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A dunántúli ágoh. ev. egyházkerületi ének- s zene-
pártoló egyesület alapszabályai.*)

(Tervezet).

1. SZAKASZ.

Az egyesület czíme, székhelye czélja s eszközei.

1. Az egyesület czime: "Dunántúli ágo h. evang. egyházkerületi
ének- s zenepártoló egyesület". Ügyviteli székhelye: .Sopron".

2. Az egyesület czélja ; a dunántúli ágo h, ev. egyházkerület v é-

védelme alatt az ev. egyházi ének-ügyet felkarolni, a kántor-képzést
fejleszteni. az egyházi zene iránti érzéket ápolni, s mindezek által az
.evang. istentiszteletet emelni, a dunántúli ev. egyházkerületben.

3. E végre az egyesület:

a) anyagilag gyámolítja az új orgona, vagy harmonium beszerzésén
fáradozó ev. eg yház kőzség eket, azok számára, ott, a hol szükségét látja,
egyházi zenealapot teremt s annak gyarapításáról gondoskodik;

b) bizottsága utján tanácscsal szolgál az egyházi zene bármely
ágában hozzáforduló egyházaknak ;

c) figyelemmel kiséri s anyagilag is támogatja a kerület tanítókép.
zőiben történő 'egyházi zene- s énekoktatást ; .

d) jutalmakkal tünteti ki a kerületi tanítóképzőknek az egyházi
zenében sénekben legjártasabb növendékeit s az egyházkerület legje-
lesebb énekvezetöit;

e) egyh. zenernű-tár r al látja el a dunántúli ev. egyházkerület egy-
házmegyei tan ító-eg yesűlete in k könyvtárait ;

*) A dunántúli evang. egyházkerület 1894. évi közgyülésének 132. sz. jegysőkönyví pontja
szerint : "további' eljárás végett azon albizottságnak adatott ki, mely a chorálkönyvvel foglalkozik".

Szerk.



f) a rendelkezésre álló erkölcsi eszközökkel arra t őreksz ik, hogy
az egyházmegyei tanítóegyesületek az egyházi zenét s éneket is művel-
jék s hogy az egyházközségekben egyházi énekkarok szerveztessenek,

g) ha anyagilag megerősödik jegyházi zene mű-folyóiratot ád ki a
kerület kántortanítói számára.

4. A kiadások fedezésére szolgálnak:
a) az alapítványok kamatai,
b) a tagok által befizetett évi díjak,
c) kegyes adományok.
5. Az évi jövedelem 10 (tiz) százaléka tiz éven át minden évben

az alaptőkéhez csatolandó, - Tiz-tiz éveItelte után a közgyülés intéz.
kedik az évi jövedelem mikénti felhasználása iránt.

II. SZAKASZ.

Az egyesület tagjai.

6. Az egyesület tagjai: alapítók, tiszteletbeli ek, rendesek és pártolók.

7. Alapító tagok azok, a kik az egyesület részére legalább 25 frt
alapitványt tesznek. Tiszteletbeli tagokul oly egyének, választatnak
meg, a kik evang. egyházi zenénk s énekügyünk vagy áJtalában az
ev. egyház körül kiváló érdemeket szereztek. Rendes ta.gok azok, akik
3-3 éven á t évenként legalább 1 frt tagsági dij fizetésére kötelezik
magokat. A pártoló tagok időbeli kötelezettség nélkü! kisebb-nagyobb
adományokkal mozdítják elő az egyesület czélját.

8. Az alapító tagok a!apítványaik befizetésével válnak az egyesület
tagjaivá. A tiszteletbeli tagokat az egyesület közgyülése választja. A
rendes és pártoló tagokat önkéntes aláirás vagy jelentkezés által az
ügyviteli bizottság veszi fel.

Ill. SZAKASZ.

A tagok jogai és kötelességei.

9. Az alapító, tiszteletbeli s rendes tagoknak joguk van az egye·
sület kőzgyűlésein a határozatok hozásánál szavazataikkal befolyni, a
tanácskozásokban részt venni, s indítványokat tenni,

A pártoló tagok nak joguk van a közgyüléseken a tanácskozásban
részt venni.

V á l asz t ó minden alapító, tiszteletbeli és rendes tag j. v á las z t-
h at ó k az alapító és rendes tagok.

10. A rendes tagok az aláirástó l, illetve felvételt öl számított 3-3
évre kötelezik magokat 1 frt évi tagsági díj fizetésére.

11. Az oly rendes tagok, kik a harmadik év november végéig-
kilépési szándékukat az ügyviteli bizottságná! be nem jelentik (írásban)
a következő három évben is tagoknak tekintetnek. 'Az alapító s tisz.
teletbeli tagok dijat nem' fizetnek.



IV. SZA KASZ.

Az egyesület ügyvezetése.

12. Az egyesület ügyeit vezetik:
a) a tisztikar,
b) a választmány,
c) az ügyviteli bizottság,
d) a közgyűlés.

A) A tiszti kar.

13. A tiszti karhoz tartozik:
a) az elnökség,
b) fö- és altitkár,
c) pénztáros. '
14. Az elnökséget az egyházi s világi elnökök képezik, a kik

egyenlő joggal s felelősséggel vezetik és képviselik kifelé az egyesü-
letet; a közgyűlésen, választmányi s űgyviteli bizottsági ülésen e lnő.
kölnek, a tanácskozásokat vezetik, a vá.lasz.tások at elrendelik, a ,vál~szt-
mány által megszavazott segélyeket s egyéb megállapított költségeket
utalványozzák. Ha valamelyik akadályoztatva van a megjelenésben, az
ügyviteli bizottság gondoskodik helyettesítéséről.

15. A fö- és altit kár szövegezik s megőrzik a jegyzőkönyveket s
végezik a levelezéseket. Gondját viselik az irattárnak s nyilvántartják
a tagok számát. A főtitkár évenkint összefoglaló jelentést tesz a választ-
mány nevében a közgyülés elé, az eg yes űlet müködésérő1.

16, A pénztáros nyilvántart ja az egyesület tagjainak névsorát,
beszedi a tagsági dijakat, azokról s minden egyéb bevételekről pontos
naplót vezet, a befolyt pénzeket az ügyviteli bizottság utasitása szerint
haladéktalanul· gyümölcsözteti, az elnökség által aláirt utalványokat
kifizeti, a kiadásokat külön' naplóba iktatja, évnegyedenként jelentést
tesz a pénztár állapotáról az ügyviteli bizottság üJésén, év végén a
naplókat lezárja s számadását a mellékletekkel együtt az ügyviteli
bizottság elé terjeszti

B) A v á 1asz t mán y.

'17. Az egyesület választmányát alkotja:

a) a tisztikar,
b) 5 tag a székhelyről, 6 tag a vidékről.

18. A válasatmany hatásköre:
a) határoz az ügyviteli bizottság által hozzáterjesztett ügyekben;
b) a közgyülés tá.rgyait előkészíti;'
c) megállapítja a segélyezésre fordítandó összeg nagyságát;
d) az ügyviteli bizottság javaslata alapján véglegesen határoz a

segélyezések s jutalmazások iránt;
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e) felülvizsgálja az évi számadást s a pénztárosnak megadja vagy
megtagadja a fölmentvényt.

19. A választmány rendes körülmények között csak a közgyülés
alkalmával tartja űléseit, Határozat hozatalhoz megkivántatik, hogy az
elnökség en kivül tagjainak legalább egynegyede jelen legy.en.

c) A z ügy vit eli biz ott s á g.

20. Az ügyviteli bizottság tagjai:
a) az egyesület tisztviselői;
b) a választmánynak székhelyén lakó tagjai.

21. Az ügyviteli bizottság az egyesületnek központi
közege, mint ilyen elintézi a folyó ügyeket, nevezetesen:

a) határoz a tagok felvétele s elbocsátása iránt;
b) felelősség terhe alatt intézkedik a pénz gyümölcsöző

zésére nézve;

c) javaslatot készít a segélyezés ek s jutalmazások tárgyában;
d) a pénztáros jelentését tudomásúl veszi;
e) az egyesületi év végén a számadásokatmegvizsgálja s a föl.

mentvény iránt javaslatot terjeszt a választmány elé;
f) általában intézkedik minden halasztást nem türő ügyekben.
Intézkedéseiról jegyzökőnyvet vezet, melyet a választmány

terjeszt.

D) A köz g Y ű 1 é s .

22. A kőzgyülés . minden évben, a dunántúli ey. egyházkerület
kőzgyülésének helyén s idején az ügyviteli bizottság által legalább 4
héttel előre kihirdetett napirend szerint tartatik meg.

23. A közgyülés tárgyai:
a) a fötitkár jelentése az egyesület mükődéséröl :
b) az évi költségvetés megállapítása;
c) az eluőkség, a tisztikar s a választmány 6-6

választása; <,
d) ,az alapszabályok módosítása;
e) a tanácskozási szabályok megállapítása;
24. A kőzg yűlés határozati képességéhez legalább 20 rendes s

alapító tag jelenléte_szükséges. Határozat csak általános szótőbb-
séggel hozható," Ha az alapszabályok módosításának szüksége áll
elő, a mi egy negyed évvel előre k őzzé teendő, akkor a szavazattal
biró tagok egy harmadának jelenléte szükséges és a jelenlevők két
harmad részének szavazata dönt
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V. SZAKASZ.

Az egyesület viszonya az egyházkerülethez.

25. Az egyesület a dunántúli ágo h. ev. egyházkerület főhatósága
5 védelme alatt áll, s közgyülésének jegyzőkönyveit az egyházkerület
elnöksége utján tudomásul-vétel végett az egyházkerületi közgyülés
elé terjeszti.

VI. SZAKASZ.

Az egyesület feloszlása.

26. Az egyesület feloszlását a szavazattal biró tagoknak legalá bb
is fele része 2/3 szó-t őbbségg el mondhatja ki; mely esetben az egye-
sület vagyona a feÍoszlató gyűlés által kitüzendő ev. egyházi zenei
czélra fordittatik.

VII. SZAKASZ.

27. Ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott czélt és
eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a magy. kir. kormány
által, a mennyiben további müködésének folytatása által az állam vagy
az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul
felfüggesztetik, s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat
eredményéhez képest fel is osz lathatik, vagy esetleg az alapszabályok
leg-fontosabb megtartására feloszlatás terhe alatt köteleztetik.

Rapi Gyula.

Nevelésügyünk és a sajtó. *)
"Ezeren vagyunk meg hűszszer ezeren!" . .. zengi a tanít6-költő M6ra

István.• Kik és hol vagytok ilyen sokan?" kérdi a nagyközönség. Mi vagyunk,
tanítók, néktek és gyermekeiteknek második apja; itt vagyunk, az ország köze-

. pében, a Dunán túl, meg Erdélyben; magyarok, oláhok, németek meg szerbek
közö.tt s mégis kérditek. Az ám, nemcsak a közönség kérdi, hanem közülünk is
akárhány, hogy igas-e e~ a nagy szám? Igaz, tökéletesen igaz, hiszen a statisz-
tika csak oly ritkán téved, mint a j6 bir6. Megvagyunk mind; egy, kettő ..•
tíz .. . száz... e'zer... húszezer. Tekintélyes szám. Hanem nagy baj, hogy a
közönség szemében többnyire csak szám ez a nagy testület s nem tekinti mindig
tényezőnek, a honnét származik az a furcsa állapot, hogy j6 magunk is kétel-
kedünk néha ebben a nagyságban.

)
*) Felolvastatott a győrmegyei ev. tanítóegyesület f. évi junius hó lO-én tartott

közgyülésen.
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Mert a legnagyobb ismerettséggel biró tanító ember is csak kis részét ismer-
heti kartársainknak, sőt vannak olyanok, a kik azt hiszik, hogy bizonyos vidéken
túl már a világ vége következik, tehát az csak annyira függ össze érdekeikkel
mint az a probléma: van-é a holdban levegő; ha van: jó, ha nincs: az se nagy baj

Azonban a többség másképen gondolkodik. Életjelt adunk magunkról, mun-
kálkodunk, fáradunk, de még többször sóhajtunk. . Mert j61 tudjuk, hogy csak úgy
vesznek r6lunk tudomást. ha muzgunk valahogyan. Nem mondom mintha beteg
teste volnánk a társadalomnak, hiszen fizikai betegségünk is gyakran e híí szol-
gálatböl származik s még többször a munka mezején esünk el, vagy mint első
áldozat, vagy mint vén zászlótartó. .

Hanem érezzük azt a nerntörddömséget, mely nagy súlylyal nehezedik reánk
és akkor is siralmas helyzetünk feltárásával próbálunk valamit elérni, mikor jobb
viszonyok, melegebb érdeklődés mellett önként illetnének bennünket a megérdem-
lett figyelemmel.

Mindamellett szebb jövő szele is fújdogill néha-néha; vagy talán a letünő
ezredév öröme akar-e általános lenni, kiterjesztvén mindenre, még a tanítóvilágra
is hi mes szárnyait. Mindenesetre ennek nagy hatása van, de a jobb jövőt mégis
más készíti elő nagy -mértékben. Támadnak egyesek, a kik vezérnek állanak s a
nagyközönség figyelmét felénk fordítani igyekeznek s tanügyi kezvéleményt pró-
bálnak teremteni. Ezek a férfiak a tanítóság érdekeinek igaz hirdetői s eszközük
a sajt6.

.Nincs jobb kapocs a tanít6világ meg a nagyközönség s az egyes hivatalok
között, mint a sajt6. Ez kinyitja a bezárt ajtókat s gyakran lelkesedést önt a
fásult szív be is. S mi által? Azzal, hogy a nagyközönség véleményét hozza nyil-
vánosságra s ha az ellenkeznék is a miénkkel, de mivel a többség véleménye az,
igyekezünk azt a magunkévá tenni -s azt cselekeszszük, a mit a többi.

Különben annyira megszoktuk már a sajt6 véleményét magunkévá tenni,
hogy többször mint nem annak felfogása szerint ítéljük meg a társadalom osztályait.

Tehát a sajt6 nagy mértékben képes a társadalom véleményét befolyásolni.
s irányítani, csak a kezelő egyéniségektől függ annak j6 vagy balsikere Igy alkot:
politikai, mezőgazdasági, pénzügyi stb. közvéleményt s a szeriut, a mint nagyobb
tíízzel, avatottabb tollal vezet, dominál egyik a másik felett, erősíti vagy gyen-
gíti az áramlatot. Ezt tapasztalnia kell mindenkinek minden téren, így a nevelésügy
terén is. Ha valamely lap felkarolja a nevelésügyet, alkothat olvas6i között tan'
ügyi közvélem ényt; ha elhanyagolja, tudomást sem vesznek rola. '

Ha megnézzük a lapok hasábjait, azt tapasztaljuk, hogy időközönkint közöluek
egy-egy czikket, de elég van közöttük, a napilapokat értem főleg, amely legkisebb
gondjának tartja· a nevelésügyi közvélemény fejlesztését. Kivételt képeznek az
.Egyetértés", a .Nemzet", a .Vasárnapi Ujság" és még egy pár, de a legtöbbnél
nagy a részvétlenség. Amazok czikkei is váltakozva népiskolai s középiskolai
czikkek. A részvétlenség oka az, hogy más czélokra kell a lapoknál az erőt össz·
pontositani, de meg a napi élet, a politika hullámzása folyton más kérdéseket
tol eljítérbe s í~y e fontos tárg>'nak alig jut egy-egy rovat,
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Nincs más hátra, mint nevelésügyi lapok szerkesztése. Ez is meg van fölös
számban, mégis azt mondja Ebenspanger János: ,,'ranügyi közvélemény széles e
hazában nincs." Elhihetjük, hiszen vajmi ritkán esik meg, hogy paedagogiai ter-
mészetű kérdések konfliktust, tamaszszanak a nagy közönség körében. Az ország-
gyűlésen is régibb idő óta a mostani költségvetés alkalmával hullámzott jobban a
kultuszvita. Legtöbbször utolsó helyen állott. Ha máshol nem, tehát ott fönn
megis csak van tanügyi közvélemény. Ezt· kell a nevelésűgyi lapoknak hasznukra
fordítani ok. De a legtöbb ezt nem teheti, mert nincs elég széles jogköre a beszél-
hetéshez, be kell érnie a referálással. legfeljebb politikai szinezet nélküli megjegy-
zést tehet hozzá.

Szükségünk van tehát nevelésügyi lapra, de ez nem elég, politikai lapnak is
kell lennie, hogy függetlenűl szembe szállhasson a felettes hatóságok balvélemé-
nyével, a ministeriummal is, s a közoktatásügyi •törvényekről és rendeletekról
politikai szempontból is itéletet hozhasson. Ilyen lapunk csak egy van, ez a
"Nemzeti Iskokola", Benedek Elek írónknak jelesen szerkesztett lapja. Közel egy
éve, hogy ismerem s legjobb meggyőződésemből állíthatom, hogy a mostani álla-
potok között leginkább ez fogja a jól informált tanügyi közvéleményt megalkotni.

A titka abban rejlik, hogy igen gondos és tapintatos a szerkesztése, oly
kedvesek és tanulságosak az iskolai életből, a népéletből s a képzelet világábél
maritett czikkei, hogy örömöt talál benne a tudós és egyszerü ember egyformán.
Politizálni bölcsen szokott j távol áll az ellenzéki merevségtől j mindig. mindenben'
az érdemre tekint s legyen bár törvényhozó hatalom, mely, ha jóhiszemüleg is,
helytelenséget követ el, megtartja a teljes függetlenségét s igazságosan, részre-
hajlatlanúl itél. Oly népies nyelvet használ, hogy önkéntelen kedvet kap a laikus
ember a tanítók, a nevelésügy iránti meleg érdeklődésre,

De a legjobb szerkesztés mellett is vegetáczióra van kárhoztatva akármely
lap, ha azok nem támogatják, a kiknek érdekeit szolgálja. Igy ez a lap is csak
akkor érhet sikert, hogyha támogat juk munkájában. Mondják némelyek: megint
pénz? - van nekünk is közelebbről érdeklő nevelésűgyi lapunk, a mi iránt első
a kötelesség.

Igen is pénz, de nem oly nagy összeg, hogy ne lehetne vele a hasznot
arányba állítaui. Ha kamatot akarunk nyerni, szükséges. hogy tőke is legyen
elhelyezve.

A mi a másik kérdést illeti, hogy van nekünk is saját lapunk, szintén figye-
lembe kell venni. Édes gyermekünk ö,. az első falatot annak kell nyuj tanunk. -
Sajnos, hogy a mostoha állapotnal nem igen virágosabb a sora, a miről a szer-
kesztő úr felszÓlalásai tehetnek tanuságot. .

Pedig okvetetlenül fel kell virágeztatnnnk, mert a protestáns tanítóságnak
hatalmas őrálója nagy munkát végez s volt idő (nem is oly régen) midőn az
anyagi áldozattól sem riadt vissza a lap vezére, csakhogy ügyünket szolgálja j a
legkevesebb, .a mit tehetünk az, hogy mindnyájan kicsinytől fogva nagyig zászléja
alá állunk, legalább ha: "Átok verte meg a magyart" . . . a magyar protestáns
tap~t6sá~ mutassa Ine~, hogy ös~ze tniként tart. Nem mondom, hogy. Péter vagy
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Pál közönyös, kérdezze meg mindenki magától, mennyiben mozdította elő ügyünket
e kötelesség teljesitése, yagy mennyiben volt kárára a közönyösség által.

Tehát a nevelésügy felvirágozása a mi munkánk után a sajt6 feladata. Ezek
egymás nélkül csak nagy nehézséggel vagy talán soha sem fognak j6rava16 ered-
ményt felmutatni a nevelésügyi közvéleménjt illetőleg. Meg kell becsülnünk a tan-
ügyi sajt6t, mert az is megbecsül bennünket, támogatnunk kell, mert a mi érde-
keinket szolgálja s a váli vetett munka majdan meghozza az óhajtott gyümölcsöt:
a tanügyi közvéleményt.

Gyim6thy Ká.roly,
evang. tanító.

Csendes foglalkozás az iskolában.")
A mi a növénynek az eső mellett a harmat, az a gyermeknek a tanítás

mellett a csendes foglalkozás, szükséges, üdvös. Vagy talán helyesebben jellern-
zem a csendes foglalkozást így: amint a gyomor a bevett táplálékot megemészti,
hogy az vérré, bussa, csonttá váljék: úgy a hallottakat, a, tanultakat csendes-

'foglalkozás által kérődzi mpg, teszi egészen sa játj{t vá a tanul6.
De nemcsak közvetlen működik közrs a csendes-foglalkozás a kivánt siker

elérésére, hanem közvetve is, az által, hogy a fegyelem egyik leghathatósabb
eszközévé tehetl

Fegyelem nélkül az iskola malom viz nélkül, hüvely kard nélkül, mondja
Comenius.

Azt hiszem, nincs köztünk olyan, aki akkor sem tud fegyelmet tartani,
mikor foglalkozik a gyermekkel; de ha' mégis akadna ilyen, ne szégyenelje-
tanulni nem szégyen - menjen el egy olyan kollegájához, kinek a fegyelem-
tartás az erős oldalai közé tartozik, s nézzen "égig egy' két félnapi tanítást. -
Ha ennek a kis megalázkodásnak nem veti alá magát, lehet, hogy sokkal érzé-
kenyebb megaláztatásokat lesz kénytelen tűrni s elviselni.

Sokkal nehezebb fegyelmet tartani akkor, mikor nem foglalkozunk a gyer-
mekkel; és hogy ilyenkor is meg legyen a csend és rend, alkalmazzuk a csendes-
foglalkozást.

Nemcsak alkalmas, de elkerülhetlenül szükséges - szerintem - a csendes-
foglalkazás a begyakorlásra és a több osztályú iskolában a fegyelemtartásra.

Hogyan? miként?
Engedjék meg tisztelt pályatársaim, hogy ne száraz szabályokban, nehezen

alkalmazhat6 rideg elméletekben, hanem a saját iskolámban közvetlen tapaszta-
latbél merített példákban feleljek meg e kérdésre.

Én évek 6ta az L, II. osztályt, tehát a két legals6bbat tanítom. Első pilla-
natra és mélyebb gondolkodás nélkül azt hihetné az ember, hogy ez osztályokban
nem igen lehet dolgoztatui a gyermekkel. Oh dehogy nem, már az első napok-
ban dologhoz szektatom a gyermeket. Vagy azt hallgatja, amit én beszélek s

*) Felolvastatott az »Orosháza és Vidéke tanító-egyesület' közgyülésén. Szerk.
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felel kérdésemre, és így velem gondolkodik; vagy pontokat, vonalokat, köröket
rajzol nagy nyikorgással táblájára útmutatásom szerint.

Megismétlem a kifejezést .útmutatásom szerint," mert a gy-rmeknek csak
olyan dolgot adok, amire sokszori mutatás 6,s sokszori próbálgatás után képessé
tettem. Igy annak a gyermeknek is, ki ríva moudja : -uem tudok irnyi," kedvet
adok a munkára, s örömmel mutatja az első lajtorját, vagy sütő lapátot, melyet
ö készített, ő írt.

