges k őrőzését elrendeli.

Sch a fer Mih á ly könyv- és pénztáros teszi évi jelentését a
k őnyv- és pénztár állapotáról. A könyvtárra vonatkozólag megjegyzi,
hogy még boldogult elődje által k őrőzés végett kibocsátott könyvek
legtöbbje még most sem érkezett vissza, melyre nézve .a kör intézkedé-
sét kéri. A pénztárállás következő: Pénztármaradvány a mult évről
23 frt 81 krv: folyó évi összes bevétel 47 frt 94 kr. Összesen 7.1 frt
75 kr. Kiadás összesen 42 frt 93 kr.; folyó évi maradvány tehát 28 frt
82 kr. Ezzel kapcsolatban t. id. Kr ing Gyula pénztári ellenőr jelenti,
hogy a pénztári naplót, a kiadásokról sz ól ó nyugtákat, valamint a pén-
tárt átvizsgálván, mindeneket a legnagyobb rendben talált', miért a
pénztárnos részére az elmult évre a felmentvényt megadatni ' javasolja .
.A kör tudomásul veszi a pénztári jelentést; a felmentvényt az elmult
évre ellenőr javaslata folytán pénztár osnak me~adja, azon utasitással,
hogya' fenmaradó pénztárkészletből 25 frt ot kőrűn kne k az "Eötvös
alap" javára felajánlott 100 frtnyi alapitvány törlesztésére forditson. A
könyvtárra nézve pedig komolyan felszólitja a tag társakat, hogy azok
házikönyvtáraikat tüzetesen vizsgálják át s az abban netán benfelejtett
s a kör tulajdonát képező könyveket az őszi gyülésre okvetlen 'maguk-
kal hozni sziveskedjenek, nehogy erélyesebb intézkedések igénybevéte-
lének szűkség esség éhez legyen kénytelen a kör folyamodni.

Sz óba hozatvá n a győrmegyei tanító-egylet kiküldött bizottságá-
nak az' "Evang. Népiskolá "-ban megjelent kerületi tanítÓi értekezlet
alapszabály javaslata, melyre nézve határozatba ment, hogy annak meg-
heszélése az őszi gy ülés napirendjére tüzetik ki; tanulmányozásával
, I

vélemén yezés végett t. Sch á d János s.-szt,-lőrinczi tanító bizatik meg
, Beküldetett a tanítói fizetések minimumának emelése szernpontjából

a képviselöházhoz benyujtandó G 1atz György-féle országos tanítói kér-
vény, mely körünk által is helyeseltetvén, aláiratott s a paksi kerület
országgy, képviselője utján a képviselőházhoz ,beterjesztetni .hatá-
roztatott.
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Nagyságos Pet rit h Ferenez világi elnök urunk hoz menesztett
bizottság időközben megérkezvén, jelenti, hogy küldetésében eredmény'
nyel járt el, a mennyiben kérelmére világi elnökünk, látva a bizalomnak
ily szép nyilvánulását, hajlandónak nyilatkozott elnöki tisztében továbbra
is megmaradni. Ngos elnök úr ezzel egyidejüleg igen kellemesen lepte
meg a gy ülést azon becses elhatározásával, hogy a bizottsággal egye-
temben körünkben megjelenni sziveskedett, hol személyesen is előadá
lemondásának indokait, egyszersmind azon kijelentését, hogy engedve
a közbizalomnak világi elnöki tisztét hajlandó továbbra is meg tartani,
mely kijelentés szivélyes üdvözlet kiséretében dörgő éljenek által véte-
tett örvendetes tudomásul.

Jövő tavaszi gy ülésre munkát hoz Fan ZI er János varsádi tanító;
birálója lesz Die boi d Károly sár-szt.-Iőrinczi tanító.

Pénztáros jelenti, hogy ngos Pet r i e h Fe'rencz világi elnök úr a
kör pénztára javára Ó frtot adományozott. Köszönettel vétik tudomásul.

