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Sz-:nteijünk e helyen néhány sort emlékének.
Iliszen ő tanítóképző tanár is volt, s e folyóirat sziv es olvasóinak

nagy része neki tanítványa. Ki ne emlékeznék közülünk vissza a lelkes
icnárra: a mint' if:júi sziveinkbe a honseeretet nemes mCtgvait· hintegeté ?
Val1fuk meg a megdicsőültnek, hogy a gondos kézzel elItintett magnak
egy szeme se esett az útfélre, kikelt az mind a mi sziveinkben s gyümölcs-
hozó fává növekedék. Az ő lelkesedés ének lobogó lángfa hevíti a mi keb-
lűnket is, az ő nemes példája lebeg előttünk, midőn mi is a hazaszere-
tetet, a honfiúi erények e legszebbikét, a zsenge ifjúság szivébe csepegtetni
törekszünk. Legyen e seent tó"rekvésünk legfőbb jutalma s legszebb elis-
merése az ő' f«radhatatlan munkálkodásának !

Fehér Sámuel, ki majd négy évtizeden át volt a soproni evang.
főiskolának buzgó tanára, f. é. augusztus há 3-án, hosszas seenoedés
után jobb létre ezenderült. Született 1834-ben, Lqlon: Gymnasiumi tanul-
mányait 'szülőföldén, a theológiát Sopronban és a J'énai egyetemen végezte.
1859. ota a mult évi,r; a soproni evang. főgymnasiumnak és tanítóképző
intézetnek volt tanára, egészen a mult évig, tehát 35 esztendeig. Az
1893/4-ik iskolai éu elején történt, hogy előadás közbe-n hirtelen rosszul
lett s az osztályban összeesett; szélütés érte. Az eset többször ismétlőd-
vén, előbb a tanítóképző jin.,tézetben, utóbb a főyymnasiumban is abban-
hagyta Ct tanítást, s az egyházkerület a beseédjében ,s járásában is
megbénúlt beteg tan árát ssabadsaqolta. Ettől fogva mintegy másfél évet
visszcwonúltan töltött. 111aga is, övéi is azt hitték) hogy a nyugalom
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'fnajd vissza adja testi lelki rugékonyságát. Azonban az életerős) egészsé-
ges szervezetű ember, ki betegség miait soha órát nem mulasztott, egyre
fogyott, s másfél évi lassan emésztő betegség s horom napi nehéz halál-
tusa után kiszenvedett.

Temetése aug. há 5-én ment végbe óriási részvét mellett. A tanári
kar s a szünidőben kevés számmal jelenlevő tanuló ifjúság testületileg
vonúlt ki a végtisztességtételre. A család s a tanári kar kaszorúja mellé
egész garmadája sorokosott a szebbnél-szebb koseorúknok ; . alig fért el
egy kocsin a rokonok) jó barátok s tisztelőinek eme szeretet-nyilvánulása.
A gyászszertartás végeztével Gornbóc~ Miklós {őgym,n. igazgató bucsu-
eoit el seioet-lelket ?negindító bessédében a kedves halottól.

Legyen áldott emlékezete!

Az evangelikus ismétlő-iskola és az ifjúsági
. egyesületek.

Mik Ol' olvastam a jelenkor legnagyobb költőjének, Jókainak ama
szavait, hogy - hazánkat mpg egyszer meg kell hódítani s a hóditás e
munkája. a. néptanítókra vár, - szívcm hevesebben kezdett dobogni,
valami kifejezhetlen édes érzés hatotta át egész lényemet s oly boldoggá
telt tudata annak, hogy e magasztos munkában kis körben ugyan, szerény
tehetséggel, csekély eszközökkel, de mégis résztvehetek én is!

S azt hiszem, hogy anagy embernek, - minket tanítókat ennyire
kitüntető s örökké becsben tartandó eme mondasa - hasonló hatást
gyakorolt minden tanférfnira, kik lelküknek egész hevével, nemes, önfel-
áldozó igyekezettel munkáltak eddig is azon, hogy e szép hazának népe
boldog legyen igazán. .

S vajjon mit akart a költő kifejezni eszavaival? - Tán szükség-
telen is mondanom. hisz érzi s tudja mindegyikünk hogy Jókai bizonnyal
arra gondolt, mikép a tanítóság van hivatva képessé tenni e száz csapással,
ezer vészszel megküzdött népet arra, hogy eg'y újab'b évezred multán is
ő - a magyar - legyen itt az űr.

Nehéz munka, nehéz feladat így hódnni meg e hazá] másodszor, ele
annál szebb missio.

De hát miért is kell meghódítni ~ Nem válnék-e be ittmaradasrinkhoz
fűzött szép reményünk? Nem elég biztosítékot nyujt-e fegyve res erőnk,
ősi vitézségünk arra, hogy a fölelet, mit őseink vérükkel szerzének, karunk
erejével megtartsuk egy 1.'0 évezreden keresztül? Bizony nrm l Leteltek
már rég ama századok, me] yekben még a nyers erő s a fegyverek tüze
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intézé egyedül a nemzetek sorsát} . ma ott állunk, hogy aki műveltebb,
az hatalmasabb s - elvész a nép, mely műveltség nélkül való. -

Igen, szellemi műveltségünk, a hasznos ismeretekben, tudományokban
való folytonos előtehaladasunk fog csak. bennünket képesítni arra, hogy
ilZ e téren nagyon is előre haladt külföldi népek szomszédságában újabb
ezer esztendőt tölthessünk a hármas halom földén: szeretett magyar
hazánkban.