Megmutatom az 1. osztálynak, hogyan kell írni az .í"-t., tizszer is iratom
velük a levegőben, a gyengébbehkel, ügyetlenehbel előirás után pálczával a
fekete táblán.

Ha csak az 1. osztályt tauítanám is, kellene hagynom tél órai időt a be-
gyakerlásra, s míg ők ezt csendesen gyakorolnák, addig én köztük járnék,
s szemlélném munkájokat, De mivel a II. osztályt is tanítom, nug ők gyako-
rolják az • í" irását, addig én a Il. osztálylyal olvastatok.

Olvastatás közben ba beszéd, zörej, vagy más nemű rendetlenség nem figyel-
meztet is, szorgosan ügyelek az I. osztályra; s midőu a legtöbb teleirta táblá-
jának mindkét oldalát, sorra egyenkint megvizsgálom tábláikat. a hebehurgyákat,
fületeseket és az elmaradottakat megintem.

Én ezt nem baogsulyozbatom eléggé. Soba egyetlen csendes foglalkozás
se muljék el a nélkül, bogy a tanító, babár csak futva egy pillantással is meg
ne tekintse mindegyik gyermek dolgozatát. Természetes. hogy a legtöbb esetben
szeros vizsgálat alá vegye a csendes-foglalkozás eredményét.

Mig a II. osztálylyal olvastattam, addig az 1. osztály az .í" írását gya':
korolta : s el levén foglalva az irással, nem rendetlenkedtek, engem muukámban
nem báborítottak,

Egy másik példa. Az 1. osztálynak megmutatom bogyan kell írni a ,,2"
számjegyet, Megjegyzem, hogy ügy mutatom meg, hogy legalább az én tud-
tommal, egyetlen gyermek se legyen, ki a .2" irásának a módját ne tudná.
Ekkor azt mondom, vegyétek elő tábláitokat s írjátok tele mindkét oldalát
,,2"-vel.

Következtk a csendes foglalkozás, a begyakorlas. Mig ez tart, addig én a
II. osztálylyal zavar.talanúl számolok.

De óva intek minden tanítot, bogy begyakorlásra, vagy csendes-foglalko-
zásra csak olyan dolgot adjon, amit a gyermeknek eléggé megmagyarázott,
a szájába rágott, olyant, amelyet kellőleg előkészített; hogy a gyermeknek ne
kelljen az elkészítendőnek a mikéntjén törni az eszét, vagyis ne a gyermeknek
kelljen kitalálni ' az elkészítésnek mődját. Különben a gyermek munkára való
kedvét elveszti, s ha kénytelenségből dolgozik is, felületességhez szekik.

Egy újabb példa. Megmagyarázom, megmutatom a Il. osztálynak, bogyan
kell a 9-bez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9·et hozzátenni, s ezt annyira begyakorlom.
hogy vagy egy se, vagy csak egy-két igen nebéz felfogású akadjon, aki ezt biztosan
nem tudja. Feladom nekik begyakorlásúl; s mig ők ezt kidolgozzák, az össze-
adás módját teljesen el is sajátítják, az vérükké válik, emlékükbe vésődik. Ez
alatt én. az 1. osztály ly al hangoztatok .. S amint folytonos ügyelés mallett észre-
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veszem, bogy az osztály legnagyobb része készen van dolgával, nem engedek
nekik időt a tétlenségből kifoly6 rendetlenségre, hanem nyomban számon kérem
munkálkodásukat; még pedig nemcsak az eredmény helyességét tekintem, hanem
egy-egy példában mindeniktől megkérdem a kiszámítás módját, vagyis azt, hogy
miként jutott az eredményre. Igy tudom meg, hogy ki nem tud - ki lusta
dolgozni, hogy ki írta le a másér61.

Ha a második osztály előbb készen van, mint én az elsővel végezek, akkor
újra csendes foglalkozást adok, hogy ezekkel végezhessem a teendőt.

Tapasztalasbél tudom, hogy ha ma egész pontosan számon nem kértem a
csendes foglalkozásr61 a munkálkodást, holnap nem dolgoznak olyan lelkiisme-
rétesen. Azt gondolják, hogy úgy sem nézi meg a tanító.

Aki a legkitüuőbbeu is előkészített csendes foglalkozásr61 II muukálkodást
meg nem vizsgálja, számon nem kéri, az úgy tesz, mintha nyulat fogna, de a
tarisznya száját vagy éppen nem, vagy rosszúl kötné be, s a nyul elszaladna,
Vagy mint a kertész, ki a jól elkészített ágyásba hozzáértő nagy gonddal elveti
a magot, vagy el ülteti a palántát; de azután feléje sem néz, nem gyomlálja,
nem kapálja, s ennek következtében palániáját a gaz elnövi, elnyomja, tönkreteszi.

Még egy példa. Megmutatom a II. osztálynak, hogyan kell irni az .Á"-t,
s mindjárt ütenyesem is. A legrosszabb irókkal s a legfigyelmetlenebbekkel kint
a fali táblán iratom. s addig gyakorlom, hogy mindegyik tudja az "Á" irásának
a m6dját és ütenyezését is. Azután feladom begyakorlásra.

Tapasztaltam, hogy midőn a gyermek csendesen dolgozott, magában üte-
nyesett is, s néha megfeledkezvén, az ütenyezést hangosan mondta.

Mig ezek iruak, a másik osztálylyal számoltatok, vagy iratok.
De midőn irkajuknak egy lapját teleirták, megnézem ám mindegyik irkáját.

Igy érem el azt, hogy irkajuk nem lesz tintafoltos, hanem tiszta, s azt, hogy
a vonal közö ket betöltik, s tőlük telhetőleg igyekeznek szépen írni,

Nem folytatom ilyen m6don a példálozást, talán némelyeknek már ez is
sok; de én szükségesnek láttam ennyit felhozni. Hanem máskép fogom meg a
dolog végét.

Én részemről nem tartom elégségesnek a népiskolaIl. osztályában sem csendes
foglalkozásúl a számolást, irást és rajzolást. Hanem másnemű dolgot is adok nekik,
P: o.: Irjátok le a földmívelő eszkőzöket ; eke, borona, ás6, kapa, henger, gereblye,
villa, vetögép, kasza stb. Írjátok le a ruhanemüeket : kalap, sipka, kendő, kabát,
bekecs, suba, nadrág, szoknya, kötény, csizma, czipő, harisnya, kapcza stb. Ezek
a beszéd és értelem gyakorlat tárgyai. Természetes, hogy ezt is elő kell készíteni.

A felsőbb osztályokban ezen tárgyak mellé sorakozik csendes foglalkozásúl
mindenek előtt és legfőbb mértékben a nyelvtan; s ezt a hol csak lehet, össze-
kötném a földrajzzal s történettel, P. o. puszta mondat.: Gyula város. Orosháza
falu. AGyopáros tö. Összevont mondat : Orosháza, Tót-Komlós, Sámson, Pi-Föld-
vár falvak. A Duna. Tisza, Dráva, Száva foly6k. Az országút széles és hosszú
A dülőút keskeny és rövid Helyhatározóval bővitett mondat : A Tisza Titelné
ömlik a Dunába. A .Muhi pusztán" nagy csata volt. Idöhatározóval bővítet]
mondat: A török uralom 145 évig tartott Magyarországon.
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Megjegyzem, hogya földrajz, történet nemcsak a nyelvtannal összekötve
de egymagában is képezheti a csendesfoglalkozás tárgyá!.

Ha felsőbb osztályosokat tanítanék, nem tudom, hogy mit teunék; de így
távolról én abban a véleményben vagyok, hogy csendes foglalkozást abból a
tárgyból adjunk fel, amelyben a tanulők gyengébbek.

Amint a gyomornak megárt, ha meg nem rágott, vagy nebezen, - talán
épen meg nem emészthető táplálékot vesz magába, vagy ha azzal igen teletömik.
épen úgy káros befolyású a gyermek lelkére, ha meg nem értett, gyenge szel-·
lemi ereje által fel nem dolgozható munkával gyötrik, vagy lelki erejéhez mért
munkával is túlterhelik. Az olyan munkátől, melyet a gyermek a legnagyobb
igyekezet, megfeszített gondolkodás mellett sem képes elkészíteni, megcsömörlik.
elkedvetlenedik, munkásságra való hajlamát elveszti.

Ez értekesés elején ezt állítottam : nemcsak alkalmas, de elkerülhetlenül
szükséges a csendes foglalkozás abegyakorlásra, és több osztályu iskolában a
fegyelem tartásra.

Ez álIításra és a megoldás miként jére iparkedtam röviden, iskolám ban
közvetlen tapasztalásból merített példákban megfelelni.

Levonom most már az eredményt:
a) a csendes foglalkozás az egy osztályú iskolában is elkerülhetleuül szük-

séges a begyakorlásra, a több osztályú iskolában pedig nemcsak abegyakorlás,
de mint a fegyelem egyik leghathatósabb eszköze is nélkülözhetetlen;

b) a csendes foglalkozást' igen jól elő kell készíteni;
c) a csendes foglalkozásban végzett munkát szigoru következetességgel és

pontossággal számon kell kérni, ellenőrizni kell;
d) a csendes foglalkozásban a gyermeket tulságosan meg ne terheljük;
e) csendes foglalkozásra munkát abból a tárgyból adjunk, a melyben a

gyermekek gyengébbek, ha ugyan az a tárgy alkalmas csendes foglalkozásra.
. Cs. J.

A közoktatasügyi tanács reformja.
Wlassics Gyula dr. vallás és közoktatásügyi miniszter kezdeményezéséből

és elnökléte alatt május hé 26-án s 27 -én a kultuszminiszterium értekezleti
termében tanácskozás folyt le a közoktatásügyi tanács reformja ügyében.

Elnöklő miniszter a tanácskozást annak hangsulyozásával nyitja meg, hogy
a kérdésnek minden oldalról való tüzetes, de tárgyilagos megvitatására a leg-
nagyobb szabadságot kész engedni a fefszólalóknak, mert csak ezáltal nyujthat
alkalmat arra, hogy az itt megjelentek közül mindenki nézetét a tanács külső
és belső szervezéséről, hatásköréről, majd az adminisztrativ gépezet keretébe
mikép leendő beiktatásáról elmondhassa. Majd ismerteti a közoktatási tanácsnak
eddigi különböző szervezeteit. Utal arra is, hogy a tanácsot hivatali előde műkö-
désében csak felfüggesztette, de azt nem szüntette meg.

Ezután vezérgondolataira nézve a miniszter a szervezésre nézve hosszabb
beszédben következőket közli a megjelentekkel. A tanács eszméj ének valamely
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alakban val6 érvényesitését szükségesnek találja, mert a paegagogia, didaktika
és methodika terén az iskolával közvetlen érintkezésben levő szakférfiak tanácsa
nélkülözhetetlen. Az ánkét sem p6tolja a szakférfiak álland6bb és a tradiczi6kat
biztosit6 tömörülését. ezért álland6bb tanács szükséges. A másik vezérgondolata
az, hogy tanács nem lehet rendelkező adminisztrativ szerv, hanem pusztán véle-
ményező tanácsadó testület. Egyébiránt ma is az. A külföldi példákra utalva
mutatja ki, hogy azok legnagyobb része mint rendes administrativ sze,rvek szere-
pelnek. Ezt utánzand6nak nem tartja, A mienk maradjon véleményező testület,
és hatásköre félig az iskolai törvényjavaslatokra, tantervekre, rendtartásokra.
fegyelmi szabályokra stb. általános érdekü intézkedésekre, a konkrét ügyek mellő-
zésével terjeojen ki. Végül kijelenti, a megjelentek élénk tetszése közt, hogy a
tankönyv-birálatot a tanács hatásköréből föltétlenül kivenni óhajtja és azért ezt
a kérdést a diskusszio keretéből kéri kihagyni.

Ezután Fináczy előad6 a közoktatás törté'netét vázolja. Fehér Ipoly a
tanács' szervezésénél a czél- és eszköz szabatos megjelölését 6hajtja. Helyesli,
hogy a tanács konkrét ügyekkel ne foglalkozzék, de ez nem zárjs ki, hogy elvi
jelentőségű ügyekben is ne véleményezzen. Főfontosságúnak tartja azt, hogy a
kormányzattal szerves összefüggésben lévő iskola felügyeletet a véleményezésre
hivatott tanács tagjai inkább csak a tájékoz6dás szempontjáb6l kisérjék figyelemmel.
Schwicker képviselő a bürokratikus formák kerülését 6hajtja s a tanácsba egye-
temi osztálynak felvételét is szeretn é, daczára, hogy a tanácsban voltakép elemi
és középiskolai osztály müködik. Lánczy külföldi példákra utalva, azt vélemé-
nyezi, hogya tanács akként legyen szervezve, hogy véleményének sulya is legyen,
mi leginkább akkor lesz elérhető, ha a tanács a képviseltetési elv alapján mon-
dana véleményeket. A tanács tagjait leginkább a foly6 adminisztracziön kívül á1l6
egyénekből szervezné. König szintén tekintélylysl bir6 ezervezetnek 6hajtja a
tanácsot, mely személyes felelősséggel dolgozzék. A nagy tanács mellett egy
kisebb tanácsot is kontemplál, melynek tagjai a miniszteriumban végezzék felada.
tukas, Bohor arra utal, hogy a tanács és az élet között nincs összefüggés. Dok-
toraink döntenek ott és nem az élet befolyása. Ez csak úgy fog megszűnni, ha a
tanács és egyes tantestülétek közt özszefüggés létesíttetik.

Wlassics miniszter fölhívja az értekezlet tagjait, hogy nyilatkozzanak 'arra
nézve is, hogy a közoktatási tanácsnak véleményező hatásköre ,obligatore: vagy
"fakultative" azerveztessenek- e ? Továbbá, hogya tagok választás vagy kinevezés
utján nyerjék megbizásukat? A tagok választását mely faktorokra kívánják bízni?
Majd fölemlíti, hogy az egyetem autonomiájának föntartása mellett nincs kifogása
az ellen sem; hogya. felsőbb oktatás ügyeire nézve a közoktatásügyi tanács
befolyást nyeljen.

Fenyvessy Ference szerint a közoktatásügyi tanácsnak csak az a föladata,
hogy j61 véleményezzen, miért is kizárand6 kebeléből mindaz, mi az adminisztrá-
czi6 hatáskörébe tartozik. A tanács ellenében eddig fölhozott panaszok túlzottak
s miud csak onnan erednek, hogy a tankönyv-birálat is hatáskörébe tartozott.
Határozottan szükségesnek tartja a tanácsot, melyhez az elvi jelenrőségű ügyek
lennének, ~ de nem obligatorice - küldendők. A tagok száma, részbon kine-
vezés, részben a tanári testületekhűl val6 választás útján szaperftandö.

(
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Dr. Schuiarce Gynla a tanácsot szintén véleményezö testületnek 6hajtja,
úgy azonban, hogya tanács létesítésére nézve a képviseltetés eszméjének bevo-,
nását is szeretné. Azt, hogya tanács tagjai egyes karok vagy testületek által
választassanak be, nem helyesli, de igenis, hogy az egyes körök, kapcsolatok
testületek stb. a kandidáczi6 jogával bírjanak. A tagok számát fölemelni kéri.

Sréter képviselő szintén 6hajtja a tagok számának fölemelését, de azt is,
hogy az intézmény ne annyira a személyekhez, mint inkább az időhöz kötött
legyen, mert csak így lesz képes új' eszmék befogadására is. Heinricb véleménye
az, hogy a tanács csak organum legyen s ne adminisztráljon. A tagok választását
egyletek vagy körök útján, czéltalannak tartja. König alapgondolatát, hogy kisebb
testület is legyen a tanácsban, helyesnek itéli, de nem olyan szervezéssel, mint
ő jelezte. A tagok számának fölemelését s a tanácsban az egyetem képviseltetését
is 6hajtja.

Kármán szerint a tanács működése addig terjedjen, míg a kőzművelődés
követeli. Hangsúlyozza,. hogy a tanács működése nyilvános legyen. Alapggndolata
a tanácsnak az, hogy a miniszteri um igénybe vehesse azok szolgálatát, kik nem
adminisztrálnak. A tudományszakok szerint képzett egyének azok, kiknek szolgá-
latát igénybe lehet venni. Csak ez által lesz lehetséges, hogy a szaktanácsok
is megfelelően működjenek. Az egyetemet is, mint olyant s nem tisztán mint a
közmüvelődés organnmát, a tanácsba szintén be lehetne venni.

Pauer a tanácsot szintén véleméuyező testületnek kívánja, melynek ebbeli
szervezésénél semmiféle taxativ fölsorolásta nincs szükség. Föladata az lenne,
hogy tudomást szerézzen az ország tanügyi állapotáról, de ez csak úgy lehet-
séges, . ha a tanácsnak iskola látogatás sal megbizott tagjai bizonyos intézetekre
két- három évre nyernének megbizatást. A tagok választási elvének barátja. 50-60
tagot óhajt s ezek sorából alakuljanak a kis tanácsok. - Erődy üdvösnek tartja,
hogy a tanácstagok iskolákat látogassanak, mert a helyszíni tapasztalatok a leg-
becsesebbek. A tagok számát szintén fölemelendőnek véleményezi .

. Sznppan Vilmos a nép oktatásügy szempontjaból foglalkozik a tanácscsal és
a népokt. osztályt külön előadókkal, népiskolai, szakiskolai és nőnevelési alosz-
tályra kivánja felosztani. Az iskolalátogat6k intézményét szükségesnek és az
iskolai jegyzőkönyveknek a tanácshoz való leküldését helyesnek tartja. A tagok
hosszú időre ne neveztessenek ki. A vidéki tagok bevonását is sürgeti. A kép-
viseltetés elvét kivihetetlennek tartja. lIóman kifogásolja, hogy nincs tanügyi
tradiczi6nk, tanugyi typusunk, Uniformizálva van minden. A tanács legyen a tan-
ügyi hagyományok letéteményese. Minden elvi dolog, minden szervezeti ügy oda
terjesztessék . .A. kezdeményezés joga maradjon a tanácsnál. A vidék is bevonand6.
Túlságos sok tagja a tanácsnak ne legyen. Böhm Károly szerint a tanács legyen
véleményezö s ne administrativ testület. Az egyes osztályokat illetőleg külön
tudományos és nem szakosztályok volnának megalkotand6k.

Verédy észrevételeit csak a népoktatási szakosztályra teszi meg, melytől
azt várják, hogya szervezés munkájában didaktikai szempontb6l vegyen részt
és hogy segítsen azon akadályokat megszüntetni, melyeket a hivatalos közegek
megszüntstni képtelenek. .Joga legyen kezdeményezni. Ne az iskolák, hanem a



tudománj; szerínt tagoltassék, A kiküldétéseket föntartani kívánja, de azok tie
legyenek ötletszerűek. Ne csak kinevezés legyen, de legyen képviseltetés is,
habár nem nagy keretben. A tanácsba a közügvek intézői is bevonandök.

Alexander B. szerint a tanügyi adminisztráczi6nak szaktud6sokkal való
kapcsolatára nagy szükség van. Ezért létesülnek a közoktatási tanácsok. Azonban
az adminisztraczi6t a tanácstol függetleníteni kell. Mindaz, a mi reformokra. a
tanügy haladására vonatkozik, az legyen a tanács föladata. De ezt a kényes
munkát ily hivatalosan ezervezett testület nem igen végezheti. Nagy és kis taná-
csot utóbbit a miniszteriumba olvasztva, különböztst msg. A választást károsnak
tartja. Bizonyos testületek ne választás utján, hanem hivatalb6l legyenek tagjai'
a tanácsnak. A tanács hatáskörébe csak az utaltaesék. a mit a miniszter akar.

Hegedüs Károly szerint a reform ideiglenes .lehet, A kis tanácsot helyesli.
A tagokat franczia rendszer szerint kell képeznünk olykép, hogy a szakemberek-
böl adminisztratorokat is nyerhessünk. A választást nem tartja helyesnek. Egyle-
tek se küldjenek tagokat, mert minden egyletet csak egy töredék képvisel, Az
iskolalátogást helyesli, de úgy, hogy a tapasztalt hiányok orvosoltassanak is.
Sebestyén. Gyula szarint az általános elvi álláspont formulázására van szükség.
Az iskolalátogatásokat óhajtja, Szám és érdem szerint kell a tagokat! kinevezni.
A tanács ne csak tekintélyes, de munkás testület is legyen.

Pap Géza a tanácsot véleményező testületnek 6hajtja, melynek munkaköre
a felső oktatásügyi ügyeket is felölelje. Több ügyet a mostani tanácsból a minisz-
teriumba óhajtana beosztatni. A tanács véleményező hatáskörére nézve az obliga-
törius forma mellett nyilatkozik. Az iskolalátogatást üdvösnek tartja. Kinevezés
mellett több tagot óhajt, de a választást sem helyteleníti, ha a vidéki. elemek
bevonása mellett keresztülvihető lesz. A kis tanács mellett a parádézó nagy taná-
csot nem helyesli: Kovács Gyula az egyetemi ügyek bevonását kerainak tartja.
Azt óhajtja, hogy a jogi oktatás képviselve legyen s a tanácsnak legyenek jogász
tagjai is. Az iskolai szaKok szerinti tagolást jónak véli. A választási rendszert
perhorreskálja, mert a kinevezési rendszer mind jobban hozza meg' gyümölcsét. A
tanács ne legyen testület, hanem közeg. Kéri, hogy az új szabálysatot gondosan
készítsék.