Jövő tavaszi értekezlet helyéül Sz ára z d tüzetik ki.
A közebéden ezuttal pompás dunai halászlé mellett lelkesültünk

minden szép és jóért, mely lelkesedés miben nyilvánulhatott volna leg-
szebben; mint - uram boesá! - a különféle felköszöntök hosszu soro-
zatában. Ezek közül egyiknek kézzelfogható magja,' illetve eredménye
is lett, a mennyiben ebből kifolyólag gyüjtés indíttátván, mely 'az alaki-
taudó kerületi tanítói értekezlet előleges költségeinek fedezésére 12 frt
50 krt eredményezett j ezen összeget van szerencsém a tek. szer kesztő-
ségnek további eljárás végett jelen soraimmal egyidejüleg tisztelettel
beküldeni. Nyilvános nyugta gyanánt egyszersmind' az adakozások sor-
rendjét is ide iktatom a következökben : Valaki 1 frt, Prehauser János
1 frt, Hammer József 1 frt, Haiszer Henrik 1 frt, Rein János 1 frt,
Polgár József 1 frt, Kolman György 70 kr., ifj. Kring Gyula 50 kr.,
Aikelin Sándor 50 kr., Sehád János 50 kr., Scháfer Mihály 50 kr-,
Diebold Károly '50 kr., id. Kr ing Gyula 50 kr., Lemle István 40 kr.,
Schmirmund j ános 40 kr., Mátis János 30 kr., Gömbös Gyula 30 kr.,
Nitsinger Fülöp 20 kr., Kniesz János 20 kr., Stolczenbach Jakab 20 kr.,
Gesell, Mihály 20 kr., Kirsbauer János 20 k r., Pflug István 20 kr.,
Sperfing RezsŐ 20 kr, Összesen 12 frt 50 kr.

. Nálunk a halászlé minden tekintetben hatásosnak bizonyult, azért
alkalomadtán bátran ajánihatom a duná.ntuli társértekez letek közebédező
urainak szrves figyelmébe s pártfogásába! Polgár József,

.főjegyzö.

A .soproni alsó evang. egyházmegyei tanító-egyesület
közgyülése .

.A fent megnevezett. tanító-egyesület junius 25-én tartotta ezévi nagy-
gyülését Beledben az ev. templomban, a melyre a tagok szép számmal
jelentek meg az egyházmegye távolabb eső vidékeir öl is. A közgyülés
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előtt a tagokból alakult férfi nég-yes kar, Nosz lo py K. vezetése mellett,
az "Isten felséges adománya" kezdetü éneket adta elö, ezután pedig
nagy tiszt. Lau cse k Jón á s vad osfar-ev. lelkész es egyh. m. esperes
az oltár előtt rövid imát mondván, majd mint ez egylet elnöke tartalmas
szép beszéddel nyitotta meg agyülést.

Megnyitó beszédében visszatekint a k őze lmultban felmerült a nép-
oktatásra örvendetesen ható eseményekre, rniszer int mind a zsinat, mind
a kormány belátta azt, hogyanépnevelés csak úgy fog felvirágozni,
ha annak munkásai társadalmi állásukhoz illő díjazásban és nyugdíjban
részesülnek; A zsinaton a népoktatásügyi bizottság, a kormány előtt
pedig a magyarországi tanítók országos bizottsága tett meg minden
lehetőt, hogyanépnevelés buzgó munk ásait és a tanügyet a kor niveau-
jára emelje. Hassunk oda- ugy mond - mi is egyenként és mindnyájan,
hogy az iskola ügy minél előbb felvirágozzék.

Az egylet világi elnöke akadályozva lévén a megjelenésben, a gyü-
lés világi elnökhelyettesévé egyhangulag -dr, Ajk a y Bél a urat vá-
lasztja meg.' .