Wlassics minisztsr összegezi a vita eredményét. Örvend azon, hogy fölfcgáea
melyet bevezető beszédjében körvonalazott a közoktatási tanács ujjászervezéséről,
nagyban és egészben találkozik az értekezlet' tagjainak véleményével. Ehhez képest
konstatálja, hogy magának a tanácsnak eszméje visszautasításra egy oldalról sem
talált. Azt mindenki helyesnek, csaknem szükségesnek tartotta. J elzi továbbá a
rniniszter, hogy majdnem egyhangulag az az értekezlet véleménye, hogy a tanács
véleményező. organum legyen, mely úgynevezett rendelkező jogkörrel ne birjon.
Különben a meglevő szabályzat 19. §-a is ilyennek miuősíti. Konstatálja továbbá
a miuiszter azt is, hogya hatáskör kérdésére nézve körülbelül szintén egyhangú
a megállapodás, úgy hogy iskolai törvényjavaslatok, tantervek, iskolai rendtartá-
sok, fegyelmi szabályzatok stb. kerüljenek a tanács elé, és nem konkrét adrainisz-
trativ természetü ügyek. Konkrét ügyekből kifolyólag szamos általános elvi kér-
dés kerülhet a tanács elé, mert hiszen az élet konkrét ügyekből áll. A tanács
véleményező hatáskörére nézve, hogy az obligatorius vagy fakultatív legyen _
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habár ez inkább csak részletkérdés, - a miniszter na rendszerint odaterjeszten-
dők" kitételét vélné leghelyesebbnek. A hatáskörből az értekezlet megállapodá-
sához képest, a tanszer és tankönyv birálati ügyeket kivenni jelzi. Az ilkolaláto-
gatás kérdésére nagy sulyt helyez, de külön szabályzatban vélné egy utasítás
készítését arra nézve, hogy az iskolákat látogat6 tanácstagok hatásköre meddig
és mily határokig terjedjen. Nagy sulyt helyez arra, hogy ezen iskolalátog6 tanács-
tagok bölcs tanácsokkal járjanak el továbbra is föladatukban. A tanács tagjai
számának szaporítását is kivánatosnak jelzi a miniszter az irodalom, közélet s
tanúgyi kérdésekkel foglalkoz6k sorából. De a vidéki tagok bevonását is 6hajtja.
(Zajos helyeslés.) Arra nézve, hogya tagok kinevezés vagy választás alapján
nyerjék megbizatásukat, jelzi, hogy a fölsz6la16k a kinevezés és választás vegyes
rendszerét említették. A maga részéről inkább a kinevezés rendszerében lát több
garancziát, de a vátasz tas eszméjét a jövőre nézve fölkarolandönak tartja. Ezután
áttér a miniszter a König tanár által legelőször fölvetett .kis tanácsra". A maga
részéről is azt tartja, hogy egy nagy tanács úgynevezett "munkák" végzésére
nem alkalmas. Ez a kis tanács a miniszteriummal szorosabb összefüggésbe is hoz.
ható, úgy, hogy a miniszternek joga legyen a kis tanácshoz is bizonyos ügyeket
küldeni, anélkül, hogy ez az ügyeket a nagy tanácshoz szavazás végett küldené.
Rokonszenvez a miniszter az iskolanemek szerinti csoportosítással is, de ennek
megállapítását az ügyrend keretébe illesztendőnek itéli. A kis tanácsot, a minisz-
ter inkább • elnöki tanács" néven szeretn é, mely 10-12 tagb61 állana, de ezek
csak a közoktatási tanács tagjainak sorából lennének kinevezendők. Végül kensta-
tálja, hogyaközokt. tanács mai szervezésében is hasznos szolgálatot tett s ön-
zetlenül bámulatos munkásságot fejtett ki s ezen ügybuzgalomra kölönösen az
iskolalátogatásokra nézve, a tagokat ez uton is fölkéri.

Majd König, Verédi, Alexander .és Kovács Gyula tagokbel áll6 négyes bi-
zottságot rövid szabályzat készítésére kéri föl, s miután megköszönte a tagok
megjelenését, ar. ülést bezárja.

Luther lVIárton.
(Folytatás.)

Ne vezessen bennünket tévutra az sem,' hogy vannak, kik a szel-
lemet fitogtatják s a szent irást kicsinyelik, mások pedig" mint pl, a
valderisi testvérek a nye lve ket nem sokra becsülik. Kedves barátaim
szeJ1em ide, szellem, oda, nekem is van szellemem s láttam én is nagy
szellemeket, (ha er valamit az, ha saját okosságunkkal dicsekedünk hát
én is tettem valamit, mig. az ő szellemük a szögletben csendesen vol
s legfeljehb a saját dicsőségét hánytorgatta. Azt azonban jól tudom
mit tesz maga a sz ellern. Ha távol maradtam volna azoktól a helyekr ö
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hol a nyelvek segélyével a szent irással alaposan megismerkedtem,
lehettem volna ezért jóravaló, becsületes, jámbor ember, predikálhattam
volna egész csendben, de a pápát és sophistákat is megkellett volna
azoknak hagynom, a mik voltak. Az ördög nem ügyel annyira szelle-
memre, mint az irásban nyelvemre és tollamra, mert az én szellemem
nem vesz el tőle semmit, egyedül - csak magama t; de a szt, irás és a
nyelvek szűkké teszik neki a világot s országában kárt okoznak, Éppen
azért nem tudom a valdensieket sem dicsérni, mert a nyelveket nem
becsülték. Arnbár helyesen tanítottak volna is, a ~lt. irás helyes szőve-
gét nélkülözték, fegyvertelenül állottak, ügyetlenek voltak abban, hogy
a tévelygők ellenében a hitért harczoljanak. Aztán ügyöket oly homá-
lyosan, vontatva s a szent irási bizonyítékok nélkül adják e16; félek
hogy éppen ezért tanok sem terjed el. Nagyon veszedelmes az isteni
dolgokról másként vagy más szavakkal beszélni, mint Isten maga beszélt.
Maguk között élhetnek és taníthatnak a legszentebben, de hiányát érez.
niök kell annak, a mit mások is sajnosan nélkülöznek, hogy sem a szent
irást nem tudják biztosan és alaposan, sem más népeknek nem hasz-
nálhatnak. Mivel a jót képesek volnának tenni, de nem akarják, árn
lássák; miként felelnek Isten ítélő széke előtt.

Legyen most elég abból, milyen hasznosak es milyen szükségesek
a keresztyén iskolák a lelki életre és üdvösségre. Árn lássuk most a
testet is. Ha lélek, mennyország, pokol nem volna is és csak az időn.
kinti világi törvényekre tekintenénk, e czélból nincs-e szükségünk
éppen olyan mértékben, mint az egyház érdekéből iskolákra s tudós
férfiakra? Mert eddig s sophisták ezzel mit sem törődtek, az iskolákat
csak az egyházak számára állították s ha valaki a világi túd omány ok-
ban akarta magát képezni, erre azt mondották: Lássátok ezt világiasan
és nem egyháziasan nevelik; mintha bizony csak az egyházi nevelés
volna Isten előtt kedves, a világi pedig (a mint ők hívják) ördögi és
keresztyén ellenes. Nem szükséges itt bizonyítgatnom, hogya világi
hatalom Isten rendelése, reményelem ezen kételkedni senki sem fog,
.Azt kell most vizsgálnunk: miként nevelhetünk ügyes finom embereket? E tekintet-
ben a pogányok, különösen pedig a görögök es a .r ómaia k előtt szé-
gyennel kell meg hátrálnunk ; ők még nem tudták kedves-e vagy sem
Isten előtt a nevelés, még is olyan szorgalommal és buzgósággal nevel.
tették, tanították fiaikat, leányaikat, hogy ezek űg yesek ké lettek. Szé-
gyenlenem kell magamat- keresztyéneinkért, külőnő sen németjeinkért,
kik m,ég ma is azt mondják; mire valók azok az is kolá k , hol nem
tanulnak ki papokká? Pedig tudjuk, vagy legalább tudnunk kellene,
mily szükséges és hasznos s Isten előtt mily kedves, ha a fejedelem,
úr, vagy a tanácsbeli, szóval a kire a korrnányzás bizatott tudja, mi k ént
kell hívatalát keresztyénileg s ügyesen betölteni. Ha, miként mondtam
az egyhálaknak nem volna is szükségük az iskolákra, ennek is elegendő
oknak kellene arra lenni, hogyafiuknak és leányoknak. mindenűtt a legjobb
ískolát állítS~6k fel, mert a világnak is szüksége van űgyes férfiakra és asszonyokt'a



Hogya férfiak tudjanak uralkodni, az asszonyok pedig képesek legye-
nek a házat, cselédeket rendben és a gyermekeket nevelni. Ilyen férfiak
a fiukból, ilyen asszonyok a leányokból lesznek, ezért kell iparkodnunk
hogy a fiukat és leányokat jól tanítsák jól neveljék. Erre azt mondod
te: Tanítsa és nevelje mindeki jól a maga fiát s leányát! Erre az a
felelelet : Nagyon is jól látjuk; miként taniítják és miként fegyelmezik !
Ha a fegyelmezést a legnagyobb mértékben űzik is, s ha fáradságukat
siker koronázza is, nem tudják másra vinni, minthogy tagjaikat kény-
szeritve tudják tisztességen mozgatni, külőriősen pedig kevély, ostoba
tuskók maradnak, sem erről sem amarról nem tudnak semmit, senkinek
sem tudnak tanácsot adni, senkiri sem képesek segiteni ! Mennyire más-
kép volna, ha tudós és jó er k őlcsű tanítók és tanítónők tanítanák őket
az iskolákban vagy máshol, ezek majd megtanítanák a nyelvekre, a
szabad müvészetekre és a történelemre, hallanák tő'lük az egész világ-
nak a történeteit szóllásmódjait, tudnák mi történt egyik-másik várossal
országgal, fejedelemmel, férfival, nővel s rövid id'ő alatt mintegy tükör-
ben maguk előtt látnák az egész világot, felfoghatnanak mindent élesít-
hetnék érzékeiket, s isteni félelemmel magukat a világ folyásához alkal-
mazhatnák. Aztán a tőrténelernböl megtanulnák az elmésséget, okossá-
got; megtanulnák, mit kell a világban kerülni, mire kell törekedni s
másokat eszerint segítenének tanácsokkal, maguk pedig eszerint kor-
mány oznának, Az a nevelés azonban a' melyben a szülöi háznál része-
sülünk a saját tapasztalásunkon akar az okosságra tanítani bennünket,
Mig az okosságot a saját tapasztalásunk alapján megtanúljuk, százszor
meghalunk, egész életünkben helytelenül cselekszünk, mert a saját ta-
pasztalásra sok, igen sok idő kell. Mivel a fiatalságnak ugrálni, szalad-
gálni, vagy valamit. tennie kell; ebben örömüket lelik s nem is volna
jó ebben öket megakadályozni : miért ne alapítanánk számukra ilyen is-
kolákat, miért ne tárnók elibük e müvészeteket? ... különősen most,
midőn Isten kegyelméből minden úgy van, hogya gyermekek játszva
s kedvvel tanulhatnak mindent, legyen az nyelv, történelem, vagy vala-
mely müvészet. Ma már iskoláink nem azok a poklok 5 purgátoriumok
a melyekben bennünket a causalibus és temporalibusért annyit kinoztak
hol annyi verés, reszketés, félelem s jajgatás daczára .sernmit sem tanul-
tunk. Ha annyi fáradságot nem sajnálunk, hogy a gyermeket a kártya-
zásra, éneklés és számolásra megtanitjuk, mert fiatalok, ügyesek s haj-
landók arra: miért ne érnénk rá arra is, hogy az o 1vas á sr a s egyéb
müvészetekre -is megtanitsuk? Magamról beszélek! Ha gyermekeim vol-
nának, nekik nemcsak a nyelveket és a" historiát, hanem az
éne ke t, zen é t s az egész ma the ma tik á t meg kellene tőlem ta.
nulniok. Mert mi ez más, mint puszta gyermekjáték, a mire régen a gö-
rögök gyermekeiket nevelték, kikből aztán ügyes emberek is váltak.
Menny ire sajnálom most, hogy több költőt s historicust nem tanulrná-
nyoztam, és senkit ezekre nem tanítottam, hanem ezek helyett a sátán
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munkásait a philosophusokat s a sophistákat kellett oly nagy kőltség-
gel, fáradsággal s kárralolvasnom, hogy alig tudom kiheverni.

Hallom hogy te erre azt mondod: Ki nélkülözheti annyi ideig
gyermekeit, ki nevelheti valamennyit urrá, nekik bizony meg kell szokni
a házi munkát is stb.? Erre én azt felelem: Nem is az az én vélerné-
nyem, hogy olyan iskolákat állitsanak, a milyenek eddig voltak, mely-
ben a fiú husz-harmincz évig is tanulta a Donatust s Alexandert s
még sem tudott semmit. Ma más világ van, minden másként van. Vé·
ményem az, hogy nap on kén t egy vag y két ó r á ig k ű l dj ük
a gyermeket az iskolába, a nap többi ré szében pedig
v é gez zen ek ház i m un k á t, tan ul jan ak mes ter ség e t, vagy
a mire éppen használni akarjuk; a tan u 1 á s é sam u n k a jár j a-
nak egy más sal kar ölt v e, mert a gyermek fiatal s hajlíthaté,
Hiszen ma tizszer annyi időt fordítanak a lövöldözésre, labdázásra, sza-
la dg álásra, hentergésre. A leányka is r á érhet arra, hogy napon·
kin t egy ó r á ig az isk o 1á ba m e nj en sem e IIe t t azt á n ro é ~
házi dolgát is elvégezheti: ennél most sokkal több időt elalszik,
eltánczol és eljátszik. Csak .az a baj, hogy nincs se kedvünk, se akara.
tunk arra, hogy gyermekeínket neveljük, sem pedig arra, hogyavi·
lágon ügyes férfiak nevelése által segitsünk. Az ördög sokkal jobban
szereti a goromba tuskókal s a haszontalan embereket, valamint azt is,
ha az embernek nincs jó dolga e földön.

Kik agy e r m eke k k ő z ű 1 ügyes e k len nén ek, a kik re-
ményt nyujtanának arra, hogy valamire viszik, 1enn éne k tan í t ó k k á

tanítóiIőkké,papokká s más egyházi h iv a t a l n o k o kk á, ezeket
tovább kellene taníttatni, neveltetni vagy pedig egészen a tanulásra le·
hetne szorítani, miként a szent martyroknál is olvassuk, kik szt. Ágnest,
Agathát és Lucziát s többeket nevelték. Ezért jöttek létre a klastr ornok
s szerzetek is, melyek azonban eredeti rendeltetésüket ma már teljesen
megváltoztatták. - Igy majd lesznek embereink, k ik Isten ígéjét hir-
detik, a sacramentumokat kiszolgáltatják s lelki pásztorai kká lesznek
népöknek. De honnan vegyük ezeket, ha a romba dölt iskolák helyett
keresztyén· iskolákat nem állítunk? Azért igen szűkség es nemcsak az
ífjuságért, hanem az egyházi és világi elem javáért is az iskolák felál-
Htása, nehogy amit most elrnulasztunk, késöbb örökké kelljen bán.
nunk, Lássátok például Salamon király e téren milyen buzgalmat fej.
tett ki, mennyire szivére vette az ifjuság ügyét s még k irályi foglala.
tosság ai között is szakított magának annyi időt, hogy az ifjuság szá-
mára könyvet, az úgynevezett Pr overbiorum.ot megirta. Maga a Krisztus
is mennyire szerette a gyermekeket! Mennyire szivünkre kötötte nekünk
is azt, mennyire dicséri az angyalokat, kik a gyermekekre vigyáznak:
aztán azt is megmutatja, mily nagy érdem az, ha a gyermekeket jól ne-
veljük; mennyire haragszik azokra, kik ezek kőzül egyet is meg botrán,
koztatnak!
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Azért édes uraim fogjatok hozzá a munkához, melyet isten kőve-
tel tőletek, melyet tenni hivatalotoknál fogva kötelesek vagytok, vi-
gyétek véghez a mire az ifjuságnak szüksége van, melyet sem az egy-
ház, sem a világ nem nélkülözhet, Sajnos, elég sokáig tévelyegtünk,
romlottunk a setétségben, elég sokáig voltunk nérriet vadállatok. Hasz-
náljátok már egyszer az 'értelmet is, a melyből Isten lássa, hogya vett
jókért háládatosak vagytok s más országok is észrevennék, hogy mi is
emberek, férfiak vagyunk, kik vagy tőlük tanulunk valami hasznosat,
vagy őket tanítjuk valami üd vösre s azt akarjuk, hogy a világ a mí
munkánk által is javuljon. En a magamét .megtettem, én Németország-
nak szivesen- adtam tanácsot s rajta örömest segítettem volna. Vannak
a kik megvetik, fel sem veszik hfr tanácsomat, azt gondolják, hogy
mindezeket nálam jobban tudják. Ezt én megengedem. Elhiszem hogy
mások jobban tudhatják, mit kellene tennünk; de mivel ezek a mások
hallgatnak, én szólok s úgy ahogy tudok. Mindig jobb erről bármi
ügyetlenül beszélni, mint hallgatni. Reményelem, miszerint Isten feléb-
reszt nehányakat s jó akaratu tanácsom nem hull a porba s ezek nem
azt nézik ki beszél, hanem magáért az ügyért cselekesznek.

Azoknak, kik Németországban iskolákat szeretnének felállítani,
nem kell azt sem feledniök hogy sem költséget, sem fáradságot nem
szabad kimélniök hogy különösen a nagyobb városokban k ő n y vt ár a-
k at, nyomdákat á II í tsa nak. Mert hogy az evangelíom megmaradjon,

'ki kell nyomni s a könyveket be kell k őtni. Ezt pedig nemcsak azért
kell tenni, hogya kik az egyházi s világi hatalom élén állanak, olvas-
hassák s tanulmányozhasák, hanem azért is, hogy az evangelium meg-
maradjon s a Ilyelvekkel s müvészetek kel együtt el ne vesszen. Ebben
Sz. Pál is szorgalmaskodott. Thimotheusnak (Lev. IV. 13.) megparan-
csolja, hogy legyen figyelmes az olvasásban, hogya könyveket, külő-
nösen pedig a pergamentet, melyeket Troásban Kárpusnál hagyott hozza
magával. Igy tettek minden országok, a melyekben valami nevezetes
történt; Izrael népe pedig Mózes munkáját, a törvények könyvét a 'Le-
viták örzésére bizta s a frigy-ládába tette. A kinek a törvényekre szük.
sége volt, leíratta a levitákkal. Ebből látjuk azt, hogy Isten a leviták-
nak más foglalkozásuk melle!t azt is meghagyta, hogya könyveket
őrizzék és reájuk vigyázzanak, E könyveket szaporította s jobbltotta,
Józsua, Sámuel, Dávid, Salamon, Ezsaiás,s utánuk még {öbb királyok
és próféták. Igy keletkeztek az ó testamentumi szt. könyvek, melyeket
soha sem' állíthattak volna össze s nem órizték volna meg, ha Isten
őrizetüket meg nem parancsolja. E példára alapítottak a szerzetekben
és a klastromokban is könyvtárakat. Milyen kár volt, hogya szerzete-
ket nem útasították arra is, hogy kÖnyveket s kéziratokat szerezzenek,
akkor a midön még könyv s ember elég volt. Késöbb - sajnos - any-
nyira mentek, hogy a jó könyvek helyett haszontalan barátkönyvekkel
a. 'milyenek nFlorista" nGraccista , "Labyriotus" "Dornisecll.f,e:~ rak-
ták tele könyvtáraikat j ezeket a könyveket pedig a sátán csu·Ii#i\~.~~zért

., '!' '
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teremtette, hogy velük és általuk a latin nyelvet tönkre tegye, hogy
ne is lehessen sem az iskolában, sem a tudósoknál, sem a tanítóknál
feltalálni. S a mint tapasztaljuk s látjuk a könyvek töredékeiből, mely
könyveket a porból s a férgek közül nagy fáradtsággal ismét kiszaba-
ditottak, s melyeket még ma is keresnek, mintha valami lerontott város
romjai- és poraiból ásnók ki a k incse ket - ezek ból a töretlékből 'kel-
lett a nyelvet és a müvészeteket ujra megtanulni. Igy kellett nekűnk ;
Ezzel Isten megfizetett hálátlanságunkért, rni ve l nem gondoltunk jótéte-
ményeire s midön még tudtunk volna, nem szerezhettúnk elegendő kész-
letet a jó könyvekből s nem gondoskodunk tudós emberekről. Most is-
mét igy tenne velünk. A szentirás és Aristotes jeles munkái hel-yett
számtalan haszontalan barát könyv, az ördög á lorczája i keletkeznének,
a melyek mindinkább eltávolittatnának bennünket a bibliától. Nem elég
nyomorúságos állapot volt az, hogy eddig a fiúnak húsz s több évig is
iskolába kellett járni s csak azért hogy azt a gonosz latinságot megta-
nulhassa, pap lehessen s misét olvashasson? S a ki hosszú évek tanu-
lása árán annyira vitte, boldognak vallhatta magát s boldog volt az az
anya, ki méhében ilyen fiút hordozott! De azért akár milyen boldognak
tünt, teljes életében szegény, tudatlan ember maradt, ki sem a k odá-
csolásra sem a költésre nem alkalmas. Mindenfelé ilyen tanitóink vol-
tak, kik maguk is tudatlanok voltak, a jóra és szépre tanitani képtele,
nek, de még a módját sem tudták; miként kell tanulni és tanitani. Ki
a hibás? - NemvoJtak más könyvek, mint a barátokéi, és a scphis-
tékái, Ugyan hogy lehessen abból jóravaló ember, kine k a tanitója s
maga is ép oly balgatag, mint a könyve, a melyböl tanulnia kellene \
A csó kan e m k ölt gal a m bot, s a z o s tob a nem nevel het
o kos a t, Ez lőn a hálátlanság megérdemlett büntetése; a 'miért nem
forditottunk elegendő gondot a könyvtárakra, megengedtük, hog y a jó
könyvek elkallódjanak. s a rosszak megmaradjanak. '

Az én tanácsom nem az, hogy mindenféle könyveket megsz erez.
zünk s csak arra gondoljunk, hogy minél több könyvünk legyen. Azt
szeretném, ha a könyveket kiválogatnók, hogy ne kellene mindenféle
haszontalanság-ot megszereznünk. Ezeket legjobban szeretném kidobálni,
hogy könyvtáramat tisztességes könyvekkel tölthessem meg; rnit sze-
rezzek be: az iránt, a tudós férfiak véleményét kérném ki. Legelősiör a
szent irásnak kellene ebben méglenni latin, görög, zsidó és német nyel-
ven, s még több nyelven is. Ezt követnék a szent irás legkitűnöbb ma-
gyarázói, latinul, görögül, zsidóul, vagy a miként megszerezhetném. Eze-
ket kővetriék azok a könyvek, a melyekből nyelvet lehet tanulni: a
poeták és oratorok s nem néznék arra, pogányok vagy keresztyének,
latinok avvagy görögök voltak; mert az ilyenekből kell a grammaticát
megtanulnL Majd következnének a szabad művészetek és másféle
müvészetekre tartozó könyvek. Végre a jog- és orvostudományi köny-
vek, ámbár itt is a commentarok között a válogatás szükséges. Kűlő-
nős .gcnd ot kellene fordítani a kronikák és a historiákra, mert ezek
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nagyon hasznosak. Ezekből ismerjük meg a világ folyását s korrnányo-
zását, ezekből látjuk Isten csudáit s munkáit is. Mennyi mondát, törté-
netet tudnánk olyant a mi Németországban történt, a miből ma egy
árva kukkot sem tudunk! Ez onnan van, mert nem volt senki a ki eze-
ket leirta volna, vagy ha már leírta is valaki, senki sem őrizte meg a
könyveket; azért kell nekünk németeknek a külföldiek szemében vad-
állatoknak lennünk, kik mást sem tudnak mint verekedni s az ételben,
italban dorbézolni. A gÖ,rög'ök, ró~aiak s' még a zsidók is oly bőven
s szorgalmasan megirták történeteiket, hogy ahol csak egy asszony
vagy gyermek valami különöset mondott, azt mindenki olvashatja s
tudhatja; mindezek daczára mi németek vagyunk, s azok is aka.
runk maradni. Mivel bennünket Isten annyira megáldott minden javai-
val, tudós emberekkel, könyvekkel: itt az ideje, hogy arassunk; válasz-
szuk a jobb részt, a mit tudunk; gyüjtsünk kincseket, hogya jövő
nemzedék számára is tartsunk meg valamit ebből az arany korszakból,
hogya gazdag aratást el ne mulaszszuk. Mert félő, hogy utoljára az
ördög- munkája k ővetkeztében azok a jó könyvek, a melyek most nyo-
mattak elnyomatnának s az üres, haszontalan, istentelen, ostobaságok-
kal telt könyvek minden zúgot betöltenének.