A folyó ügyek tárgyalásánál elhatározza a gyülés, hogyabevé'. •
telekböl évenkint 5 forintot tesz le a majdan megalakitandó dunántúli
kerületi tanító-egylet czéljaira, mire dr. Ajkay Béla kijelenti, hogy az
egyházmegyei egylet tagsági díjaihoz évi 5 frttal járul, a mit a k őz-
gyülés éljenzéssei vesz tudomásul. A folyó ügyek után Szutter Dániel
"Toldalékul a Sopronban tartott nagygyülés jegyzőkönyvéhez" czimmel
szép tollal rajzolta le a soproni ev. tan ítók épzöbén, a lyceumba n és a
ház iipa r-k iál litáson látottakat és tapasztaltakat és megemlékezett AIt-
dőrfer Viktornak az ev. templomban rögtönzött orgonahangversenyéről is.

Elnök úr jelenti, hogya mult évben általa beküldött egyleti alap-
, szabályokat a nagyméltóságu miniszterium pótlólag újra bekivárita.

Olvastatott a györmegyei tanító-egylet átirata, melyben panasz-
kodva említi fel az aláirt eln6k;ég, hogya társ-egyletek nem karolták
fel eléggé a kerületi tanitó-gyülés eszméjét, s felhívja az elnökséget, va,
lamint az egyletet az eszmecsere kőzz é tételére.

Kapi Gyula, asoproni tanítóképző int. igazgatója, mult évi nagy-
gyülésünk határozata értelmében szabadon adja elő írásban kidolgozott
"Egyházkerületí tanító-gyülés megteremtése" cz irnü mun kájá t, Érteke-
zésében azt a kérdést veti fel: van-e szükségünk egyházkerü-
leti tanitó-gyülésre? s ha van szükség ünk rá, hogyan s z e r-
vezzük?

Értekezésa folyamán azon meggyőződésének ád kifejezést: igen,
van szűk ség kerületi tanító-gyülésre, f!1ert jóllehet a zsinat sokat tett a
tan ügy érdekében, de még sem tehetett meg míndent, a mi óhajtandó
volna j szükséges tehát, hogy tőmőrüljőnk, hogya kapocs az egyház és
tanítóság kőz őtt minél szorosabbra füződjék, miért is elengedhetlen

" kelléke leend a majdan -meg a laku landó kerületi gyülésnek, hogy az
egyházi alapon szerveztessék, A módot illetőleg kifejti még,miszerint
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teljesen elhibázott lépés lenne a kerületi tanító gyülést más, mint kép-
viseleti alapon szervezni. Értekezése végeztével a következő h atár oza t i
javaslatát nyujtja be elfogadásra.

Mondja ki a kőzg yülés, hogy
1. a kerületi tanító-egyesület az ev. népoktatás fejlesztése érdeké-

hen szükségesnek itéli, eszméjét érlelni k ivá nja, de megteremtését ma
még korai nak tartja;

2. a kerületi tanító-egyesületnek az- egyház szervezetébe kell illesz-
kednie ;

3. az alapszabályok megalkotásánál a györmegyei tanító-egyesület
javaslatát, a képviseleti rendszer bele vo násáva l , alapul elfogadja.

E javaslatot a közgyülés egyhangulag elfogadja s egyuttal ki-
mondja, miszerínt az "Ev. Népiskolav-ban a sz erk e s ztö ú r sz ives enge-
delmével ezen határozatot közzé teszi s egyszersmind Íe lhivja a társ-
egyleteket is hasonló irányban való munk ál kodásr a.

A kerületi tanító-gyűlés czéljaíra a közgyülés az egyleti pénztárbóJ
éve~ként 5 frtot szavaz meg. Dr. Ajkay Bé la úr egyletünk minden
nemes eszméjéért buzgól kodó tiszteletbeli tagja szintén ezen czélra éven-
ként 2 forintot ajánl fel.