Azért kérlek benneteket kedves uraim, ne vessétek meg tanácso-
mat. Ha volnának köztetek nehányan, kik csekélynek tartanak engem
arra, hogy tanácsom szerint cselekedjenek és éljenek, vagy pedig en-
gem, akiátkozottat megvetnének. gondolják meg, hogy én nem a ma-
gam, hanem egyedül Németország javát és üd vét keresem. Ha őrült
volnék s valami jót találnék mondani, eg-yetlen egy bölcsnek sem kel-
lene magát azért szégyenleni, hogy tanácsomat megfogadja. Ha török
vagy pogány volnék is láthatják, hogy a mit tanácsoltam, abból nem
nekem van hasznom, hanem a keresztyénségnek ; ne vessék meg tehát
szolgálatomat. Volt idő, rnidőn egy bolond azt tanácsolta, a mit az
okosok egész gyülekezete. Mózesnek, ]etrótól kellett tanulnia. (IL Móz.·
XPII!. 17.).

Ezzel Isten kagyelmébe ajánlak benneteket. Ó lágyítsa meg szive-
teket, hogy a szegény, nyomorult, elhagyott ifjúságnak valóban pártját
fogjátok sIsten segítségével Németország boldogító keresztyén törvé-
nyeire, testtel s lélekkel, minden tehetséggel' a mi Atyánknak Isten-
nünknek tiszteletére s dissőségére segéljétek tanácsotokkal, a mi
Idvezitönk a Jézus Krisztus által. Amen. .

(Folytatása következik.) Pethes János.
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Beszélgetések Istenről a népiskola felsőbb
osztályaiban.

(Folytatás).

IV. Ist en min den ü t t jel e n val ó é s min den tud Ó.

Kedves gyermekeim! Eddigi beszélgetésünk folyamán meggyő-
zödtünk arról, hogy Isten örökkévaló és változhatatlan, jó és kegyelmes,
szent] igaz és igazságos; ma az Istennek ismét más tulajdonságait fog.
juk ·megismerni.

Hol szokták az Istent leginkább imádni? (A templomban). Hogyan
is nevezik azért a templomot? (Isten házának). De van az Istennek egy
nagyobbszerü temploma is, melyet nem emberi kezek készítettek.
Melyik az? CA nagy természet). Isten házában Isten lakozik. Miért
nevezhetjük a természetet is Isten templomának? (Mert Isten lakik
ebben is). Nem láthatjuk ugyan testi szemeinkkel, de az ő mükődé.
sének nyomaira mindenütt találunk. Ki ruházza föl amezök liliomát?
Ki terít asztalt az égi madárnak? Igen! Jelen van ő a virág szinpom-
pájában, a táplálo kalászban, jelen a czikázó villám fényében s a dör
dés morajában. Ö mérte ki a milliónyi égitestek utját, 6 kormányozza
azokat utjokban, hogy egymásba ne ütközzenek. Isten mindenütt jelen
van; jelen a földön, jelen a mennyb~n, de jelen van ö a saját lelkünk-
ben is; hisz a lelkiismeret nem más mint az ö szava a mi lel.
künkben.

Mit jelent tehát, hogy az Isten mindenütt jelen való? (6 az egész
nagy míndenség ben mindenütt van; jelen van a földön, a menyben és
a saját lelkünken is). Gyönyörüen rajzolja Istennek ezen tulajdonságát
a 139 Zsoltár .7-10. "Hová mennék a te lelked előtt, és a te orczád
előtt hová futnék? Ha a menybe megy ek, ott vagy; ha a koporsóba
vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy. Ha oiyan szárnyaim volnának
is, mint a hajnalnak és a tengernek utolsó határánál laknám is: oda is
a te kezed vinne engemet és a te jobb kezed megfogna engemet."

S rrrilyen boldogító ránk nézve ez a tudat, hogy Isten mindenütt
jelen van! Mindenütt és minden Isten felügyelete alatt! Ha tehá
veszedelmek környékeznek, mivel vigasztalhat juk magunkat? (Isten
velünk van s őrködik felettünk). Ha az emberek hütlenül elhagynak,
ö velünk marad akkor is. Ha élethivatásunk kényszerít szülóinktöl,
rokonainktóI elválni, ö el kisér bennünket mindenhová ; csak rni ne
hagyjuk el öt, 6 el nem hágy min ket l
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A ki valahol jelen van, mit lát az a szemei előtt lefolyni? (Az
eseményeket). Más szóval: tudomással bir az ott lefolyó esemé-
nyekről, tudja, hogy mi történik ott. - De minthogy Isten mindenűtt,
az egész nagy mindenségben jelen van, mi következik ebből? (Látja,
tudja mi történik az egész nagy mindenségben). De Isten nemcsak azt.
tudja, a mi a jelenben történik, ha~em ismeri a multat s belelát a jövőbe
is. Isten mindentudó. Isten még hol is jelen van? (Az ember lelkében).
Ennél fogva mit is tud az Isten? (Tudja, mi megy végbe az ember
lelkében). Isten tehát még mit is tud? (Az ember érzelmeit és gondo-
latjait). Mit jelent tehát, hogy az Isten mindentudó? (Tudja a jelent,
a multat és a jövőt, sőt az embernek legtitkosabb gondolatjait is tudja).
Isten rnindentudósága a sz. irásban igy van rajzolva : Zsolt. 139., 2.,
4, "Te tudod az én ülésemet és felkelésemet, távol látod az én gondo-
latomat. Mi'kor még az én nyelvem alatt nincsen a beszéd; ime uram,
te azt mind jól tudod".

* **
Midön Józsefet Potifár gonosz felesége a roszra akarta csábítani

s az így szólt: "Mi módon mivelnék ily nagy gonoszságot, vétkezvén
Isten ellen" -' bizonyára Isten szentségén kivül az ö mindentudóságára
is gondolt. - Mi tartotta vissza Józsefet a büntől? (Isten mindentudó-
sága). Mitöl tartson vissza minket is Isten ezen tulajdonsága? (A bűntől),

"Akármely rejtek helyen légy,
Lát az Isten rosszat ne tégy!"

Isten mindentudó! ez ösztönözzön egyszersmind a jónak önzetlen gya-
korlására! Ha csak azért teszünk jót, hogy az emberek lássák, mi
akkor a mi jó cselekedetünknek rugója? (A hiuság). A hiuság pedig
nem szép és Isten előtt nem kedves dolog. A jó cselekedetnek csak
mikor van igazán erkölcsi értéke? (Ha önzetlenül viszszük véghez):
Tehát ott és akkor is, a hol és a mikor .seriki sem tudja. - Senki?
-;- De valaki mégis látja, tudja az ilyen cselekedetet is. Kicsoda? -
Igen "ő titkon rád néz" és tudja legelrejtettebb cselekedeteidet is, akár
jók, akár rosszak legyenek azok s azok szerint fog egykor téged is
megitélni.

Ének. Dallam: Bizony meglészen az idő.

"Szent Isten! te bizonyára
Igaz itéletet tész,
S jól tudom, hogy valahára
Én tőlem is számot vész;
Segélj minden bűnt kerüljek,
S idején úgy elkészüljek,
Hogy akkor megállhassak".
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5. Ist e n mi n den hat ó é s b ő 1cs.

Kik az emberek leghatalmasabbjai? (A fejedelmek,
császárok). Ezeknek van hatalmuk élet és halál fölött; parancsukra
egész nemzetek megmozdulnak s egész hadseregek készek a halálba
rchanní, De azért a leghatalmasabb is k őzülők képes-ecsak egy
esőcseppet is teremteni?!

Ki hozta létre az egész nagy mindenséget? (Isten). És pedig mi-
ből? (A semmiből). :Miáltal? (Az ö mindenható szava által). Zsolt. 33.,9,
"Ó mondotta és lett, ő parancsolta és előállott." Mivel tehát minden
meglesz, megtörténik, a mit Isten akar, létezik-e nála lehetetlenség?
(Nála nincs lehetetlenség). Isten tehát mindenható. MIt jelent, hogy az
Isten mindenható? (Neki mindenre van hatalma, ő mindent megtehet,
a mit csak akar). Lukács 1., 37. "Istennél nincs lehetetlen dolog".

* **
K. gy. az olvassuk szent könyvünkben, hogy Isten bevégezvén a

teremtés munkáját , mindeneket megtekintett, és ime mind igen jó vala.
Tehát mit nem talált Isten sehol? (Hibát). Minden teremtmény oly
szervekkel, eszközökkel lett ellátva, a. melyek az ö életm6djának leg.
inkább megfeleltek. - Mindenütt a legszebb rend! Tavasz után nyár,
nyár után tél, azután ismét tavasz következett. - A nappalt az éjjel
ezt ismét a nappal váltotta föl. - Valóban bölcsnek kell annak lennie,
a ki mindezt így rendelte. - Mit jelent tehát, hogy az Isten bölcs?
(Soha semmiben hibát nem követ el). Zsolt. 104., 24. Mely nagyok a te
cselekedeteid Uram! Mindeneket bölcsen teremtettél j bétölt a föld a
te gazdaságiddal" .

Isten bölcsessége azonban nem csak a teremtés munkájában nyil.
vánul, hanem az egyes emberek sorsának intézésében, valamint egész
népek kormányzásában is.

Hová vezérli Isten Józsefet? (Egiptomba). Mi czélból? (Hogy
egész népeket megtartson általa). Mit érzett JAkob az ő szivében,
midön legkedvesebb fiát elveszettnek hitte? (Fájdalmat). De ez a fáj.
dalom később mire fordult? (Örömre). Isten ma is néha úgy intézi az
ő gyermekeinek sorsát, hogy mi nem vagyunk képesek <iz ő intézke-

. déseit felfogni. - Nem vagyunk képesek megérteni: miért fosztja
meg az ártatlan kis gyermeket gondviselő anyjától, szerető atyjától;
miért bocsát néha az istenfélő és becsületes emberekre is annyi szen-
vedést! De bízzunk benne, ha az ö gondolatai nem is mindig a mi
gondolataink s a mi útaink nem az ő útai; az ő bölcsessége nemcsak
földi jólétűnkre, hanem egyszersmind erkölcsi megjavulásunkra, lelki
idvezségünkre is van irányulva, s nem-e a szenvedések között fog lel.
künk megtisztulni a romlottságnak minden salakjától! Bizzunk
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benne, ő czéljainak elérésére mindig a legjobb eszközöket választja.-
Mit jelent tehát még, hogy az Isten bölcs? (Ö czéljainak elérésére
mindig a legjobb eszközöket választja).

* **
Boldogoknak érezhetjük magunkat, hogya mindenható és bölcs

Istenhez imádkozhatunk. Isten mindenhatósága miért szolgálhat meg-
nyugtatásunkra, midőn hozzá imádkozunk P. (Mert a mindenható Isten
képes kéréseink teljesitésére). Mit erősítsen ennélfogva bennünk Isten
mindenhatósága? (Bizodalmunkat). Ha már ember nem segíthet rajtunk
bajainkban, Isten akkor is tud még segíteni; s a bölcs Istennek czélja
az emberekkel, hogy azok balclogak legyenek. - Tehát a szenvedések
által is mit czéloz? (A mi boldogságunkat). Hogyan kell ennélfogva
a sors csapásait is elviselnünk? (Béketüréssel). Zsolt. 37., 5. "Hagyja'd
az urra a te utadatés b izzál ő bennne; és ő megcselekszi".

Ének: Saját dallam,

"Légy csendes szivvel, légy békével
Bízzál ember az Istenben.
Ö bir örömök bőségével,
Vele boldogúlsz mindenben.
Ö minden boldogságok atyja,
A bút örömre fordíthatja .
Légy csendes szivvel 1"

Ime kedves gyermekeim! ilyen az Isten, a kiben mi hiszünk; a legtö-
kéletesebb lény, ki az ő tökéletességeinek minket is részeseivé tett,
saját képére és hasonlatosságára teremtett. - Törekedjünk öt a meny-
nyire lehetséges mindig jobban és jobban megismerni, öt szeretni és
benne bízni!

.Isten! kit a bölcs lángesze föl nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt,
Léted világít, mint at égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Buzgón leomlom szined előtt, dicső!
Majdan ha lelkem záraiból kikél~ ,
S hozzád közelb járulhat, akkor
A mi után eped, ott eléri". (Berzsenyi D.) M.

J
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Kisérleteim, tapasztalataim és eljárásom a magyarnyelv tanítására
nézve, németajkú népiskolában.

(Vége).

És most még a magyar nyelv tanításából kifolyó eredményekről
óhajtok nehány szeban beszámolni. Előre is jeleznem kell, hogy
azok a nagyon vérmes reményeknek nem mindenben megfelelők. .A laikus
szemlélő ott, hol a tannyelv magyarra van változtatva nagyon rózsaszin-
ben képzelheti magának az állapotokat s azon hiedelemben lehet, hogy
miután a köztapasztalat szerint, az idegenajkú fiú gyermekcsere utján eg-y-
két év alatt szépen elsajátítja a magyal' nyelvet, tehát magyartannyelvü
idegenajku iskolában is a gyermekek legföllebb 3-4 év alatt okvetlen jól
meg fognak tanulni magyarul s igy nehány év alatt az iskolából a német-
nyelv teljesen kiküszöbölhető stb. Nem vagyok laikus, de iskolámban a
tannyelvnek magyarra történt átváltoztatása által még magam is azt hit-
tem, hogy ha 3-4 év alatt nem is; de mire a kezdőból végző lesz, tehát
hat év leforgása alatt az iskola nyelve teljesen át fog alakulni s a
magyar nyelvet a kezdő a nagyobbaktól fogja megtanul ni s nekem ezzel
azon tul már semmi vesződségern nem lesz s tovább képzés végett ek-
korra már legalább is II magyar ,költők szépségeit fogjuk tanulmányozni!
Azonban a tapasztalat, gyakorlat és a rideg való letaszított a fautasia
légköréből a föld kemény rögére s be kellett látnom, miként saját remé-
nyeim is tulvérmesek voltak és hogy bármiként hajtsa is valaki a magyar
nyelv tanítását, azért az sohasem egyenlő azzal, midőn a gyermek magyal'
esaládnál, magyar faluban van, hol folyton kénytelen magyarul beszélni
s az által tanulni.

Annyit azonban el lehet érni, hogy a gyermekek - meglehetős
bö szóismeretük lévén - magyarul csaknem mindent megértsenek, s
gondolataik legnagyobb részét, saját módjuk szerint ki is tudják fejezni;

, egyszóval, a mint mondani szokás, magyarul bizony nem lehetne őket
eladni, sőt saját egyéni szükségletüknek megfelelőleg egész derekasan
bárhol is megállhatják helyüket; mindehhez az életben még egy kis '
gyakorlat szükséges s a dolog nyélbe van ütve.

Ezen eredmény, noha nem is felel meg a vérm'es várakozásoknak,
azért nem' ~en .megvetendő s korántsem fitymálésra méltó, mindamellett,
hogy a laikus vérmes reményeitől bizony még, nagyon, de nagyon távol
áll, mert még a nyelv sajátsága, a kifejezés módja vérükbe át nem
ment, magyar beszédük közben bizony sokszor a komikusabbnal komi-
kusabb kifejezések is hallhatók. A többek közűl nehányat izleltetőűl fel-
említek. Egy alkalommal kis fiam a kapuban, már egy fonyadásnak
indult füzfasippal vessződött, mely már sehogysem akart hangot adni, a
mi fölött őkelme siránkozni kezdett. Két nagyobb iskolás fiu épen akkor
igyekezett az iskolába; a kapuhoz érve, látják a siránkozó kis fiut. Az
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egyik közülük, látva az elromlott sipot, résztvevőleg megszól1ítja: »Miér]
sirsz Dezsőke, talán eltörött a pipád? « A kis Dezső azonban haragos
pillantást emelve a fiúra oda szól: »Te bolond, nem pipa ez, hanem
síp!« Az iskolásfiú minden szó nélkül távozott szörnyen röstelkedve az
ejtett hibán. Hát még ha tudta volna, hogy én titokban fültanuja voltam.
A kapott csipős leczkét azonban úgy hiszem örökre megjegyezte magának.

Akárhányszor elmondják: A huszár agyerekben ül - a helyett
nyeregben; vagy: édes anyám tegnap papot főzött, - habott helyett, s
akármiként törekszik is az ember a tiszta kiejtésre s vesződik nap-nap
után, ha ez sikerül is, csak ideig-óráig tart, s másnap már részben is-
mét ott áll, a hol előbb, másnap már ismét papot mondanak bab
helyett, melynek folytonos helyreigazitását is megunja utóvégre az ember
s rá mondja: No hát süssétek meg! A magyar fülnek nem jól, de azért
mégis kedvesen hangzik magyar népdaloknak alkalmas szöveggel történt
betanítás utáni énekeltetése, mely úgy látszik a gyermekekre hevitőleg
hat; de különösen az aprók magyarnyelvi csacsogésa. Midőn pl., kér-
dezem: Kinek van már meg feladványa? Felelet több helyről: En is
van, én is van! Csak ritkábban: Nekem is meg van. Egyszóval ütjük,
vétjük szegény türelmes magyar nyelvet, de azért délutánonként egész éven
át a gyermekeknek németül beszélni büntetés terhe mellett tilos, melyhez
már annyira hozzászoktak. hogy büntetés e miatt nem igen fordult elő.

A magyar nyelv meghonosításának szempontjaból legujabb tervem az,
hogy az iskolai nyelvgyakorlatok kiegészítéséül minél több magyar lakos-
ságot vonjak a faluba, mit az által vélek elérhetni, ha az államvasutak
igazgatóságát az iránt keresem meg, hogy a helybeli kettős állomáson s
az ahhoz tartozó vonalrészen szükségelt lakás nélküli magyar alkalmazott-
jair lehetőleg községünkbe való letelepedésre kényszerítse, a mi úgy hiszem
nem fog nehézségbe ütközni, hogy azok ez által a magyar nyelv terjesztói
lehessenek. '

Mindezen kisérleteim, véieményeim és tapasztalataimat főleg azért
mondtam el, hogy első sorban eloszlassam azon balhiedelmet, mintha 'a
m~gyar nyelven való tanítás idegen ajku iskolában kivihetetlen volna;
s hogy eloszlassam azon bal hiedelmet, miként a magyar nyelv ilyetén

, tanítása valami természetfeletti nehézségekkel járna. Ugy vagyunk ezzel
is, mint némely gyermek valami feladványnyal, t, i. hogy én ezt, vagy
azt nem tudom megtanulni, megfejteni soha. S mindaddig, míg sopánko-
dik tannlás ~agy munkálkodás helyett, bizony nem is fejti, nem is tanulja
meg; hanem ha neki kezd erős akarattal, akkor belátja, hogy 'még sem
oly nehéz az, minőnek ő képzelte s megtanulja azt, különösen ha annak
módját megismerte. Én a módot is igyekeztem bemutatni és pedig kez-
dettől fogva a legutóbbi időkig,' hogy esetleg lehetövé váljék kinek-kinek
hosszasabb tapogat6zások mellőzésével, saját egyéniségének, viszonyainak,
hivei gondolkodásmódjának figyelembe vétele mellett a 'legalkalmasabb
ke", d ő pon tot az elmondottak valamelyike kösül kiválasztani, melyet
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aztán a bemutatott módon tovább fejleszthet. Mivel azonban manapság a
magyar nyelv már minden idegenajku népiskolában kötelező tantárgy s
az - nem szólva most sok tanítási mód értékeiról - kisebb-nagyobb
sikerrel minden iskolában taníttatik, e kedvező körülményt tekintetbe
véve II magyar nyel v kellő bevezetésének szerintem az volna legalkalma-
sabb, legrövídebb s legegyszerübb mödja, hogy a tan í t ó s aj á tsz a-
k á II ára - ha van - a leg k ö z ele b b i isk o 1a i é vel ej é vel
megkezdené a már ismertetett módon a két n y e l v ű

tan Í tás t, a vallési tál'gyak kivételével az ö s sze s t II n tál' gyak on,
melyben annyira haladna előre, a mennyire csak lehetséges. Eljárásának
eredményét az évzáró vizsgán, ha kellő mödon fogja tudni értékesíteni,
meg fog győződni róla, hogy eljárása általános belyesléssel fog találkozni
s még a leg nag y obb mag y a r f al ó is kén y tel en lesz meg haj-
j ol n i az üdvös eredmény előtt s be fogja -Iatni, hogy ha a gyermek a
tárgy at két nyelven tudja, bizonynyal többet ér, mintha csak anyanyelvén
tudná. Ehhez aztán már nem szükséges egyéb, mint a tanító részéről egy
kis hazafiui érzés s a kitüzött czél felé már könnyebben lehet igyekezni
az által, hogy fokról-fokra, mintegy ész r é v étle n ü 1 az anyanyel v mindig
szükebb térre szoríttathatik, míg végre a tisztán magyar nyelven való taní-
tás érvényre fog emelkedni. Ez azon eljárás, melyet tapasztalataim után
a legjobb lélekkel ajánlhatok azoknak, kik velem együtt azt tartják, a
haza mindenek előtt; azoknak pedig, kik még idáig sem jutottak volna,
milyenek köztünk nem hiszem, hogy lennének, első sorban azt ajánlom,
igyekezzenek megérteni, hogy azon közös anya érdekében, kinek oltalma
és védszárnyai alatt valamennyien nemzeti különbség nélkül oly jól érezzük
magunkat; ki bennünket nemzeti különbség nélkül táplál és eltart, van-
nak hazafiui kötelességeink, melyeket ignorálnunk, ha hálátlanok nem aka-
runk lenni, semmi esetre nem szabad.

Azokat pedig, kik ezt megérteni ne III a kar j á k, vagy elmulaszt-
ják, óva intem, gondolják meg jól a dolgot, mert a közös anya, ha egy-
szer tűrelmét veszti, a hűtlen gyermeket haz a á r II1ó hoz has on 1Ó
m ó don fogja kidobni védszárnyai alól.

T. Kartársak ! Közel [évőben fogjuk megünnepelni hazánk alapí-
tásának ezredik évfordulóját. A millenniumot a többek közt igen mélt6an
ünnepélhetnénk meg az által, ha egy ház IIn k ö s sze sis kol á i b a
a nem zet ita n nye 1 vet v eze t nén k b e. Koszorus költőnk Jókai
azt mondja: »Magyarország újbóli meghódítása a tanítokra vár«. Ha ez
ig-y van, és így kell lenni, inert ő mondta, akkor alakuljunk egy szívvel
lélekkel, fáradságot nem ismerő önkéntes csapatta, tüzzük ki a lobogót
a nemzeti nyelv érdekében e lelkes, önkéntes csapat élére s csatlakozzunk
[,1un kartársakhoz, ,kik országszerte már rég küzdenek e zá.szló alatt s
ekkor a mi lelki szemeink előtt is meg fog nyilatkozni az ég, melyre
langbetükkel lesz felírva I} in hoc signo vincese. E jelben, e rendíthetlen haza-
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filii érzelem által ösztönöztetve biztos lesz a gyözelem s ekkor fog romba
dülni ős Budának azon -vára, melynek falai idegen szavakból vannak
összerakva.

Polgár József.

Pali öcsémnek. XXV.
(Bün bocsá nat, megigazulás.)

Korunk a fegyelmetlenség kora. Minden ember úgyszólván lázadás
ördögit hordozza szivében mindazon törvények ellen, melyek ma a
társadalmat általában fentartják. Nem abból a jelenségből veszem a jellern.
vonást, miszerint a társadalom félszegség.ei, miveltségünk kurcskinövései
ellenében elégedetlenkednek föképen azok, kik miattuk tényleg szen.
vednek. Ilynemü elégedetlenség sohase hiányzik a társadalomból; mert
minden korszaknak vannak az emberi gyarlóságokból származó félszeg-
ségei. De korunkban az ember egyáltalán nem akar elismerni semmi
törvényt, semmi korlátozó hatalmat, még a legszentebb vallási, terrué-
szeti, erkölcsi törvényeket sem.

Ennek a jellemvonásnak nyilatkozata a tömérdek öngyilkosság;
mer t az ember nem akar ama törvény előtt meghajolni, miszerint az
élet nem csak szakadatlan gyönyörök virágos kertje, hanem annak ter-
heit elviselni kötelesség j nem ak~rja elismerni azt a törvényt, miszerint
a bűnt ki kell engesztelni, jóvátenni, ennek útjáról megtérni és meg-
igazulni. Ezt a jellemvonást rajzolja elénk az embernek szárnos olyan
tette, - melyek ma már szinte napirenden vannak - melyek az idege:'!
vagyon iránti tisztelet teljes hiányából származnak. Nem tud, nem is
akar az ember ellenállani, hogy azt, mit kezével elérhet, bármiféle jószág
legyen, sajátjának ne tekintse. A kapzsiság nem fél sem a polgári tör-
vény büntető kezétől, sem a lelkiismeret törvényét nem akarja elismerni.

Egyik görög bölcsnek azt mondá a tolvaj, kit az tetten ért: "Nem
tudtam, hogya tied," mire a bölcs azt felelé: "de tudtad, hogy nem a
tied" _ Ma sem akarjuk belátni, miért ne nyulhatnánk - ha a k őr iilmé-
nyek csak physikailag is megengedik - miért ne nyulhatnánk ahoz, a
mirö l tudjuk, hogy nem a miénk,

Korunk ez általános jellemvonásának lett áldozata szerencsétlen
tiszrtársad, midőn az egylet pénztárába hűtlen kezekkel belenyú It. Ugy
is kezdte az életpályát. hogy ez igen könnyen vezethetett erre a katasz,
trófára. Nejét csak vagyonáért vette el és mídőn mindinkább megy ö-

ződött a felől, hogy neje mive1tsége sehogy se illik bele uraskodási
vágyának képeibe, tiszteletlen, lenéző, durva bánásmódjával jobban és
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jobban elidegenité magától. A szegény nö, ki ismét apja nagyravágyá-
sának lett áldozatává, s egy egyszerü földmives oldalánál talán igen
boldog családanya lett volna, nem türhetvén tovább férjének, kit sohase
szeretett, kiméletien kifakadásait, haza menekült szűlöi házához. Ennek
folytán a g-azdag forrás, mely eddig Kondor Gusztáv nagyuri hajla.
mainak mindig rendelkezésére állott, egyszerre elapadt, Az öreg Daczó
természetesen hallani se akar róla, hogya történtek után vejét segé-
1yezze. De a megkezdett pályáról visszafordulni Kondornak még se
volt ereje, talán kötelezettségei is voltak abban a társaságban, melybe
- főkép Kormos albir ó segedelmével - feltolakodott, a melyeknek
az úgynevezett becsület érdekében meg kellett felelni, bárha a becsület
árán is. Az erkölcsi törvény elaludt, vagy nem is .Iétezett szemei előtt
s igy a tett meg-történt visszahozhatlanul. E3 ennek nemcsak az ő saját
anyagi és erkölcsi lételére, hanem alkalmasint mindazokra nézve, kik
vele összeköttetésben vannak, beláthatlan következményei lesznek.
A társaságban élőt. számtalan finomabb és közönségesebb kötelékek
fűzik embertársaihoz és azért nem egyszer megtörténik, hogy helyze-
tünk épületének egy igénytelen szerkezeti hiánya miatt, melyhez egyik
másik felebarátunknak figyelemre alig méltatott érdekei fonódnak, az
egész épület összhangzata erős rázkodást szenved. Ezért szükséges
helyzetünket emberileg legbiztosabb alapok ra építeni és szűkség es, hogy
ezen alapok ne egyéniségünkön, hanem saját kebelünkben, saját erő·
inkbe'n gyökerezzenek.

A mi igazságszolgáltatásunk a vétkezökkel szemben nem egészen
úgy jár el, mint a keresztyén elvek kivánuá k. A mi szent könyvünk
szerint az Isten nem akarja a bünösnek halálát, hanem, hogy megtérjen
és éljen, Igazságszolgáltatásunk ellenben még mindig nagyon hódOl
azon elvnek, miszerint a vétek által megzavart erkölcsi rerdet megtor.
lás, boszuállás által kell helyreállítani. Bünhődés nélkül nincs megiga-
zulás, annálfogva az a büntetés, mely nem czél, hanem csak eszkőz,
melynek czélja, hogya bünös önmagában bűnhődjék, egészen helyes;
de a mi biróságaink büntetése rendesen nem egyéb, mint boszuállás az
elkövetett bűnért,

A társadalomnak azonban nem szabad a rideg törvény állás.
pontjáról itélni. Képzeld el csak, mily en alakot öltene társadalmunk,
ha meg vetését éreztetné mindazokkal, kiket a törvény bünösöknek
talált. Mi sors várna a börtönből kiszabadult egyénre, ha idekint a
társas életben a büntetés folytatása következnék reá nézve. Ellenke.
zőleg, mig a biró márvány szigorral méri ki a büntetést - "mert a
törvény azért törvény, hogy nem enged" - .a társadalomban viszont
egyletek alakulnak, hogya szánandó bűnösök sorsán, enyhítsenek és
ezzel mintegy jelzik, hogy nemcsak a polgári törvények tartják fenn a
rendet, hanem szeretet is uralkodik a szivekben, minélfogva azokat, kik
reá érdemesekké teszik magukat, bün bocsánat és - megigazulás fogadja
vissza az életbe.
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Vannak, kik a rabsegélyző egyleteket tulságos humanisrnusnak, a
szeretet korcskinővéseinek tartják. Pedig nagyon tévednek. E gondos-
kodás ébresztheti fel a bünösben azt a gondolatot, hogy szűk czellája
otthontalan falain kivül ez a keresztyén törvény hatja át a szivek et,
melyet ő megsértett s amelyesérelemért nem gyűlöletet és boszut,
hanem szelid bűnbánatot ajánl fel néki. Csak ő rajta függ, hogy azt
meg is nyerje.

E keresztyén szellemból merítsetek ti is elvet és irányt, mely sze-
rint eltévedt tiszttársadat ismét körötökbe visssavezessétek, Te kedves
öcsém, mint tiszttársa, Varga Gyula ur, mint lelki atyja, közeledjetek
hozzá és értessétek meg vele kellő tapintattal, hogy megrendítő tette,
mellyel önmagát és családját a porba rántotta, sőt szégyenére vált az
egész karn ak, mely őt eddig kebelén tartá, hibás életelvének szükség-
képeni következménye vala. Világosítsátok fel, hogya keresztyén világ-
ban a bünt nem okvetlen követi a halál. Mí híszünk a feltámadásban.
A ki büneit igazán megbánja, azon életelvekkel, melyek őt bünbe
sodorták, szilárd akarattal teljes elhatározottsággal szakit s önmagát
meggyőzve tántorithatlan hüséggel lép az igazak ösvényére, az bátran
emelheti fel homlokát az égre s felmagasztosult hangon mondhatja
koszorús költőnk, a legkeresztyénibb k őltö Imréjével : "a megtérő juhot
befogadja nyája!" Ne féljen a világ elítélő' sza vától, a szégyentől, ezt,
mint érdemlett büntetést el kell tűrnie, hogy annak tisztító tüzében
lelke levesse magáról azt, a mi salak, hogy megtisztulva támadhasson
fel új életre. Am mondja a világ gyávának azt, ki hibáját beismeri és
megveti, vannak, mindig' lesznek, kik tudják, hogy az a gyávaság, ha
valaki a saját maga elleni harcz elől megfutamodik s inkább viszi tovább
a szégyenterhes életet, A megtérő tapasztalni fogja hogy nem az a
közvélemény, mely, az önmegalázás égő kinjai közt gyötrődve küzdö
felett kicsinylőleg' tán épen megvetőleg nyilatkozott, hanem az az igazi
kőzvélemény, mely öt, az új életre feltámadottat, ki a halálon diadal-
maskodott, ismét keblére öleli s elötte tisztelettel hajol meg. Ha sikerül
öt mindezek felől felvilágosítanotok, bizonyosra tehető, hogy' megmen-
titek őt önmag-ának, családjának s a társadalomnak. Szép, mennyei
hivatása ez azemberbarátnak, szent kötelessége a lelki atyának,

Az ne riasszon benneteket vissza, hogy az öreg Daczó, ha vejével
kibékül s ennek kötelezettségeit kiegyenlíti, akkor boszus indulatát más
irányban igyekszik kidühöngni s a világ elé tárja, hogy Korrnos albirö,
Csepregi úr veje neki hallatlan összegekkel tartozik. Ez az állapot úgy
sem tartható fenn. A jó Csepregi e viszonyról valószinü, hogy semmit
se tud, sohase kutatta, mi az oka, hogy Daczó oly gyengéd viszonyban
látszik lenni az ő (Csepregi) vejével, és hogy Kormos Károly oly mele-
gen pártfogolta mindig a szerencsétlen Kondort. De az is valószinü,
szinte bizonyos, hogy Kormos a maga erejéből függeteg és rá nézve
valóban lealacsonyító helyzetén segíteni soha se lesz képes, sőt napról
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na pra mélyebben sülyed az adósságok tengerébe. Annálfogva nem
hogy káros volna, sőt nagyon szükséges és Csepreglék érdekében
üdvös lesz, ha Daczó mielöbb nyiltan fellép követeléseivel. Ha Kormos
existencziája még egyáltalában megrnenthetö, úgy erre nézve a való-
szinüség ma még több, mint holnap lesz,

Nincs tehát semi ok, hogy bátor elhatározottsággal és kötelesség-
szerü komolysággal ne kővessétek, a mit a keresztyéni szeretet 'tör-
vénye parancsol. Társadalmunk nagy mértékben gyakorolja a jóté-
konyságot, de leginkáb csak az anyagiakban, sokat áldoz, hogy szegé-
nyek sorsán enyhítsen, de az erkölcsileg szegények, az elesettek kőz-
vetlen támogatásban alig részesülnek. Ilyen körülmények k őzt, ilyen
helyzetekben kell tehát azoknak, kiknek hivatása a népnevelés, külő-
nösen megmutatni, ~i a kötellessége keresztyén embernek az ő fele-
barátai iránt, s mikép kell megvalósítani azon mennyei elvet, miszerint
az Istennek a mi mennyei atyánknak nagyobb öröme vagyon egy
megtérő bün ősőn, mint kilenczvenkilecz igazon, kik megtérés nélkü!
nem szükőlk ődnek.

Sass János.

Régi énekek ujabb fordításai.

Dicséret, tisztesség legyen,*)
Kegyelem Atyja, néked,

Ki számtalan áldásidat
Csodáiddal tetézed.

Te adsz szivemnek örömöt
S vigaszt a földi gond között,

Dicsérjük Istenünket!

Szükségemben ha hivtalak.
Ott voltál gyermekednél ;

Még a halál völgyéből is
Te engemet kimentél.

Oh áldlak -érte szüntelen, -
Jer, tartsatok ti is velem:

Dicséljük Istenünket!

II.

Nem hagyta el népét az Úl'
Soha még a veszélybe',

6 most is üdve, öröme,
Vigasza és reménye.

Anyaként .nyujt neki kezet,
Ösvénye bárhová vezet, -

Dicsérjük Istenünket!

Ha nincs erő, segély, vigasz
Sehol már a világon:

Az égre feltekinthetek,
Azt még nyitva találom.

Ha nincs, hová hajtned fejed
Az Úr mutat nyugv6 helyet, -

Dicsérjük Istenünket!

*) Régebbi fordítása d. é. k. 315. sz. a. Anémet eredetít (Sei Lob und Ehr dem höchst en
Gut) Schütz Jakab, f:ankfnrti jogtudós (1640-1690) írta. Dallama: Eljött hoazánk taz üdvösség.
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Azért végső lehelletig,
Atyám, dicsérlek, áldlak.

Ti ég, föld is, jer adjatok
HáJát a menny Urának;

Mondjunk neki vig éneket,
Ő mindent jól cselekedett,

Dicsérjük Istenünket!
Payr Sándor.

Morzsák.
1.

1. Thess. 5. r 17. s, "Szüntelen imádkozzatok."
JI. Thess 3. r. 10.v .• Hogy ha valaki nem akar munkálkodni, ne is egyék."
E két szentírásbeli helyet a példabeszéd egy mondatban igy fejezi ki:

,.Imádkozzál és dolgozzál" E példabeszédben figyelemre méltó először is a
sor ren d: imádkozzál és dolgozzál, és nem dolgozsal és imádkozzál. Tehát első
az imádkozás, azutén jön a dolgozás. Nom gondolod-a magadban, hogy az imád-
kozással csak dolgodat halasztod ? Nem mondod-e magadban, mig kezeimet
egybekulcsolva csendesen imádkozom, mennyi dolgom at megtehetném ? Ez hely-
telen vélekedés volna. Az imádkozás és templombajárás miatt semmit sem mu-
lasztasz el. Az igy eltöltött idő nem vesz kárba, valamint a lokomotiv sem pa-
zarolja hiába idejét, ha 'megáll vizet szivni. A késést helyrepótolja, sőt ezen lát-
szólagos késedelmezés folytán tovább jut, mintha meg sem állott volna, mert
ekkor elfogyna a gihe és meg kellene állania a nyilt mezőn. Ha folytonosan
csal{ dolgozol, ha szünteleuül csak azt tartod eszedben: "az idő pénz' - talán
megtöltheted vele zsebeidet, de szived üres marad és Isten áldása nem száll
munkádra. Imádkozzál és dolgozzál. Első az imádság, azután jön a dolgozás.

E példabeszédben: imádkozzál és dolgozzál, figyelemre méltö másodszor az
és szécska. Az és egy kötőszó. Összeköti az imádkozást a dolgozással. Az é s
azt fejezi ki, hogy nemcsak a dolgozás elő t t, hanem a dolgozás k ö z ben is.
kell imádkozni. Az még nem igazi keresztyén, a ki reggel imádkozik, de aztán
egész nap nem gondol Istenre, a ki vasárnapon templomba megy, de hétközna-
pokon Isten igéje eszébe se jut. A naptárban az ünnepnapok veres, - a hétköz-
napok fekete betűkkel vannak nyomatva. A keresztyénnél a vasárnap rózsás fénye
aranyozza meg a hétköznapokat is, hogy legyen minden napja vasárnap, hogy
imádkozzék szüntelenül.

II.

Ézsaiás 26. r. 16. v. "Uram, az ö nyomoruságokban meglátogattak téged
alázatosan könyörgöttek néked; mikor a te ostorod rajtok volna"-

"A nymoruság megtanít imádkozni- - ezen mondás igen szépen hangzik,
de az életben láthatunk olyan embereket is, a kiket a nyomoruság neui imád-
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ságra, hanem átkoz6dásra indit. Ist e II or s z á g á n k iv III meg Van ennek a
mondásnak a maga jogosultsága és valóban kivánatos volna, hogy mindazokat, a
kik Istenről hallani sem akarnak, - a nyomoruság megtanitaná imádkozni, h'inni
Del s ten or s z á g li: n bel ől ezen mondásnak igen kétes értéke van, Milyen
keresztén volna az, a kit csak a nyomoruság inditana imádkozásra? Valljon a
boldogság napjaiban megfeledkezzünk- e Istenről, és csak, a nyomoruságtól kény.
szeritve térjünk-e vissza ,hozzá? Akkor mi csak kényszeritésből hinnénk és mihelyt
ft nem szeretem napok elmulnának és eljönnének az öröm örái, 'uj ólag elfeled-
keznénk Istenről. A nyomemságnak is meg van a mnga harása, de valljon nem
sokkal inkább füzhet-e Istenhez bennünket az áldás és a jótétemény?

Csikorgó hidegben, egy zivataros téli napon kis madár kepegott ablakom
tábláján. Kinyitottam ablakornat _ . . beeresztettem . .. adtam neki élelmet,
menhelyet a tél elmultáig. A madárka megszeretett engemet és háladatosnak is
mutatkozott. De a mint kinyilt a tavasz, elrepiilt és 'nem is tért többé vissza.
Vigyázz, hogy te is ahhoz a kis madárkahoz ne hasonIits! Necsak a nyomoruság
téritsen az Urhoz, ragaszkodjál folyton őhozzá. "SzlirJtelen imádkozzatok", ez az
Ur parancsolatja és nem ez: imádkozzatok, ha uyomoruság ot szanvedtek.

UI.

Róm. 6_ r. 23. v. "A bűnnek zsoldja a halál."
Aki nem hisz ft Krisztus megváltéi érdemében és a bűnben megmarad, az

pokolra jut Nem lsten kegyetlensége miatt jutnak a gonoszok pokolra. Ők ma-
guk mennek oda. Ha lsten bebocsátana it őket a menyországba - nem ill-néaek
oda. Ridegnek tetszenék nekik a menyei angyalok társaság-a és ők maguk igye-
keznének távozni a mennyből, mert ott rosszul éreznék magukat, Miként az éj-
jeli bagoly nem szereti, ha rejtek helyébe egy lámpával bevilágítunk. ugy az
Istentelenek is csak kinokat éreznének ft menyország világosságában, mort a vilá-
gosség felfedezné az ő bünösségüket.

IV.

Jerern. 22. 1'. 10, v. "Ne sirassátok a halottat."
Ugy látszik, kedveseink koporsója mellett teljesen elnémul öuzésünk, Ugy

látszik, mintha ily alkalommal az én teljesen megsemmisülne, teljesen megfeled-
keznék magáról mélységes gyászában. De ez csak látszat. Midőn kedvesed kopor-
sója mellett állasz és könnyeid hullva hullanak, mondd meg őszintéu: kit gyászolsz,
kit szeretsz? A halottat ? Ugyan ne mondd ! Miért siratnád a halottat? Talán
mivel pokolra jutott? Igen, ez esetre volna okod szomorkodni, De ez a gondolat
mf'g nem fordul eszedben. Nem igy szöllasz-e halottaidról ? BoI el o g ul t szíi-
lőim, b 0·1 dog u 1 t hitvesem, b o l dog u 1 t gyermekem. Ha felteszed. hogy
mennyországba jutottak, miért siratod őket? Hogy ök a nyomoruság völgyéből
kiszabndultak és a boldogság hazájába jutottak, mi vau ezr.n busúlni való? Szo-
morkodásod ugy tüunék fel, mintha irigyelnéd boldog sorsukat,

/



_. ~11

Ha tehát bizonyos" hogy nem a halottat siratod, ~gy senkit mást nem si-
rathatsz, mint magadat és pedig azért, mert elveszitetted azt, a kiben eddig
gyönyörködtél, a ki eddig boldogított. Az önzés kigy6ja képmutat6n elrejti va-
lódi alakját felölti a szeretet palástját, hogy behizelegje magát.

V.
Máté 22. r. 32, v.• Az Isten pedig nem holtaknak, hanem élőknek Istene. &

A halhatatlanság sejtelme kitörülhetlenül bele van vésve az emberi szivbe.
E sejtelem áttöri a kétkedés kerlátait s a hitetlent ellenmondásokba keveri.
Feltünő példa erre, Renan, a ki "Jézus élete czimü könyvében a halhatatlanság
eszméjet őrültségnek mondja és mindjárt ezen könyvnek első lapján testvér nén-
jének Isten kebelén nyugov6 lelkéhez folyamodik. Saját tapasztalásomb61 emléke-
zem egy asszonyra, aki tagadta az örök életet és mégis, midőn meghalt leányáról
beszélt, folyton ezen kifejezést használta: üdv ö z ült gyermekem!

Nietschmann után 'Ladányi.

Imádkozzál.
Ha szivedet bú epeszti
S szemeidet köny fereszti :
Nézz az égre, imádkozzál,
Lelked enyhületet talál.

Ha örömnap derül föléd,
Ha boldogság mosolyg feléd:
Gondolj az ég s föld Urára,
S nyiljék ajkad imádságra.

Jós balsorsban el ne feledd
Azt, a k itöl van mindened,
Serkenj lelki buzgóságra:
Ez az út a boldogságra.

r.. 1.

Emlékezzünk .régickröl,
I.

A vérbung.
Dicsérni szoktuk a lezajlott, elmult időt, nem becsüljük a- jelent,

várunk mindent a jő vötől. Sokszor felsóhajtunk : hej! - de másképpen
volt hajdan; mennyivel jobbak voltak az emberek; mennyivel szebb
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volt a társadalmi élet; mennyivei könnyebb volt a megélhetés; meny-
nyivel jobban kellemetesebben és boldogabban folytak napjaink; meny-
nyivel mosolygóbbban hintette e földre a nap arrany sugarát! - Hát
azon nincs is semmi csodálkozni való, ha a testben lélekben elfáradt
öreg kellemes érzettel tekint v issz a megfutott életpályájára, a midőn
még nem fájt sem itt, sem ott; nem kinozták a nyavalyák s életgondok ;
az ép testben ép lélek lakott, fürgék voltak lábai, tüzesek sz erni, izmai
az életerőtől duzzadoztak; miért is ne lett volna. szebb s kedvesebb az
a mult, amidőn az ifjuság rózsás aranykorát élvezhette!