A Zsedényi-féle 100 frtos jutalomdíjra a közgyülés egyhangulag
Noszlopy Kriscóf németii tanítót ajánlja.

Gyűlés után a tagok és a vendégek a nagyvendéglőben gyülekez-
tek banket-re, a melyen Laucsek Jónás esperes felköszöntötte Kapi
Gyula -igazgatót és Hevesi János, kapuvári polg. isk. tanárt mint tan-
férfiakat s az utóbbit ugy is, mint a ki lapjával ("Rábaköz") is szolgálja
az iskolaügyet. Kapi Gyula az egyleti elnököt, Hevesi János az egy-
letet, Hajas Kálmán dr. Ajkay Bélát, dr. Ajkay Takács S. világi elnö-
köt éltették.

Farkas György, egyI. jegyző.

Irodalom,
A dunántúli ágo hitv. evang. egyházkerületi- soproni tanitóképzö-intézet

értesitöje az 1891/92. tanévről. Szerkesztette Kap iGy II 1a igazgató. Az értesitő
adataibél láthatjuk, hogy a soproni tanítóképző növendékeinek száma nehány éve
folyton gyarapodik. A lefolyt tanévben fölvétetett 73 növendék; az J. osztályra
esik ~3, kik közül négy középisk. osztálynál többet végzett 2, n ~gy osztályt 15, négy
osztálynal kevesebbet s felvételi vizsgálat alapján vétetett fel (14 jelentkező közül)
5, ismétlő volt 1. - Az· intézet megünnepelte a reformáczió, a szabadságharcz
s a koronázás emJékét. - A ,,25 éves emlékalap" tőkéje 1445 forintra
emelkedett, II az elmult tanévben öt növendék _ nyert kamataiból 67 frt 50 krnyi
segélyezést. -- A gyakorló-iskola négy .osztályába felvétetett 66 tanuló.

Előfizetési felhivás. A sajtót már elhagyta sa szives megrendelésre azonnal
megküldetik i Lű u s z t á v Adolf Svéd Király Élete". A munka 8-ad rét,

-.38 nyomatott íven a király arczképével. - Gusztáv Adolf a történet nagy alakjai
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sorában foglal helyet. Tettekben gazdag élete mindig vonzerőt gy-akorol, kik a
magas czélok után törekvést méltányolni, a derült és borult napokban mind végig
tisztán megőrzött jellemet .tisztelni tudják. kz életrajz ára fűzve, helyben al61irt
szerzőnél 1 frt 80 kr. Postán bérmentesen küld ve keresztkötésben 2 forint.
Vászonba kötve postán küldéssel 2 frt 20 kr. Kilencz megrendelt példányra egy
tisztelet példánynyal szolgál, Pápa, Gy urá t z Fer e n c z: evang. lelkész.")

Abc und Lesebuch von Sam u eIK u r z. Most jelent meg e ném et ábécés
könyv Budapestan Méh ner ViI mos kiadásában, s azt német tannyelvű népisko-
láinknak a legmelegebben ajánlhatjuk. A könyv összeállítása 'ügyes és gyakorlott
paedagogusra vall. Az ábcei részben fokozatos sorrendet, szép nyomást és tetsze-
tősmetszetű .betűket találunk. Kár, hogy az' irott nagy betüknél egy-egy betűnek
néha több alakját is felvette. A g6t betűk befejeztével azonnal bemutatja röviden
a latin betűket is. :Az olvas6könyvi rész szívkrpző s tanulságos olvasmányai
képekkel is vannak illusztrálva. A könyv ára 24 kr. A kiad6 szerint ez ábéce a

• Kapi-Papp-s a Gyertyánffy-féle német olvasókönyvek kiegéssitésére is szolgál.
, Az 1790/91. XXVI. törvényczikk százados ünnepe a magyarországi reform.

és ágo hitv. evang egyházak egyet eme s zs ina ta illBudapesten, 1891. évi
deczember 16 6 án. A két zsinat megbizásáb6l kiadta T 6 thS á mu el, az el'.
ref. zsinat jegyzője. Ára 40 kr. Franklin társulat nyomdája.

Protestáns' Almanach. A magyarhoni pretestans egyházak élő jeleseinek
.irásban és képekben megörökitésére szerkeszti és kiadja T 6 th Vi l m o s. (Buda-
dapest, IV. Vámházkörút 8. sz.) Megjelenik 8 füzetben. 21 napi időközben: elő-
fizetési ára 10 frt, mely összeget a kiadö-szerkesztö 5 frtos részletekben is elfogad.
Bolti ára 16 frt lesz; egyes füzet ára 2 frt.

Protestáns Szemle. Szerkeszti ICe ne s s ey Bél a, a prot irod. társaság
titkára.· Negyedik évfolyam, III. füzet. A Pr. Szemle, mint a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság kiadványa, negyedévenként jelenik meg. Jelen füzet tartalma:
1. Rug6 Viktor s a xrx. század pantheismusa, Várnai Sándortól. 2. A polgári
házasság s a házassági bíráskodás, pr. Bartha Bélától. 3. A ref, templomi énekes-
könyv története, Szathmáry J 6zseftől. 4. A János evangelium világnézete, Stromp
Lászlót61. 5: Id. Buchholtz György 'és kora 1642 -1724, Weber Sámueltől. 6.
Könyvismertetés. 7. Irodalmi szernle.

Vegyesek,'
Növendékek felvétele a soproni ev. tanitúképzű-lntézetha, A tanító-

képző-intézet '1. évfolyamába oly ép testü s feddhetetlen magaviseletü ágo hitv,
evang. növendékek vétetnek fel, kik 15-ik életévőket már megbaladták s a gym-
nasium-, reál- vagy polg. iskola 4 als6 osztályát kellő sikerrel elvégezték, vagy
legalább annyi .jártasságuk van a vallástanban, magyar nyelvben (német ajkuaknak
anémet nyelvben is), számvetésben, földrajzban, 'történelemben és énekben, ameny-
nyit nevezett iskolák négy als6 osztályában meg lehet szerezni A belépni kiván6
növendék erről iskolai bizonyítványt tartozik felmutatni, vagy pedig felvételi vizs-
gálatnak kell magát alávetnie. Továbbá igazolni tartozik orvosi bizonyítványnyal

') A jövő számban bővebb ismertetést közlünk e derék műről. (Szerk.)
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testi épségét s másodszori beoltását, keresztlevéJlel életkorát. "Elégtelen" jegyű
osztályzattal biró tanulók nem bocsáttatnak felvételi vizsgálatra. A felvétel iránti
megkeresések, a végzett tanulmányok kimutatásával, augusztus 25_ikéig intézendők
a tanítóképző-intézet igasgatéságáboz. A felvételi vizsgálatok augusztus hó 31-én
reggel S órakor tartatnak meg, a midőn a jelentkezők irószerekkel ellátva, jelen-
jenek meg a tanítóképző-intézet II-od emeleti osztály termében. Tanítóképző-inté-
zetünk tanfolyama nég y éves s ben 1 a k áss a 1 van összekötve. Élelme-
zésben a növendékek a főiskolai tápintézetben részesülnek. Az első évfolyambeli
növendékek közül b en 1 a k ó kul első sorban a dununtuli ev. egyházkerületbe
tartozók~, ezek közül is mindeneke1őtt azok vétetnek föl, kik rendes bizonyítványnyal
(felvételi vizsgálat nélkül) léphetnek az intézetbe. A benlakó növendék el legyen
látva 6 nappali s 2 hálóinggel, 6 gatyával, 4 törülköző kendővel, 6 pál' kapczával,
12 zsebkendővel, 3 lepedővel, vánkossal s 2 vánkosczihá val. A félévenként előre
fizetendő é v i járandóságok a következők: lakhér 20 frt, testgyakorlati díj '3 -frt,
orvosi díj 1 frt, orgona használati díj egyszersmindenkorra 1 frt, A tápintézeti dfj,
melyért a növendék reggelit, ebédet s vacsorát kap, ha az isk. nagybizottság jun.
22-iki gyűlésén határozatilag kimoüdott javaslatát a' ker. gyűlés elfogadja, a jövő
isk. évtől kezd ve 60 frt lesz, megjegyezvén, hogy szegénysorsú, jó magaviseletű
szorgalmas tanulők díj lee n g e d é s ben is részesülhetnek, nevezetesen: 7
növendéknek teljesen elengedhető a tápint. díj, 15 növendék díja 60 frtról 40 frtra,
13-é pedig 20 frtra szállítható le. A tbeologián lesz 20, a' főgymnasiumban . 45,
a tanítóképzőben pedig 35 kedvezményes hely. A díj fölemelésére a tápint. bizott-
ságot részint a soproni piacz drágasága, részint azon körülmény indította, hogy
utóbbi években a tapintézet jótéteményét sokan olyanok is igénybe vették, a kik
ana vagyoni viszonyaiknál fogva utalva nincsenek A jövő IS02/93-iki tanév szep-
tember hó Lén kezdődik. Az első négy napon történnek abeirások. .Ugyanakkor
tartatnak meg a. javítovizsgálatok. A z iga z gat ó s á g.