Boldogságtól dagadó k.ebe llel emlékezem vissza én is ezen korornra,
annyival inkább, mert amidőn 8-9 éves gyermek voltam, a szabadság
hajnala derengett édes hazánk egén. Fü, fa, virág szabadságot lehelt
ekkor. Megszólalt a pásztor tilinkója; a mélabús nóták helyett vig
danákat rezegtetett; a czigány pedig, mintha csak vérbe mártotta volna
vonóját, ébresztöket harczi indulókat huz ot t, Hegyen, völgyön) mezön,
berken hazafias dal zengett; még a kis fülemüle is úgy tetszett, mintha
élénkebben trillázta volna bájos danáját,

1848. márczius 15-én a ssabadság, egyenlőség és testvériség nagy
napján, mi az iskolás gyermekek is a nagy nap jelszavaihoz méltó an
nemzeti kokardát tüztünk fövegeink mel1é; a kis leánykák nemzeti
szalagot fontak leeresztett hajaikba. Ugy néztek ki, mint valami földi
angyalkák piros pozsgás arczaikkal. Hát az ifjak, ezek érezték ám még
a szabadság felkelésének nagy napját, hiszen ezekre várt az a fontos
problema megfejtése, hogy az ige- testet ölthessen, hogy a háromszá-
zados rabbilincset, melya nemzet testét, sanyargatta, összetörje. Az öre-
gek szemeiből örömkönyek csillogtak, látva az ifjuság lelkesedését,
mely biztositéka volt annak, hogy a -megprobáltatás nagy napján, mint
a zajgó tenger hullámai k őzt a szikla, megállják helyüket; vért, életet
készek áldozni. Büszke önérzettel szemlélték : hisz nem fajult el még a
magyar vér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ért - Virrad egy bal-

. dogabb [övendö l

Kis falunkba, mely a kemenesi fensik nyugoti kidomborodásán
gubbaszkodik, nyalka huszárok érkezének. E félre eső falu népének
ritkán volt alkalma fegyveres harcz fiakat szernlélrri, mennyivel inkább
senzácziót okozott, mikor "sneidig" magyar huszárokat láthatott. Talpon
volt az egész falu népe s tolongott a k~zségháza felé gyönyörködni a
csaták viharában megedzett derekabbnál derekabb daliás alakokban. A
falu szép leányai csak hamar felszalagozták a hadfia kat, annyira, hogy
a tömérdek szalagtói a huszárt s lovát alig lehetett látni. Egy öt akós
hordó ..tele jó somlyaival csapra üttetett s folyt a verbung. "Csapj fel
öcsém katonának, Kossuth Lajos huszárjának !" - No nem is kellett
most kötéllel fogni a legényt!· Azon hirre, hogy a haza szabadsága
veszélyben forog, a ki csak ép kézlábu ifju volt, sietett falunkban, álta-
lá n a hazaszeretetéről hires kemenesalji tősgyökeres magyar vidékről a
"haza atyja" izenetére katonának felcsapni. Mennyire irigyeltek voltak
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ezek, különösen az apró, isk o lás ne rn zed ek előtt. Bizony érzékenyen
tört ki belőlünk is a a költő szerint: "Eressz anyám engem is el, szép
vitézek seregével!" Mennyire fájlaltuk, hogy hamarább nem születtünk
s gyenge gyermeki állapotunkuál fogva nern ölthettünk nyalka huszá-
ros egyenruhát, fejünkre nem nyomhattunk délczegen álló piros csákót
S oldalunkra nem köthettünk élesre fent, villogó fényes kardot. Keser-
ves vágyun~at megsejtette az egyik torzonborz huszár és így szóla a
verbung k őrül kitart ással ácsorgó g-yermek seregnek: "Gyertek kedves
fiacskáim, igyatok egy kis bort, ti' lesztek az én kis huszáraim; meg-
verjük a ]ellasicsot s azután elfogjuk, felakaszt juk, úgy hogy még a
lába sem éri a földet!" Vivát! - kiáltá reá a gyermek sereg; még
ekkor az "éljen:' helyett jobban a •vivát " járta. - Erre az öreg huszár
egy óriási karafinából rendre kinálgatott bennünket, mi pedig jót huz-
tunk a zamatos, tűzesnedü sornlya iból. Addig járt, keringett s bujdosott
közöttünk az öblös pohár, mig aztán kitört a kedv; daloltunk k urjon-
gattunk, tánczra kerekedtünk az apró leány sereggel; daliásan, hetykén
tartottuk magunkat, jártuk a verbungost, mint csak azok a száz csatán
ezer veszélyek között haza vergődött öreg hős huszárok. Előre képzel.
tűk már, mint apritjuk g'ulyáshúsnak a szerezsánokat. Ott tiperegtem-
toporogtam mindig mint aféle eleven, vásott kis ördög, kit most már
az ital is . hevitett és bátoritott az öreg huszár bácsi nyomdokában.
Bizony a sok ivás után már ő sem volt oly ártatlan, mint a tejecskét
ivogató kis macska, hanem hamiskásan, ravaszul reám kacsintva fejemre
nyomta huszár csákóját, oly erővel, hogya csákó egészen elfödve
fejemet, majd a váUamig leért 3 erre egy siket itö csattanással kezembe
vágta kérges tenyerét, mondván: .Megteszem e kis fiamat káplárom-
nak ; nesze itt van a telt kancsó, kináld a pajtásokat l" Képzelhető a
gyermeksereg öröme, amint rendről-rendre itattam őket; e közben a
csákótóI iparkodtam megszabaditani fejemet, de ez nem ment olyan
könnyen; hiá ban huz tarn, forgattam, erőtettem, a csákó nem tágitott
Csak hamar észrevette a gyermeksereg er ö kődésernet ; a kelepczét
melybe jutottam; kezdtek nevetni s azután nagy hahotával vigyorogni;
én meg a kis leányok előtt, káplá ri tekintélyemet féltve, majd meg puk-
kadtam a mér eg töl, V égre is az öreg hu szár bácsi könyörült rajtam s
kiszabaditott nagy nehezen a sötét áristomból.

Ezután 'amint csak torkunkból kifért rákezdtük a ]ellasics áriáját.
Hogy a történelem nagy kárára a feledés homályába el ne veszszen,
ide iktatom úgy mint az emlékezetemben megmaradt:

Hej ]ellasics gospodine vieles Glück,
Neked most már Horvátország immár szük.
Magyarhonra fájna fogad ugy-e bár?
Szép lak volna a budai ősi vár!

A vérszemet kapott kis káplár a nagy lelkesedéstől indíttatva,
addig kinálgatta kis leg'ényeit, mig ezekkel egyetemben ő maga is

\
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troppó lett, vagyis magyarúl: berúgott. Két nagyobb siheder legényke
vezette nagy tántorogva haza felé s beszámoltak vele; mely után csak
hamar elnyugodtak a hős fiak. duló csaták után! Az elesettek felett,
- kik másnap szerencsere mindannyian feltámadtak, -- nem sirán-
kozott senki; gondolták : mind ez a hazáért történt. A kis káplárnak
ez volt első és utolsó berugása.

A verbuválás majd egy hétig tartott. Estenden a
legények ősszefogódzkodva : s dalolva járták be a falut. Mikor már
lefeküdtünk s az álom karjaiban ringatództunk, szobánkba szürődött
a messze távolból (elhangzó édes dal: •Ha még egyszer azt üzeni" ...
Haj, de bántott, hogy gyenge gyermeki koromnál fogva az üzenetre
fel nem kelhettem s a gyöngyéletben részt nem vehettem, s hon-
védeink, a későbbi névtelen felistenek k őzé fel nem csaphattam ! Sajgó
fájdalommal szunnyadtam aztán el, de még most is kedves emlékezettel
gondolok gyermekkorom ezen lezajlott fázisára !

Sass István.

É II e k.
Örök Isten, kit karod vezet
Végig e hosszú, terhes életen:
Bizton jár a mélységek felett,
Lelkét nem győtri bánat s félelem.
Bátor, szilárd vészben, zivatarban,
Hiszen Te véded öt változatlan.

A hol a Te kegyelmed jelen,
A szenvedésnek tőre nem sebez.
A bűn s világ törhet ellenem,
Ha gondviselő száryad elfedez.
Te tőled [ö az áldás, a vigasz,
Kinek Te vagy őr e, mely boldog az!

. Te irtod ki a sziv kertjébül
A csábító vétek hajtásait.
A Te áldott szerelmed nélkül
Bágyadt sug ár csak keblemben a hit.
A jóra vágyat Te gyújtasz bennem,
A világ ellen Te vagy védelmem!

Mig ez elmulás völgyén járok,
Te tartod ébren reménységemet!
Lelkem égi jókért sovárog,
Kielégíti nagy szereteted.
Ha a hullám összecsap felettem,
Mentö karod ott van közelemben!



- ~15 --

Teremtőm légy oktatóm nékem,
Czélom felé egyengesd utamat.
Töröld le omJó verítékem,
Gyógyíts, ha lelkem mulóhoz tapad.
Támaszd föl a hit napját szívemben,
Vezess az üdv forrásához engem!

Kovács Sándor.

A budapesti országos protestáns árvaegylet választ-
mányának jelentéséből.

fl'isztelt közgyűlés l
Árva-Egyletünket, - a melynek most, a legközelebbi évben lefolyt

munkásságáról kivánunk számot adni, - a szerétetben .munkás, mély
vallasos .hit alkotta meg, tartotta fenn, segítette idáig; az a hit, amely
az Urban bízik, tőle válja és kéri az előmenetelt, ő benne reménykedik
és néki ad hálát minden aldásért ; és az a szeretet, a mely szent köte-
lességének tartja felvenni az Ul' kicsinyeinek gondját s a mely érzi, hogy
szükség, hogy az erősek hordozzák az erőtleneknek erőtleuségöket s
vegyék fel egymást, miképen a Krisztus is felvett minket az Isten dicső
ségére (Róm, 15, 7).

E szeretetben munkás hit tartotta el a lefolyt évben is azt a 103
árvát, a kiknek hajlékot, békés lakozást nyujtott árvahazunk s a kik felől
legfőbb gondunk volt, hogy egy is közülök el ne veszszen, mert ügy
tekintettük őket, mint a kik safarkodasunkra bizattak s a kikért felelősek
vagyunk Isten és emberek előtt.

Kegyes, jó lelkek alapítványai, hagyományai, ajándékai és rendes
évi befizetései adták meg az anyagi eszközöket a magasabb, a szellemi
czélok munkálhatására. De miután folytonosan éreztük, hogy erőink még
mindig nem elégségesek cséljaink 'egészben való elérhetésére, arra igye-
keztünk a lefolyt évben is, hogy mind többeket nyerjünk meg a szeretet
munkájának s fokozzuk a jótékonyság oltárán áldozók számát, hogy ekként
fokozottabb rnértékbcn elégíthessük ki az irányunkban mindinkább fokozódó
igényeket, a melyeket a folyamodók valóban súlyosabbnal súlyosabb esetei
támasztanak és azokat a követelményeket, a melyeket nevelési szempoutból
részint a kor, részint mi magunk állítunk magunk elé egyenesen növén-
dékeink szellemi érdekében,

Egyletünket azon az alapon akarjuk tovább fejleszteni, a melyen fel-
ép ült s a melyeu ma is áll. Azért lehetőleg arra törekedtünk, hogy növén-
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dékeinknek minden iványban olyan nevelést adjunk, a mely által a hazá.
nak hasznos polgáraivá, egyházunknak pedig' hű tagjaivá váljanak.

E czélból súlyt fektetünk első sorban növendéksink vallásos nevelésére,
Rendkívül sajnáljuk ugyan, hogy dr. Seabo Aladár ref theol. akadémiai
tanár úr, a ki az előző évek ben intézetünkben az Ú. n. vasárnapi iskolát
vezette s mélyen vallásos kedélyével, evangeliumi szellemű tanításairal
kiváló hatással volt növendékeinkrs, ettől a tisztétől megvált ; de azért az
egyszer megkezdett és hasznosnak bizonyult munka nem szakadt félbe,
rnert a mult évben .ezt a vasárnapi iskolát két csoportra osztottan tartottul
fenn; a kisebbek csoportját Adorján Márton, tanító, a nagyobbakat maga
az igazgató vezette s őket e munkaban Adorján Ference, ev. lelkész úr
is szives volt tamogatní, a miért neki e helyen is köszönetünket fejezzük
ki. A vallásos szellem ápolására és fejlesztésére szolgáltak még intézetünk-
ben a templcmbajarás, a házi istentiszteletek, a naponkénti áhitatosságok,
bibliaolvasás, vaIlástanítás, oonfirmatio, alkalmi ünnepélyek stb.

Attérve az év során előfo1'dúlt moseanatok ismertetésére,' első sorban
meg kell emlékesnünk azon körülményről, hogy árváink létszámát három.
mal emeltük s most állandóan 103 árva van elhelyezve árvaházunkban.
A rendelkezésünkre álló helyiségek kerlatolt voltánál fogva a létszámeme-
lés az elhelyezésnél némi szorultságot idézett elő, de nem térhetrünk ki a
felvételt ígénylők körűlményeinek méItánylása elől s inkább eltekintet-
tünk a létszámemelés folytán előálló kényelmetlenségtől, minthogy a
felvétel ért folyamodókat elutasítva, azokat il bizonyos pusztulasnak tegyük
ki. Minden törökvésünk mellett is szám os árvát kelle elutasüauunk;' mert
annyi az elhelyezést vagy segélyt kereső árvák száma, hogy ha intézetünk
kétszer akkora lenne és jövedelmsink mp,gkétszereződnénpk, akkor sem
volnánsk képesek az egyletünkhöz kötöt] várakozásnak megfelelni.

Eszerint 103 bennlakó árvának viseltük gondját és il, komaromi két
prot. egyháznak adott segélyen kivül 27 árvát részesítettünk pénzsegélyben.
Két leány növendékünk az országos kisdedovó képzőintézet második évi
tanfolyamát végzi s így még a folyó évben mint kész óvónők hagyják el
intézetünket. Egy harmadik növendékünk az országos nőképző egyesület
tanítónő-képző intézetébe vétetett fel ingyenes bejáró növendékűl, egyesü.
letünk védő asszonya, gróf Teleki Sándorné úrnő szives közbenjarásara. a
miért fogadja őméltósága e helyütt is hálás köszönetünket,'

Sló'jdiskolánk növendékeit - kiknek sorába havi 3 frt tandij fize-
tése mellett bejárókat is felvettünk. a tanév elején két csoportra osztottuk.
A kezdőket Macher Géza, okl. kézügyességi tanító, a haladók csoportját
Guttenberg Pál tanár vezette, a ki június 13-án nagyszámú és díszes közön-
ség jelenlétében meglepe sikerrel tartott vizsgát növendékeivel. A ki dolgo-
zásul feladott munkát a gyermekek ügyesen és szabatosan hajtották végre.

A slöjdiskolai oktatást látogatá~áva I megtisztelte s intézetnn ket meg-
tekin tette a nemzetközi közegészségügyi és demogrefiai congressus nehány
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tagja ts, kik két órai it időzésük után a látottak és tapasztaltak felett
teljes megelégedésükett öbbszörösen kifejezték.

Megtisztelték továbbá látogatásukkal intézetünket gróf Károlyi Tibor,
gróf Teleki Géza és gróf Teleki Sándor urak, továbbá a tudományegyetem
középiskolai közegészségi tanfolyam orvoshallgatói és a budai tarutöegyesület.

Az évzáró vizsgán árváink megfelelő előrnenetelről tettek tanuságot
s nőválasztlllányunk jelenlétében igen szép sikerrel vizsgáztak varróiskolánk
növendékei is Petrik Janka bejáró kézi munka-taníténö vezetése mellett.

Hogy leanynövendékeink a varrást és szabast minél alaposabban
etsajátítsák, és ruházatukat elkészíteni megtanulhnssak, valamint azon okból
is, hogy 45 leáuynövendékünk mellett ne csak egy tanítónő legyen alkal-
mazva, - elhatároztuk, hogy a kézimunka-tanítónö ezentúl ne mint óra-
díjas bejaró, hanem mint benlakó tanítönö alkalmaztaesék. aki egyszer-
smind a. gyermekek felügyeletében és nevelésük vezetésében is részt vegyen,
Ez állásra Petrik Janka vátasztatott meg, ki azt a tanév elején el is foglalta.

Kiválló gongot fordítottunk árváink testi épségére, fejlesztésére,
egészségünk ápolására. Az élelmezés minösége és mennyiségére lelkiisme-
retesen ügyeltek növálasztmányunknak a havi felügyelettel megbizott tagjai,
valamint árva házunk orvosa is. Jótékony hatást gyakorolt egészségökre,
hogy a lefolyt évben is Zebegényben töltötték árváink a nyarat; részben
ennek köszönhetjük, hogy az egészségi állapot az egész éven át valóban
kitünő volt. E helyen szives elismeréssel adózunk intézetünk orvosa:
dr. Szontagh Felix egyetemi m. tanár úrnak odaadó buzgalmaért. vala-
mint dr. Habereru Pál, egyetemi m. tanár, sebész és dr. Krepuska Géza
fülorvos uraknak, kik szükeég esetén a legnagyobb készséggel állottak ren-
delkezésére intézetünknek. Az árvák nyaralasat nagyobb köttségek nélkül
lehetövé tette az, hogy a kereskedelemügyi miniszter - mint a korábbi
években, - úgy a mult évben is szállítási kedvezményeket engedélyezett,
és hogyaMacher és Rosner ezég amálhaszállítást ötödízben is egészen
ingyen telj esítették , a miért fogadják őszinte köszönetünket. Egy vidám
napot köszönhetnek árváink' Oséry Lajos úrnak, árvaházunk lelkes párt-
fogójának, ki őket szekasahoz híven ez évben, is meghívta és puszta-szerit-
lőrinczi birtokán gazdagon rnegvendégelte. Al'váink nemesszivű emberek
jótékonyadományaiból magában az intézetben is időnként külön uzsonákat
kaptak, így többek közt a női választmány szivességébő! akkor is, a midőn
intézetünk igazga tój a nöül vette Beok Klementina tanítónőt.

Serák Károly igazgató űr szives engedelméből árváink az 'állatkertet
ingyen látogatták, a mit köszönettel említünk fel.

.A. tanító testület Brocskó Lajos igazgató val a következő tagokból áll:
Brocskó Lajosné szül, Beck Olementina vezeti a leányok nevelését és az
1. és II. osztályt, Peirik Janka tanítja a fehérnemű- s ruha-varrást és
szabast és vezeti a kisebb leányok csoportját; Adorján Márton vezeti a
kisebb fiűk csoportját és a Ill. és IV. oszt-ily], Macher Géza pedig az
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idősebb fiúk csoportját és az V. és VI. osztályt. Buzgó és eredményes
működésükért mindannyian teljes elismerésunket érdemélték ki. E két iüóbb
nevezett tanító a fóvároshoz kinevezett Frecska Józzef és Kiss Ernő volt
tanítóink helyére lett megválasztva. Uj tanerőink a soproni ev. tanítóképző
intézetból kerültek ki, melynek e helyen is szives köszönetet mondunk
azért, hogy szükség esetén mindig készséggel látja el árvaházunkat taní-
tókkal. A háztartást Máchik Gyuláné vezete teljes megelégedésünkre.

Egyletitnk tagjai a mult év folyamában csökkentek és pedig a ren-
des tagok száma. 13-al, a rendkivülieké 2-vel. Bármily, nagy erőfeszítést
teszünk is, tagjaink számát mégis csökkenni látjuk. Uj tagokat ugyan,
daczára a jótékony intézetek folyton szaporodó számának, sikerül szerezni,
de régi tagjaink között részint a halál, részint pedig más körülmények
oly nagy pusztítást tesznek, hogy azokat lij tagokkal pótolni nem vagyunk
képesek. - E tekintetben javulást csak attól várunk, ha egyletünk tagjai
is felkarolják az ügyet és új tagokat szerezni szivesek lesznek. Ez okból
kérjük az egy let valamennyi, de különösen vidéki tagjait, hogy igyekez-
zonek még több, buzgó hivet nyerni magasztos czélunk elérésére, megje-
gyezvén tájékozásúJ, alapszabályaink szerint rendes tagnak tekintetik az,
ki egyszersmindenkorra 120 frtot készpénzben befizet, vagy legalább három
évre évenkint 6 frtnak fizetésére kötelezi magát. A tagdíjak a protestáns
orsz. árvaegylet pénztárának (Deák-tér 4. sz.) küldendők be.

Attérve most már egyletünk vagyoni állapotának 'ismertetésére, jelen-
tésünket a következőkben tesszük meg:

Egyletünk vagyona, az alább részletezett
1894. év végével volt
J 893. évvégével volt

Tőkevagyonunk tehát

kimutatás szerint
330.850 frt 57 kr.
327.642 » 20 »

3.208 frt 37 kr.
szaporodott.

E vagyongyarapodás részint a mult évi kezelésnél mutatkozó 2808 frt
37 kr. megtakarításából, részint pedig ingatlanon fekvő adósságunk csök-
kenéséből állott elő.

A bakonyvidéki ev. tanító-egyesület értekezlete.
A bakonyvidéki ágo evang. hitv. tanító-egyesület, f. évi értekezletét Nagyt.

N agy Sándor -b.esztlészléi t. tanítö elnöklete alatt, B.-Szombathelyen, május
h6 14-én tartotta meg.

A z értekezlet egyik legkiemelkedőbb részéül, mindenesetre Hrabusai István.
suuri tanít6 minta előadását kell elismernünk. Ez a míí vészies mutatvány, ritka
szép élvezésben részesítette a hallgat6ságot. Már a kezdet megszerezte a fiatal
ember rászére. mindnyájunk rokonszeenvét. Semmi lámpaláz, semmi idegesség! -
a mi pedig nagy sz6. Mert más' az ha otthon, saját iskolájában, hol az ahhoz
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értő emberek teljesen hiányoznak, miulegy magáball csendesen munkálödik az
ember, hol ha történetesen hibát követue el, azt észre veszi maga és tüstént
kijavítja maga, arr6l senki jegyzéket nem vezet, és más az, ha ki kell állani
oly hallgatóság elé, kiktől bizton t údja, hogy mindogyike egy-egy éber kritikus,

. hibáit megjegyzik, s lehet, úgy lehet, hogy azt fel is hányják. Nohát, mindez
a mi kedves barátunkat, Hrabusai Isvánt egy csöppet sem zavarta. Thémája elég
száraz és elég nehéz volt: a "százalék"-r61. S ezt a száraz dolgot, nyomról-
nyomra haladva, minden oldalról megvilágositva igyekezett a növendékek tuda-
tába hozni s hogy elkészült az egészszel, azt végűl jól be is gyakorolta, nemcsak,
de hozott ki belőle még erkölcsi tanulságot is, úgy, hogy az értekezlet, a fiatal
ernber további müküdéséhez szerencsé t kivánt s ezen előadására a "minta"
jelzfit szivesen kimondotta.

Az értekezletek főbb czélja, - tniként az el van ismerve, - a kölcsönös
tanitás és tanulás levén, ezek eszközei, az ilyen gyakorlati tauitasok. A mi érte-
kezletünknek is tehát, mindig első teoudője ezek meghall gatása. Ezt a mun-
kát tehát foly tat juk. Jövőre ilyesféle tanitásra Alman Brun6, ösküi tanit6 igér-
kezett. - Irásb li munkát pedig Zacher Sándor hozand.

Az csperességi gyűlésre képviselőül, Balassa Sindor lett megválasztva. -
És az évközben előfordulo ügyek elintézésére. elnök ur mellé, Németh Péter,
Bálassa Sánor, Birnbaum Sándor, Smikli János, Macher Endre, Alman Brun6
és Barabás Gáspár neveztetének ki.

A "Magyarországi Tanít6k Országos Bizotlságá"-nak felhívására, hazánk
ezredéves jubileumára, az értekezlet, egyesületünk történetének megirásával
Németh Péter, Csányi Lajos, Smikli János és Balassa Sándor urakat bizta meg.