- A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi főiskola j öltevőinek
emlékére 1892. évi junius h6 I9én, délelőtti 9 órakor a lyceumi vizsgálati terem-
ben a tanév ünnepélyes bezárásával kapcsolatban hálaünnepélyt tartott, következő
műsorozattal : 1. Marschner : Éji dal. Előadja a tanítóképző-intézet énekkara. 2.
Schubert: A-moll' vonónégyes r. rész. Előadják Dukavits Vilmos, Skerlák Aladár,
Roth Gyula VIlI. o. t. és Manninger. Vilmos VII. o. t. 3. Beszéd. TartjaPrőhle
Henrik Ill. é-. theol. hallgató. 4. Grieg: Peer Gynt suitejéből két rész. Zongorán
előadják Manniuger Vilmos vrr. o. t. és Fehér Géza VILI. o. t. 5. Buzdft6 szó a
távozó ifjúsághoz, Poszvék :Sándo!' lyc. igazgatótól. 6. Hálaadó imádság. Mondja
Gomböcs Miklós, intézeti exhortator. 7. Stein Károly: 91. zsoltár. Előadja a ta-
nítóképző-iritézet énekkara.

-- A soproni ev. tanltóképzü-lntézetl muzeum gyarap-ítása. Képző -intéze-
tünk muzeuma mindezideig sajnálatosan szegényes állapotban volt : jövőben e
részben is örvendetes javulás fog beállani. Az egyházker. isk. nagybizottság teljesen
magáévá tette a muzeum gyarapításának ügyét s azt oly megkereséssei tette át
a pénzügyi bizottsághoz, hogy az bármi üton-mödorr gondoskodjék fedezetről, melyből
a tanítéképző-iutézeti muzeum évenként 100 forinttal segélyeztessék, mindaddig,
mig kellőképen felszerel ve neJ? lesz természettani és természetrajzi szemléltetési
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eszközökkel. Ezzel kapcsolatban megemlitendő, hogy C sat á r y Elek joghallgat6
az intézeti muzeumot több db. sajátkezüleg kitömött állatpéldánynyal ajándékozta meg.

- Igazgatóválasztás. A soproni evang. főiskolában a theologiai intézet és
a főgymnasium a jövő tan évtől kezdve külön igazgatás alá kerül. A theologia
igazgatójává Pos z v é k Sándor eddigi igazgató, a főgym. igazgatójává pedig
G o m b ó t z Miklós választattak. A két intézet közös ügyeinek elintézésére pedig
a kettő közül Poszvék Sándor egyszersmind lyceumi igazgatóvá is megválasztatott.
Gornbőtz M. eddigi tisztségeiről, nevezetesen a főisk. exhortatori és a tápint.
góndnoki állásról lemondott; helyette exhortatorrá választatott J aus z Vilmos
theologiai tanár, a tápint. gondnokság pedig a jövő ker gyűlésen töltetik be.

- Tanitóképesités. A soproni evang": tanítóképző-intézetben jun. hó 20. 8

21. napjain lefolyt képesítő vizsgálat oly szép sikerű volt, hogy a vizsgáló-bizott-
ság legrégibb tagjai- "sem emlékeznek vissza ennél szebb eredményű képesítő vizs-
gála tra. A 12 jelölt közül kitünő oklevelet nyert 2, jeleset 5 és jót is 5.

- Kimutatás. A megalakitandó dunántúli ker. evang. tanító egyesület költ-
ségeinek fedezésére újabban adakozott Ka rn e r Frigyes úr (Sopron) 1 frtot,
a s i ó.v id é k i tanítói kör gyüjtése 12 frt 50 kr, Ezt az eddig kimutatott
összeghez adva, a gyüjtés összege tesz 39 frtot. "

- Tornaverseny. A koronázázi jubileum alkalmából Sopron város hatósága
a helybeli intézetek ifjusága részére verseny-tomázast rendezett, mely igen: szépen
sikerült. A magas ugrásnál az első díjat az evang. tanitóképző egyik növendéke
nyerte el.

- 30,000. forintos hagyomány. A Rozsnyón meghalt Szerecsen Lajos h.
ügyvéd, városi volt főjegyző s a rozsnyöi ágo hitv. ev. főgimnázium volt felügyelője
30,000 frt értékü vagyonát végrendelet.ileg a rozsnyói ágo hitv. ev. egyházra hagyta
oly kikötéssel, hogy annak jövedelmét a preszbiterium nevelési czélokra fordítsa.

-' Alapitvány. A soproni ev. főiskclánál Bognár Endre, lovászpatonai lelkész,
elhunyt fia [emlékére 1000 frt alapítványt tett,mely • Bog n árÁ r p á d - a l a-
p í tv á n s' czimen kezelendő s ha 2000 frtra emelkedik," annak kamataiból elso
sorban lovászpatonai és nagydémi iIletőségű szülők gyermekei segélyezendők, ha
azok a soproni főiskola 3 intézetének valamelyikében tanulnak." ".:.-. Halálozás. Be n ed ek J án os' győr-szabadhegyi .ág. hitv. evang. tanitó
a koronás e. érdemkereszt tulajdonosa, f. é. junius h6 7-én életének 72-ik, hivata-
loskodásának 51-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése, jun. 9·én,
Győr város közönségének nagy részvétele mellett folyt le. Sokat küzdött, sokat
fáradott, nyugodjék békében a sír ölén; áldás legyen emlékezetén !

- A protestánsok üldözése Oroszországban. Az orosz kormány egyik leg.
ujabb rendelete felette" szomerű helyzetbe hozza a oroszországi protestáns iskolákat.
A rendelet' szeriut a prot. egyházközségeknek a hivek filléreiból fentartott iskolái
a kaukázusi vidék egész terül etén teljesen a közoUasásügyi miniszter ellenőrzése
és befolyása alá kerülnek, úgy hogy eddig élvezett önállóságukat is elveszítik.

- Az egy évi önkéntesség s a tanitók. Poroszországban a gazdasági is-
kolák tanulóinak meg van adva az egy évi önkénteaségi jog Ezen intézetek egy
részénél nép tanítók végzik a tanitást, mindamellett a tanítók nem birnak önkén-
tess égi joggal. Tehát a tanítványnak több joga van, mint tanítójának.