A Zsedényi-féle segélyre - Macher Endre lkomáromi tanítót ajánlottuk.
Pénztáros jelentése szerint, az egyesület vagyona, 56.06 + 7 = 63.06. frt.

Az Eö tvös alapra 2 frt s a Tanít6k házára is 2 frtot szavazott meg az egyesület,
mely összeg az emlitett intézmények javára, ezután álland6 évi járulékot fog
képezni.

Könyvtáros jelentése szerint, 439 drb. könyvünk van. A foly6 évben nem
tudományos, de szépirodalmi, jelesül, néhány J 6kai-féle munka beszerzése hatá-
róztatott. - A meglevő könyvek czimjegyzékét, a könyvtáros körözni ígérj, hogy
így, kinek mire szüksége van, azt, ha néki előre tudomására hozzák, az értekez-
letekre velehozza s így a művekhez va16 hozzájutás. meg leszen könnyítve.

Elnök jelenti, hogya m6dosított alapszabályokat a Nagyt, esperesi hiva-
talhoz, további intézkedések végett áttette, de azok mindekkoráig vissza nem
érkeztek,

S tuiután még több apr6bb ügy nyert volna elintézést, a jövő értekezletünk
helyéül B. Tamási kítüzetvén, az értekezletet elnök úr bezárta.

Azután még néhány óráig együtt maradánk ugyan, de végtére is megkez-
dődött az oszlás s azzal a bánatos tudattal bucsuztunk egyik-másik kedves
arcztöl, hogy - nagy távolságokbau lakván, - egy év leforgása előtt, ismét
nem látjuk egymást.

Barabás Gáspár.
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A győrmegyei ev. tanítók értekezletéről.
Tét.hen, 1895. junius l üén,

A 8 hónapi szorgalomidő fáradalmai után mindnyájan, a kik megje."
lentunk a Téthen f. évi junius hó 10-én tartott értekezletünkon örömtől
sugárzó szeremekkel iidvözöltük egymást. De hogy is ne! Hisz a 8 havi
tamdő bámulatos változást munkált kis seregüukben, melyre ha mindegyi-
künk keruolyan reá gondol, bizony az enyészet és változandóság eleven
érzete hatja át szívünket, - Most egy éve még velünk vaja tényei col.
legank Bándy Imre, kinek meg/ört tagjai már akkor tampontra szorultak
egy hűséges fiatal tarsunk, Gyimóthy K. karjaiban. - Tényő azóta elar-
vult, jó tanítója a tanév kezdetével örök nyugalomba vonult, honnét nincs
viszszatél'és. Önérzetes buzgó kartárs volt, legyen áldott köztünk emlé-
kezete! De Tényő árvasága is megszüut azóta, mert a sirba tért öreg
hadvezér helyét egy ű] daliás. alak és fiatal erő foglalta el Szabó Sándor
volt lébenyi másod-tanitó személyében, ki - örörnünkrs legyen mondva
-' biztosan megfogja állani helyét kisded seregünkben. - Legyen üdvö.
zölve általunk egy őszinte Isten hozottal. - De menjünk tovább remi-
niscentiánkban. Réti is vezért cserélt. - Borbély Márton, a buzgó kartárs
nincs többé körünkben. - Negyvenéves nehéz pályája után a jól meg.
érdemelt nyugalomba vonult szerettei körébe Rajkára, hol a hosszas fára.
dalurak után magát élte alkonyán kipihenhesse. - Legyenek hátl'alevő
napjai megédesítve a hivatás buzgó teljesítésének tudatával s állandó jó
egészséggel. - Réti uj tanügyi generajisa Sümegi Sándor, volt répcze
laki másod-tanító lett, ki ámbár nem szerencséltetstr bennünket megjelené.
sével, - ezután bejelentendö okai miatt - mindamellett lélekben fogadja
kartársi üdvöelerünket s jó kivanatainkat megkezdett nehéz, de magasztos
hivatásában. - Ménfő, mint a gyakori vegetatiö színhelye ismét személyt
c.serélt. - Kavasch Rajmond az intrikus, de törekvő tanító az alföld
délibábos rónajan, Aczélházán ütötte fel tanyáját egy tanyai iskolában s
helyét megyénk egyik képzett másod-tanítója, Gyimóthy Károly fog.lalta el.

A midőn egyik kezünket a bucsura nyéjtanők Kavasch R.-nak, _
Nerencsaklvánatunk kiséretében, -- másikkal örömmel fogadjuk keblünkrs
za lij erőt.' Gyimóthy K. kellegat. - Bőny szinte magára van hagyatva
vsémetö Vilmos tavoztava], kinek helye most is betöltetleniil van.-
Ohajun k, hogy e megyehatárszéli gyülekezetünk is méltó vezetőt találjon
tanügyének mezejére. - Tanévünk szomoru emléket hagyott Bodor Sándor
téti kartársunk szivében is, arnennyiben a szeretett hitvest, a gondos jó
anyát a halál kiragadta szerető féljének s nagyszámu 'gyermekeinek köré-
böl, életének delén. - Vajjon hogyan kiáltsunk i,tt fel? Mondjuk mi,
s mondja a szivében Vél'ZŐkolléga Jóbbal: »Az Ur adta, az Ur pJ is
ette, áldott legyen szent neve érette !«
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Ime eme gondolatok villámlott-k át lelkemen, a mint e hó 10·én
Téthen értekezletünkön végig tekintettem jelenvolt pályatársaimon.

De folytassuk tovább: Sajnálattal nélkülöztük jelentését az örök ifjú
Varga János malemsoki kartarsunknak, ki családi körülményei miatt irás-
·ban jelentette be elmaradását. - Nem ismerjük a csaláki körülményt,
mely elmaradásra késztette az ügybuzgó és még soha ki nem maradó
testvért, azért kivánjuk, hogy ezen ismeretlen családi körülmény a leg-
örvendetesebb kimenetelű legyen reá nézve! - Szüts Mihaly, a kis babothi
valódi tanító, a szorgalmas egy leti jegyző, az értekezletekre pontosan
eljáró kollégánkat szintén nélkülöznünk kellett. Borbély János n.-baráti,
Nagy Mihály mérgesi testvéreink látásában sem gyönyörködhettünk.

Szemeréről megszoktuk, hogy távollétével tündököljön, éppen ezért
Skriba Gyulát csak névről ismerjük.

. Ily körülmények között voltunk mi többiek egyiitt Téthen, hol
Bog n á rEn d r e ügybuzgó eJnökünk \ szokásos Pál apostoli nyelven
üdvözölt bennünket mint, kik a nagy munka után ismét egybeseregtettünk.
a tanügyről tanácskozni. - Sajnálattal jelenté be, Fnldvary Elemér világi
elnök meg nem jelenhetését, mit ő levélben tudatott. - Anagyhatásu
beszéd által mintegy felvillanyozottan feledtük téli terhünket s a lehető
legélénkebben bocsátkoztunk bele napirendünk letárgyalásába. - Különösen
élénk eszmecserére adott alkalmat a pénztári számadás, melynek kapcsán
buzgó pénztárosunk Laucsek Gyulaés' a szivvel-lélekkel jót munkáló
számvevőnk ButhiMárton egy irányú, de Iényegében kissé eltérő indítványt
terjesztettek elő; a mennyiben Lauesék 287 frt pénzkészletünknek egészé-
ben, Buthi pedig csak 250 frtnak a »Földváry segélyalap« javára leendő
utalását kérték, mely összeg mint alaptőke letéteményeztessék s a segély-
alapra- vonatkozó évi - befizetésekkel időnkint szaporitassék - 500 frtnál
kezdődvén meg a segélyosztás - eszközlése. - Hogya folyó kiadásokra
pénzünk is maradjon, tehát Buthi M. indítványához járult az egylet. -
A segélyalapra vonatkozó »Alapssabaly-tervezetet« még a mult őszszel
elfogadtuk, s megszerkesztése után majd e becses lapok hasábjain közzé
teszszük.

Felolvasások. is tartattak, még pedig elsőben Hetvényi István enesei
veterán kartársunk elmélkedett: ~Az igazságszeretet ápolásáról a nép-
iskolaban.« - Minden szavából észrevettük, hogy e munkája sok évi
tapasztalatainak hű kinyomata, s mint ilyent élénken megéljeneztük.
Gyimöthy Károly következett ezután: »A tan ügy és a sajtó « czimü téte-
lével. -- Ifjui hév, költői ihlet, megragadó színezés s élénk .elöadss jel- -
lemzik a munkát, mely végig lekötötte figyelmünket, azért nagy tetszéssel
fogadtuk. Majd következett alulirott : »A tanító és az iskolai administratió e
czimű munkájának felolvasása.

Végül dalárdánk felvillanyoz éjául elfogadtatott Laucsek Gyula azon
életrevaló inditványa, miszerint a betanítandö darabokat akarénekvezető
írja le minden hangnemben, min~n egyes tagtárs részére, - költségeinek
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megtéritése mellett - és ha csak lehet, tegye meg azt, hogy a nyar!
szünidő alatt látogasson el akartársakhoz s a kijelölt darabokat mindenütt
és minden hangnemre gyakoroltassa be. A karmester erre vállalkozott. is
szivesen, azonban az ellátogatásokat illetőleg nem kötelezőleg, csupán
alkalmilag saját elhatározásából. - Esperességi gyülésre Bándy János
kapii tanító küldetett ki képviselőűl.

Befejezésül nem hallgathatok el egy igazi tanűgybaratról való szives
megemlékezést. Ez pedig' senki más, mint Horváth Sámuel téti lelkész úri
kinek alakját, jóságos tekintetét s a tanügy iránt érdekkel vizsgálódó
szemeit már szinte megszoktuk s örömmel szeraléljük gyűléseinken. -
Tanácsait es felszólalásait pedig mintegy kinosnek tekintjük. Tartsa meg
a jó Isten még igen soká, hogy sokszor szerezhessen számunkra örömet
szives megjelenésével!

Íme Tekintetes szerkesztő űr ! ily képe volt a jelen tavaszi gyűlésühk-
nek. - Röviden akartam festeni; de ha egy kissé hosszabbra nyúlt be
tollam gondolataim tömkelegébe, - ezért bocsánat. -- Tulajdoníttassék ez
ügyeink iránt való érdeklődésemnek.

Bándy János,
ev. tanító.

A somlyóvidéki tanító-egyesület gyüléséröl,
A somlyóvidéki evang. tanító-egyesület folyó évi június hé 13-án Pápán

tartotta meg tavaszi gyűlését, malynek lefolyásáröl ll. következőkben vagyok sze-
renesés beszámolni:

1. N agytiszteletü Kalmár Pál, a tanító-egyesület elnöke megnyitó beszé,
dében a jelenleg szőnyegen levő egyházpolitikai javaslatokról megemlékezvén,
kiemeli, hogy a prot. elemnek nincs mit félnie e javaslatoktől, mert hisz etür-
vénynyé vált és leendő javaslatok is párosulva vannak a prot. egyház szabad-
ságával. Azután a tanítói karnak a lefolyt, tanévben tanúsított nemes buzgalmát
kiemelve, a teljes számban megjelent tagokat, valamint a malemsoki és pápai
segédlelkész urakat melegen üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak nyilvánította.

2. Ezután a Zsedényi-alapra az egylet Plevniczky Pál dabronyi tanítót
ajánlotfa, Az egyházmegyei közgyűlésen pedig az egylet magát Boros Károly
takácsi tanítri által képviselteti.

3. Fodor Mihály puszta-mískei taníto a négy égalj ról tartott a pápai
trnulő-sereggel gyakorlati tanítást, mely megnyerte a köztetszést és tanítása álta-
lábán sikerültnek mendhatö.

4. Plevniczky Pál dabronyi tanít6 olvasott 'fel emlékbeszédet néhai Hegyi
István volt vecsei taníté felett. Kiemelte az elhunytnak mind az iskola falai
közt. .mind az iskolán túl az életben hívei között gyakorolt áldásos munkásságal,
Remekül kidolgozott emlékbeszédének első részében körülírja és ecseteli a tanítók
nehéz életp-á1yáját és azokka! szemben még mindíg tanusított mostoha élet-
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mödot, megemlékezvén, hogy sokszor az elhunyt tanítónak emléke előbb meg-
semmisfil az élők között, mint tagjai elporladnak a hant alatt.

Ezzel kapcsolatban Tompa Zsigmond elhunyt pápai tanító felett tartandó emlék-
beszéd elkészítésére Pintér Sándor ajkai tanít6 vállalkozott. Ugyan a jeles munkák,
bírálatok és életrajzok megörökítése végett utasítja az egylet a könyvtárnokot
hogy egy tekintélyes nagyságú főkönyv beszerzéséről mielőbb gondoskodjék.

5. Pataky Béla esékuti tanító olvasta fel beszámol6ját a somly6vidéki
tanít6-egylet történetének megírásáról. Gonddal összeállított munkájáért az egylet
neki, valamint munkatársainak lekötelezi) köszönetet szavaz. A két példányban
elkészűlt történeti leírás közül az első az országos tanít6bizottsághoz fog kül-
detni, a második pedig megörökítés végett a könyvtárba tétetik.

Ugyanez alkalommal Patsky Béla az egyletnek korábban kifejlett munkás-
sága bebizonyításául 1860-t61 1880-ik évig szerkesztett havi írott szakközlönyök
közűl 6 drbot mutat be azon indítványnyal, hogy az egylet történetéhez csatolva,
a magyar orsz, taníté-bizettsághoz visszavár6lag elküldessék. Az egylet ez indít-
ványt helyesel vén-o, szakközlöuyök elküldését határozta.

6. Ezután Szab6 Gyula vecsei tauítö, mint bizottsági tag olvasta fel az
egylet pénztári vagyonáról szól6 jelentését, mely szerint az egyletnek az. alapított
tőkével együtt jelenlegi vagyona 121 frt 29 kr.

7, Mód György bizottsági tag olvassa fel a könyvtár állapotáról szóló
jelentését, kiemelvén. hogy a könyvek fokozatos szapvrodása miatt a könyvszekrény
azoknak befogadására nem elegendő. Utasítja tehát az egylet Rónay Pál könyv-
tárost, egy nagyobb könyvszekrény beszerzésére.

8 . .Jövő / évi közgyűlés helyéül N agy-Szőllős tűzetott ki. Mely gy ülésre
Döbröntei János szergényi másod-tanító vállalkozott mnnkát hozni.

Pataky Béla.

1 rod a 1o ID.
Svájcz árvaházal. Érdekes tanulmányt irt ily czim alatt B r O cs k 6

L a j o s, a budapesti protestáns országos árvaház igazgat6ja, saját közvetlen
tapasztalatai alapján. Az első magyar munka ez, mely rendszeresen foglaikozik
az árvák nevelésével. Az első részben ismerteti a svájczi árvaházakat, a második-
ban pedig tárgyalja az árvabázi nevelést, teljesen új alapon, a' csoportrendszer
alapján. Sok· dicsérettel emlékezik meg a köztársaság árvaházair61, ismerteti azok
épületeit, berendezését, nevelési s oktatási rendszerét, sőt a bázeli árvaháznak
még napi rendjét is. Felsorolja az árvaházi nevelés ellen fel-Ielrnerülf nézetekrűl
vádakról, (fényes paloták, nagy kényelem, elkényesztetés, egyoldaluság, túlságos
értelcm-fejlesztés stb.) s azokat részint czáfolja, részint javításokat ajánl helyettük
A tanítóképzésről s a gyakori tanító változásról sok tanulságos megjegyzése van,
s egy egész árvaház külső, belső képét élénken tarja az olvasó elé. Nyomatott
Debreczenben a .Csokouayv-nyomdaban, ajánlva van br, Kochmeister Frigyesnek
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a prot. orsz. árvaegyesület volt elnökének. Ára 1 korona. Tiszta jövedelme a
prot. orsz. árvaház javáru van felajánlva. Ajánljnk az árvanevelés-ügy iránt érdek-
lődők figyelmébe. Kapható szerző nél (Budapesteu, VII. ker. Szegényháztér 1 8Z.)

A Magyar Mese- és Mondavilág harmadik kötete is megjelent már. Az
ezer éves ünnepig megjelenik a 4. és 5. kötet is. A most megjelent harmadik
k ötetbeu 80 mese és monda van, száznál több illusztráczióval. Egy-egy kötet
ára 3 frt. Kapható a kiadó Athenaeumnál és minden könyvkereskedönél.

Krisztus az én életem. Egyházi beszédek, szerkeszti Z á b rák D éne 8,

soproni ev. lelkész. Mt'gjelenik 5-6 ives füzetekben reinden hónap 20-áo. A
legutóbb megjelent 6 füzet áldozó-csütörtöki, pünkösdi és alkalmi beszédeket
tartalmaz .

.Filléres könyvtár. A magyar ifjuság örömére egy kiválóan hasznos vállalat
indult meg • Filléres köuyvtár " czim alatt Singer és Wolfner kiadásában, Buda-
pesten. A Filléres könyvtárban egy-egy kötetre való elbeszélés jelenik meg, 8

hogy ezek mind a magyar irodalom kiváló termékei, arra nézve P ó S II La j 08

szerkesztő neve elég biztosíték. A kiadvány kö te tei 50 fillérért (25 kr.) külön is
kaphatók, de elő is lehet fizetni a gyüjteményre: 6 kötetre 1 frt 50 kr. 12 kötetre
3 forintjával a kiadónál s bármely könyvkereskedőnél. Mindeu ,"vb('n 12 kötet,
vagyis minden hónapban 1 kötet fog megjelenni,

Az Árpádok története. Irta : Sebestyén Gyula. Megjelent a Frariklin 'I'ár-
sulatnál 272 lapou. A szerzőnek évek hosszu során át végzett ruunkája jelent
meg e köuyvben, melynek előadási módszere teljesen szabad, könnyed s egészen
alkalmas arra, hogy a művelt olvasó haszonnalolvashassa. A történettudo máuyi
apparatus fölidézése mellőzve van benne; mint a szerző maga is moudja, a
kritikáu átment kész anyaget adja, de az olvasót nem vezeti be a tudós • mühe-
lyébe." U gyauez adja meg külön létjogát és használhatóságát Pauler Gyulának
ugyanerről a korról megjeleut nagyobb és igen becses történettudományi mun-
kája után is, melylyel parallel készült Sebestyén Gyulának ezen könyve is. A törté-
neti anylJg fölfogása, a könyv beosztása, a stil és az érdek keltő bb előadási modor
egyaránt arra vannak irányozva ezen értékes könyvben, hogy állami életünk elso
négy száz esztendejének történetéhez a nagy míívelt közönség könnyebben hozzá-
jusson s e kor szelleme erősebb hatást gyakorolhasson mostani közszellemiinkre
melyről it szerző előszavában igen helyesen jegyzi meg, hogy az erre a hatásra,
jelentékeny mérvben rászorult.

A "Magyarország Vármegyéi és ,városai" állandó munkatársainak bizott-
sága [unius 8-án Rákosi Jenő a Budapesti Hirlap főszerkesztőjének elnöklete
alatt ülést tartott. Jelen voltak az elnökön kivül dr. Borovszky Samu, Borbas
Vincze, dr. Kjss János, Kormos Alfréd, Cimponeriu Dénes, Kada Elek, György
Aladár, Mudrony Soma, dr. Németh József, Kovács Gyula, dr. Csapodi István,
dr. Némethy Károly, Kenessey Kálmán, Dedek-Crescens Lajos, Vende Aladár,
Vági József és mások. Sziklay János dr. szerkesztő bemutatta a Kassát és ábauj-
Torna vármegyét tárgyaló kötetnek eddig kinyomott iveit, képeit és térképeit,
A bizottság az eddigi munkálatokat helyeslőleg tudomásul vevén, a munka meg-
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jelenésének határidejét szeptember 16 végére tüzte ki. Helyeslő tudomásul vette
továbbá az értekezlet a Kolozs-, Bars-, Esztergom-, Bihar-. Vas-, Szabolcs-, és
Liptévármegyékbeu folyamatba levő előmunkálatokról beterjesztett jelentést. György
Aladár indítványára Rákosi Jeuő elnök, dr. Borbás Vincze, dr. Kiss János és
Mudrony Soma hozzászólása után a bizottság elhatározta, hogy a fontosabb szak-
mákra a munkatársak részére utasitás dolgoztassék ki. A természetrajzi részt
illető utasítás kidolgozására Entz Géza, Löczy Lajos, dr. Borbas Vineze és
Szterényi Hugö bizottsági tagokat kérte fel. Az ülésen bemutatott és eddig
kinyomott ívek, rajzok, térképek, műlapok stb. a legnagyobb tetszésben része-
sűltek. Különöseu érdeklődést keltett a vármegyéknek és vármegyei székhelyek-
nek a mü számára készűlt legúj bb térképe, melyek külön e czélra eszközölt új
felvételek alapján készülnek és pontosság, alaposság és precziz, szép kivitel tekin-
tetében minden eddig megjelent hasonl6 munkát felülmúlnak. E rendkívül érdekes
honismertető munkának, mely a világirodalomban párját alig fogja lelni, nem
szabadna hiányozni egy művelt család könyvtáráb61 sem. Megrendelhetö Buda-
pesten az "Apollo· irodalmi részvénytársaságnal RottenbiJler-utcza 46. A munka
fűzetekben fog megjelenni és egy füzet ára 30 kr,.

V egyes e k.
Előüzetőinkhez. Minthogy az évnek már fele elmúlt, tisztelette I

felkérem mindazokat, kik előfizetéseikkel hátralékban vannak, hogy tartozá-
saiknak igyekezzenek eleget tenni. Szerkesztő-kiadó;

Olvasóinkhoz. Folyóirutunk most megjelenő kettős száma június és július
hóra szól. Az augusztus-szeptemberi szám augusztus végén, vagy szeptember
elején fog megjelenni. Seerkesstö.

Felh! vás a "Milleniumi-alap 1/ érdekében. Mint gyüjtésünk kezelője, köszö-
netet mondva ügybuzg6 kartársainknak, kik aszent ügyet lelkesedéssel felkarolták,
telhívom egyúttal mindazokat, kik gyűjtőíveiket még eddig vissza nem küldötték,
gyüjtésöket vagy adományaikat mielőbb juttassák szerkesztőségünkhöz, hogy tájé-
kozva legyünk a felől: mink van s mit kezdhetünk vele! ? Papp József.

I

Egyhéizkerületi felsőbb leányiskola Kőszegen. Az egyházkerület által fel-
állítttatni szándékolt leánynevelő-intézet . ügyé6en kiküldött bizottság f. hő 13-án
Kőszegen ülést tartott, melyben Kőszeg városi egyházközség bejelentette, hogy
a lelkész lakásának közvetlen szomszédságában feltételesen, azaz az egyházkerület
utólagos jóváhagyása reményében megvásárolt két házat. E szerint itt a leány-
nevelő-intézet felállítására most rendelkezésre állana 1277 O-ölnyi terület 7600
forint vételárért. A most nevezett terület egyik részét képezi azon ház és udvar-
kert is, melyet ~őszeg 2700 frtért megvásárolt és ingyen bocsátana a kerület
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rendelkezésére. A terület Müller műépítész vélménye ezerint is elégséges 100
benlak6 növendék számára berendezendő intézetr» k (2 emelettel) és kertnek is
elegendő tér maradna, miután a telek hosszúsága 99 méter, szélessége az utcza
mentében 41 méter, ellenkező oldalon pedig 33 méter,

Az intézet felállítására a kőszegi egyház felajánlotta a lentebb megnevezett
telkek-, parczellán kívül, melynek értéke 2700 frt, készpénzben 10000 frtot, ezen-
felül kölcsönkép 50000 frtot 41/2 %-ra, Kő!Ozeg városa pedig felajánlott 500000
darab faltéglát ingyen, az építéshez szükséges homok és kőmennyiséget az elő-
állítási, illetve fejtési áron. Kőszegnek ajánlata készpénzben tehát 18 ezer úton
felüli értéket képvisel, ezenkívül van a felajánlott kölcsön.

Ennek ellenében Felső-Lövő ajánlata körülbelül 12500 Irtra becsült áldozatot
foglal magában. A bizottság ez ut6bbi ajánlatot is hálásan és elismeréssel
fogadta ugyan, de tekintve Kőszegnek nagyobb ajánlatát és tekintve a közlekedési
összeköttetés kedvezőbb voltát, Kőszeg mallett foglalt állást és ezt fogja az
egyházkerületi közgyülésnek ujénlani.

Nyomban az építési terv és költségvetés elkészítésére albizottságot küldött
ki, bogyez érdembeni munkálatukat még az egyházkerületi gyíílés előtt beadják j

egyúttal Kőszeget is felhívta, hogy fentebb említett ajánlatait ugyanezen időre
szabályszerűen közgyűlési határozat alakjában terjeszsze be és szintén ekkép
formulázza és közölje azon kívánalmait, melyeket a gyülekezet ajánlatai fejében
a kőszegi illetőségű, evangelikus vallású, bejáró növendékek tandíján, valamint
az intézet ügyeinek igazgatása czéljáb6l alakítandó bizottságban képviseltetésére
nézve tekintetbe vétetui 6hajt.

A függőben hagyott ezen kérdések eliutézése' végett a bizottság az egyház-
kerület közgyfílést megrlőzőnapo.n d.-u. 3 6rakor Kanizsán gyűlést fog tartani.

A .Szepesi Tanltóegyesület" f é. július h6 9. és 10. napjain fgl6n tartja
XLV. közgy'Űlését, melyre a tan ügy minden barátját meghívja az elnökség. A
rendes ügyvitel mellett lesz két gyakorlati tanítás is. Az egyik,' egy tornaóra a
polgári leányiskola 1. és II. osztályának növendékeivel, tartja Marton Károly,
iglöi tanító. A másik: nA föld két féltekéjének térképe", földrajzi leczke, az V.
és VI. osztály. növendékeivel, tartja Amler Antal, igl6i tanító-képezdei tanár.
Felolvasást tart Bruckner Károly,. késmárki' főgymn. tanár: Milyen szerepe van
a tankönyvnek a földrajzi oktatásban?" Továbbá Bateenberqer Ference lőcsei
lelkésztanít6 ily czímmel : nA néptanító és az ifjúsági egyesületek."

Kimutatás. A "Milleniumi alapv-ra multkori kimutatásunk 6ta következő
adományok érkeztek: Lu,dván János simonyii tanító gyuj tése 1 frt 50 kr., melyhez
maga a gylijtő 1 frttal, M6d Lénárd ey. lelkész- 50 krral járúlt. - Hittricll
József révkomáromi tanító adománya 2 írt. - Matthesz Józse! királyfalvi
tanít6 adománya 5 frt. - A révkomáromí ev. egyház adománya Fábián Sándor
ev. orgonista gylijtöíl'én 2 frt, - Benedek Vineze györi tanító gyujtéfl6 12 frt
80 kr., melyhez járúlt: Ér Pál, Macher Lajos, Csepi András, Szab6 Mihály,
Lászlő Mihály és Hatos Pál földmivelők (Révfalu) 50-50 krral, SchmuckJi

M ihálj vendéglős (Pataház) 50 kr., Ujvári András ügynök (Révfalu) 20 kr.,
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Fejes J6zsef hajós 10 kr., Kírchner Elek orgonista 1 frt., Níts Pál lakatos 50
kr., Kozma Kálmán magánz6 50 kr., özv. Tüske Jánosné 50 kr., Cziegler János
50 kr., Szalay Imre 20 kr., Nits István városi pénztáros 50 kr., Jakus Lajos
30 kr., Szombathy György pénzügyi titkár 1 frt., Mártin Sándor 50 kr., Horváth
János 50 kr., Lóránt J6zsef csizmadia 50 kr., Isú Vineze ev. lelkész 1 frt., özv.
Sohö pf Sándorné 40 kr., özv. Falaky Károlyné 20 kr., N. N. 20 kr., Röck
Zsigmond 20 krra1. - Szíj Lajos farádi tanító gyujtőívén: Szllvésy Dénes föld-
birtokos 2 frt., Németh Gyula 1 frt., Ilés Lajos 50 kr., Szíj Lajos 50 kr.,
összesen 4 frt. - Halász Lajos tápió-szelei tanító ivén: Halász Lajos 1 frt.,
Halász Dénes kereskedősegéd (Czegléd) 20 kr., Halász Ödön kereskedősegéd
(Kun-Szt.-Márton) 20 kr., Freny6 Nándor ügynök 50 kr., Zemling István gazdasz
50 kr., id. Bohunka János iparos 30 kr., Csillag Gyula gazdáldod650 kr.,' K. J.
10 kr., Weissberger kereskedő 10 kr., ~Berényi Lászl6 iparos 10 kr., Durszt
Samu utaz610 kr., Stem' Ferencz tanít650 kr., Ekstein Lászl6 gazdálkod620
kr., Grünhut Tamás kereskedő 20 kr., Szánth6 Pál iparos 50 kr., Kövér István
iparos 50 kr., Wladár Károly 10 kr .• Bambergerbü kr., Kohn Lip6t 20 kr.,
Kádár Lajos 30 kr., összesen 6 frt 50 kr. - Kund Mihály soproni tanít 6
ívén: Kúnd M. 3 frt .. Frühwirth Károly igazgat6 3 .frt., összésen 6" frt. -
Gőhring Theoftl soproni tanít6 adománya 3 frt. - Takáts József mihályii tanító
adománya 1 fl t. - Kirchknop{ Mátyás rajkai tanít6 ívén : Kirchkuopf M. 1 frt.,
a népiskola alsó osztályainak gyfíj!ése 2 frt., Kottas gy6gyszerész 1 frt., összesen
4 frt, - A soproni ev. tanítóképző-intézeti "Pálfy-7cör " adománya 5 frt.-
Ifj. Wallnet' János mezöberényi. tanító ívén : ifj. Wallner J. 2 frt., id. Wallner
János tanít6 2 frt , mező berényi takarékpénztár 2 frt., Hegedíís Károly ügyvéd
2 frt., Piltz Márton kereskedő 1 frt., Harczberger D. kereskedő 1 frt., összesen
10 frt. - Lubersbeck Teofil varos-hodáazi tanít6 ívén:' Lubersbeck T. 1 frt.,
Hstvéuyi Lajos s.-lelkész 1 frt., egyes földmívelő gazdáktol 1 frt 50 kr., összesen
3 frt 50 kr. - Haiseer Henrik paksi tanító adománya 1 frt. - Sch. K.
(Sopron) adománya 5 frt. - A soproni ev. 'tanítéképzö-intétet ifjúságánakgyüj-
tése: 5 frt 45 kr. - Thirring Samu soproni tanító adománya 2 frt. A most
kimutatott összeget a májusi számban kunutatott 199 írt 48 krhoz adva, eddigi
gyííjtésünk tőösszege 279 frt 23 kr. Papp J6zsef, szerk.

Hála.ünnap.: A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi soproni főiskola
j6ltevöinek emlékére 1895. évi junius h6 20-án délelőtti 9 órakor a lyceum
tornacsarnokában az iskolaév ünnepélyes bezárásával kapcsolatban hálaünnepélyt
tartott következő táJ'gysorozatta 1: 1. Vulpius: "Istent dicsérni ... • Énekli a
főgymnasiumi .vegyeskar. 2. Beszéd. Tartja Kovács János lll. évf. theol. hallgato.
3. Vulpius : "Dicsőséged neked Istenünk". Énekli a főgymnasiumi vegyeskar.
4. Búcsúsz6 a távozó ifjúsághoz, Mondja Poszvék Sándor, lyceumi igazgat»,
5. Kleiu Bernát: "Ég és föld elmulnak." Énekli il tanít6képző-intézeti énekkar,
6. Hálaadó imádság. Mondja Jausz Vilmos, intézeti exhortátor. 7. Stein Károly:
.Maradj velünk". Énekli a tauítóképző-iutézeti énekkar.

- Emlékünnep. A tolna-baranya-somogyi ágo hitv. ev. egyházmegye bony-
}1ádi algymnasiuma f. ~: jqnius hő 24- és ~Q-én tartotta meg BonyMdra történ~
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áthelyezésének negyedszázados emlékünnepét, melyet egybekapcsolt az ifjúság
évzár6 ünnepélyéveI. Az ünnepség előrajza : június 24-én d.-u. 5 órakor torna-
verseny és rajzkíállítás, este 8 órakor az ifjú"ág ének, zene. és szavallati elő-
adása. Június 25-én d.-e. 9 órakor az iskolai emlékünnep: isteni tisztelet, ének
zene-kisérettel. A lefolyt 25 év történetének rövid ismertetését előadja Beke
Andor tanár. Alkalmi beszéd az intézet volt növendékei részérol. Óda a bony-
hádi ev. gymnasium 25 éves jubileumára Santha Károly ev. lelkésztol.Ének.
Előadja ~z ifjúság. Az igazgató évzáró beszéde és az ösztöndijak kiosztása, Banket.

Új számelénép. G old ber ger M ó r újvidéki népiskolai tanító
javított számológépet szerkesztett, mely nagyon elmésen van összeállítva
és rendkívül gyorsan és ügyesen kezelhető ; az iskolai nagy fali irótáblát
fölöslegessé teszi, inert egy méter hosszú és fél méter magas táblája. is
van, kétféle vonalzással. A találmány szabadalmat nyert, sőt rögtön akadt
gyár, mely a kizárólagos előállítási jogot megszerezte magánók, t. i.
a fenyves-chwojniczai gyermekjáték gyár. A gép 15 fr tért feltalálőnál
megrendélhető.

Képesítő vizsgálatok. A soproni ev. tanítóképző intézetben f. évi
június hö folyamán, befejezőleg június 24-én tartattak meg a tanító-
képesítő vizsgálatok, melyeket mind a 19 vizsgálatra bocsátott jelölt jól
megállott, ügy hogy 2 kitűnő, 6 jeles, 10 jö és 1 elégséges általános
eredménynyel képesíttetett; kettő magyai' és német tannyelvű, a többi
csak magyar tannyelvű elemi iskolákra.

Magyar iskola Zágrábban. A m. kir. kereskedelmi miniszterium
költségén Zágrábban magyar iskola épül. Ez les? ott az első magyar
iskola, melynek czélja eiső sorban az, hogy a Zágrábban lakó magyar
posta- és táviró-hivatalnokok ne legyenek kénytelenek gyermekeiket más
városba küldeni, ha azt akarják, hogy magyar iskolába járjanak t

A tanítók millenniumi Albumából egész kötetre való anyag jelena
meg immár, pedig a szöveg még nincs kibocsatva a nyomdából, csak 'J,

. Divald műtermében készült fénynyomatú lapok vannak szétküldve. Al
újabbi küldeménynyel 85 fénynyomatti lap jelent meg eddigelé ötszázná
több tanférfiú és nő arczképével. Ezen képcsoportok igen érdekesek s
nagyban előmozdítják azt a czélt, hogy egyrészt a társadalom a tanító-
világ színe-javát megismerje, - másfelől pedig maguk a tanítók is meg-
ismerkedjenek egymással. A sserkesztőség azon nagy terv.e, hog-y e műben
ezer magyar tanítót hozzon össze a millenniumra: ügy látszik, megval ósúl
s akkor el kell ismernünk, hogy egy páratlan emlékművet hozott létre,
mely nemcsak a jelen nemzedékre bír érdekességgel, hanem az utókorra
nézve is fontos adattár lesz. Az irodalmi téren és testületi életben
ismertebb nevű tanférfiak és nők, -- valamint a tanfelügyelőségek által
ajánlott egyéneknek a szerkesztöség nyílt felhivásokat küld a fénykép
béküldésére nézve, - az életrajzokról nHl~a gonrlo~korlik. A mű f\löflzp,té~i
ára 9 frt, bolti ára 12 frt lesz. .
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Új osztályozó jegyek az iskolákban. A középiskolakban, vala-
mint a polgári- és népiskolákban, eddig a tanulök előmenetelére nézve
négy osztályozó jegy: jeles (1), jó (2), elégséges (3) és elégtelen (4)
volt alkalmazásban. A közoktatásügyi miniszter a napokban kiadott ren-
deletével ezt az osztályozási rendszert eltörölte s helyette a polgári- és
népiskolákra nézve a régi ötszámjegyes osztályozást hozta be. Eszerint
a következő osztályzatok lesznek, a tanulásbeli előmenetelre: kitünö (1),
jeles (2)) jó (3), elégséges (4) és elégtelen (5); a7. erkölcsi magaviseletre:
dicséretes (1), jó (2), tűrhető (3), szabálytalan (4) és rossz (5); a 87.0r-
galomra: kitartó (1), kellő (2), változó (3), hanyatló (4), csekély (5).
Az új osztályozási rend már most életbe lépett s a folyó évi iskolai
bizonyítványokat ehhez képest állították ki.. .

Kérelem. Nemes czélunk érdekében és hogy árvaházunkba való fel-
vételért és nevelési segélyért hozzánk forduló számos kérelemnek minél
inkább eleget tehessünk, tisztelettel felkérünk minden nagylelkű ember-
barátot s különösen hitsorsosunkat, hogy hagyományok vagy szeretet-

. adományok által egyesületünket támogatni sziveskedjenek. Pénzbeli ado-
mányokat elfogadnak : Egyesületi pénztarunk (IV. ker., Deák-tér 4. sz.)
és a -Protestans Egyházi és Iskolai Lap« (IX. ker., Pipa-utcza 23.' sz.)
Budapesten, 1896. május havában. . A budapesti prot. országos árva-
egyesület választmánya.

Újabb fólfedezések a Marson. A nap planéta rendszerében tudvaa
levőleg a Mars bolygó, hasonlít leginkább földünkhöz és ép azért .
Marsra vonatkozólag tett fölfedezések tarihatnak legnagyobb igényt aZ
általános érdeklődésre. Mult év októberében a Mars 65 millió kilométer-
nyire közelített földünkhöz ; ez a legnagyobb közelség, melyben a két
planéta valaha egymáshoz állott és nagyon természetes, hogy ez időpontot
a csillagászok siettek kihasználni. Ez alkalommal konstatálták először és
minden kétséget kizárólag, hogy a Mars légkörében felhők is fordulnak
elő. Mult év október második hetében összefüggő felhőosoport, melynek
kiterjedése jóval nagyobb volt Európánál, függött a Mars fölött. Ugy an-

.csak a mult évi' megfigyelések során tapasztaltcik első ízben, hogya Mars
déli sarkvidékén a jég a nyár folyamán ,teljesen elolvadt, amit addig
csupán a Mars északi sarkán észleltek. Uj csatornákat födöztek föl és
több Ízben föltűnt a Mars csatornáinak megduplázódása, amit a planétát
körülvevő légkör fénytörésére vezetnek vissza. Végre sejtik a -mult évi
megfigyelések alapján, hogya Mars napjának és éjjelének egyenlötlenségeit
szabálytalan kidomborodások okozzák, amire nézve eddig kiindulási pontot
/lZ asztrológusok nem találtak. E fölfedezések után az érdeklődés még
nagyobb rnérvhen fordul a Mars felé, mely bolygó álla.pota saját planétánk
jövendő fejlődési stádium ait mutatja. Mert" a Marson az összes eddigi
jelekből következtetve ugyanazon természeti erők működnek mint nálunk,
csak ~~ erők hQss~abQ idő óta tartó behatásuk által, kapcsolatban a
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planéta nagyobbfokú kihülésével, a Mars ábrázatát már földünkétől tete-
mesen eltérőleg rnegváltoztatták.

Mennyi helyet foglal el az emberiség? Egy londoni lap mu-
latságos statisztikai kimutatásokkal bizonyítja, hogy mily kevés helyet
foglal a mindenségben az ember, aki pedig büszkén vallja magát a te·
remtés középpontjánakés tulajdonképeni végezéljának. Ezek szerint a föld
egész népességét kitevő 1480 millió embert, egy emberre 27 köbláb tél"
fog-atot számítva, bele lehetne pakolni egy koczkaalakú szekrénybe, melynek
egy·egy -lapja nem volna több 1140 yardnál. Ezt az egész emberiséget
magában foglaló nagy konzervdobozt el lehetne .helyezni a londoni hyde-
parkban, melynek csak a fele területét takama be. Az egész tartályt,
melyben tegyük föl, benne volna az egész emberiség, gyalog körül lehetne

_ járni egy óra alatt, egy kerékpározó pedig fürge gépéveI hat percz alatt
is megkerülhetné. Egy másik példával az angol lap az emberiség csekély
térfogatát úgy ill usztralja, hogy az összes emberek, sűrün egymás mellé
állítva, elférnének egyetlen angol grófság területén. Ha nem rnéltóztatnak
elhinni, tessék megpróbálni l'

A tolás-eltevésrél. A »Háztartás « itja : Sokan vitatkoznak a tojá·
sok eltevési .módja fölött és évről-évre újabb tanácsokkal szolgálnak a
gazdasági lapok olvasóinak. Ezért érdekei'! volt egy tavaly Londonban
tartott tejgazdasági kiállításon elért eredmény. Az eltelt tojások osztályá·
ban az első díjat nyerték a régi mód szerint, t. i. száraz, friss korpában
eltakarított tojással ; . természetesen a begyes véggel lefelé voltak fordítva.

Mikor kinyitották, igen jó állapotban találták és a legkisebb szag
sem volt rajtuk észlelhető. A második díjat nyert tojások viaszszal és
olajjal bemázolva, sóban voltak elrakva. A harmadik díjat juhzsirral
bekent tojások kapták, melyek száraz finom mészporban voltak elssva.
A negyedik díjat egész új módszer szerint, valami szabadalmazott »frigilm,
nevű szerrel eltett tojások kapták. Ebből látható, hogya siker csak
attól függ ; egészséges tojást, száraz helyen, minél jobban a levegötőt
elz írni.

Emlékeztető.
- Az üveg eredete. Az üveg feltalálását a fönicziaiaknak tulajdonítják,

Az Egyptomban, Thebe vidékén tett kutatások azonban bebizonyították, hogy az
egyptomiak az üveget már Kr. e. 4000 évvel ismerték, s va16szinü, hogya föni-
cziaiak tőlük tanulták el az üveggyártás mesterségét. Thebeben már ama mesés
korban voltak ügyesüvegfuv6k, sőt üvegfestők is. A város romjaiban üveggyárak
romjaira is akadtak. A British Muzeumban őriznek egy darab festett üveget
Thotmes király idejéből (1500. Kr. e.), melyre művésziesen van vésve az uralkodó
czímere. A régi egyptomiak utánozni, hamisítani tudták a ~ülönrél~ ~z.ipes drága,
köveket - üvegból.
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A löport a hagyományszarint Schwarcz Berthold szerzetes találta M
Freiburgban, a 14-ik század elején. Azonban val6sággal a khinaiak és indok már
az ókorban is ismertek apuskaporhoz hasonl6 anyagot, mely lassanként Eur6pa
népei előtt is ismeretessé lett, mint gyújt6szer, Sehwarcz B. valószinüleg csak
robbant6 erejét födözte fel. - Az angol-frauczia háboruban, 1346-ban (Crecy
városnál) használtak először ágy;tkat.

- A spártai ifjaknak minden 10-ed nap kölelességük volt magukat az
eph6roknál bemutatni; s kit ezek a szabott mértéknél kövérebbnek találtak: az
mint mértékletlen evés s restség gyanujába esett egyén; megfenyíttetett.

- Csipkekészités. Belgiumban 150,000 asszony foglalkozik csipkék készí-
tésével. Brabantban e czélra készftett kender szálait, setét földalatti helyiségekben
fonják, hol a nedves levegő mindig puha és simulékony állapotban tartja a fonalat,
s hol csupán egy .fénysugár esik a dolgoz6 munkájára.

A szönyeggyártást Francziaországban flandrialak emelték művészetre.
Az első nagy poszt6 gyár Gobelin Jánosé volt, 1450-től 1630-ig ivadékról
ivadékra szállt, a midőn királyi tulajdon lett. A gobelin nem
szövés, hanem fonás himzés. Abb an a szálak az" egyes alakokon és szineken nem
mennek keresztül, hanem minden alak, minden szin önállóan van fonva, a mit a
gobelin viszáján azonnal fel lehet ismerni. A legkitünőbb s legügyesebb művész
egy nap hat négyszöghüvelyknél többet nem végez. Ezért sok gobelinen 5~6 évig
dolgoznak. Természetes, hogy egy képnek ára 50, "60 ezer frankra is rúg.

Szerkesztői üzenetek.
L. T. Város-Hodás"l. A gyiijtöív beküldése nem okvetetlenül szükséges, pótolja azt ar.

utalvány szelvénye. - P. B. Csékút. Nem tudom, hogy annak idején közöltem-e a harmonium-

"ügyre vonatkozó tudósítást, tehát pótolom most. A folyamodást tessék • Nagyságos özvegy

dr. Artner Jenöné úrnö', mint a nöegylet elnöke czimére beküldeni, hogy az öszi idöszakban

évenként megtartatni .szokott gyűlésen tárgyalhassák. Bövebb felvilágosítással szolgál nt. Brunner

János soproni ev. lelkész űr, ha hozzá fordul. - A tanítóegyesület megirt történetét nem szándé- '

koznak beküldeni lapunknak? Vagy egyes(jJetiik tagjai következetesen idegenkednek tölünk?-

Gy. K. Ménfó A mult évi előfizetéséb ől fenmaradt 1 frt' többletet átirtam a f. évre, s így

hátraléka ez évre még 2 frt. Szives sorait örömmel olvastarn. Csak előre l - M. E. L.-Komárom.
Köszönet a buzgó közremüködésért. Reméllern, utóbbi czikke csak egyelőre volt b~fejezö közle-

mény I -- M. J. Znló. Szivesen várok, tudom, hogy nem sokáig várat. Ügyeinek míelöbb szerenesés

kifejlödést kivánok. - N. P. Csóth. Megkaptad-e levelemet, melyben az ügy kedvezö elintézésérő l

értesítettelek ? Üdvözlet!
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