Szellemi művel tségünket pedig legfőképen az iskolának köszönhetjük.
A tndományoknak e felszentelt csarnoka az, mely kifejti. szunnyadozó
szép tehetségeinket, gyarapítja ismereteinket, megedz, képesít, hogy az.
élet harczát mint győztes bajnokok vívhassuk meg.

J6 magyar nép, boldogságodat, itteni megmaradásod biztosítékát;
jellemedet, mindenedet az iskolának köszönheted, fordíts tehát fő figyelmet
az. iskolára, becsüld meg azokat, kik e hajlékban gyermekeidnek lelkébe
elhintik a nemes erények magvait, kik alapvetői jóllétednek, kik sokszor
magukról s családjukról megfeledkezve, érted, magzatidért áldozzák éltöket
s nemes hivatásérzettől sarkalva hirdetik a tudományt, hirdetik a szerétet
örök tanát, csakhogy boldoguljon e hon, boldog légy benne sok időn
keresztül, te sokat szenvedett, sokszor meggyötört jó magyar nép!

Ig-y és eképen fogva fel hazánk másodszor való meghódításának
magasztos művét, az iskolánák fontos szerepét, vessünk már most számot
magunkkal,· mi tanítók! Elégség~s-e ténykedésünk arra, hogy az a szép
czim : - hódítók - méltán legyen reánk alkalmazható? A felelettel ne
hirtclenkedjünk, hiszen 25-26000 magy~r népiskolai tanítóról s azoknak
miként való munkalkodasáról kell véleményünket nyilvánítani. De ha
komolyan mérlegeljük is a nemzet e napszámosainak működését, annyit
önérzettel elmondhatunk, hogy már is hódítottunk, meghódítánk néhány
szivet, hogy legyen az a nemes erények oltára, hogy magasan lobogjon
abban a hazaszerétet lángja, hogy tudjon hevülni egyházáért, tudjon meg-
dobbani, ha nyomorult esd előtte könyörületért.

Igen, hódítottunk, csakhogy a .hódítás még' nincs befejezve, sok még
a teendő általánosságban, sokkal több, mint gondolnók, igen sok közelebbről
rt. mi ev. egybázunkben is. Pedig-pedig épen a prot. egyház volt kezdettől
fogva az, mely a világossag' terjesztését választá egyik föfeladatáúl s
erőmegfeszítéssel bár egyik iskolát a másik után állítá fel.

Igy bár nincs okunk pirulni, ha híveink szellemi előmentségét össze-
hasonlítjuk egyebekével, mégis sok a teendő, mely reánk tanítokra vára-
kozik, ha el akarjuk vezetni rt. népet ama maga latra, - melyen állva,
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·-tisztán lásson mindent s tudása ne legyen félszeg ismeret. - Nincs
ugyanis veszedelmesebb ember annál, mint a kiuek tudása nem a valódi,
mély belátásra épült, mert ax ilyenből lesz amaz álbölcs istentagadó, ki
százakat ránt magával a posványba, melynek hináraiból magn, sem tud
kimenekülni.

S ép ez okból, - mivel a tanítóság főkötelességét, kell hogy a
valódi műveltség terjesztése s biztos alapon nyugvó ismeretek nyt'0tása
képezze, - sok még a teendő a népnevelés terén.

Mit tegyünk ~ Minő eszközökhöz nyúljunk, hogy ev. nrpoktatasunk
eredménye a fokozott igényeknek teljesen megfelelő legyen?

Kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a mindennapi iskola,melyben
a kisded növendék csakis zsenge korát tölti el, nem alkalmas arra, hogy

, az onnét kikerült gyermek oly biztos ismereteket s olyalapos miiveltséget
vigyen magával, hogy felnőve, megállhassa helyét künn az elet küzdterén.
Mit váljunk Pgy 12 éves gyermektől? Hiszen most kezd még tulajdon
képen szellemi képessége fejleclezni, akarata gyenge, a dolgok mibenlétét
komolyan mérlegelni, valami felől itéletet mondani képtelen. Igy mindössze '
a tudományok elemeit sajátítja el, neveltetése befejezetlen s nagyon szük-
séges, hogy a gondos apa s anya csonttá s vérré változtassa nála mind-
azt, rnelyre vonatkozólag csak az irányt tudtuk előre kijelölni. Romlott
családi "iszony, rossz társaság pedig teljesen rombadöntheti munkánkat,
mert a gyermek csak gyermek, szilárdul ragaszkodni az erényhez képtelen,
hiszen nincs akaratereje hozzá, ő még móst a példa után indul, rner-
jellemét e kerban még nem fejles~thettük ki.

Sokkal nagyobb eredményt vagyunk azonban képesek felmutatni úgy
az ismeretek megszilárc1ítása, mint a nevelés terén ism é t l ő - isk ol á s
növendékeinkkel.' Ok már azon korban vannak, midőn a folyton
tökéletesbülé lélek kezd az okok után kutatni, finomabb érzékkel mérlegeli
az emberek cselekedeteit: íg-y hát, ha sikerült a szépnek, jónak, nemesnek
eszméjét atplántalgatnunk az ily kerban levők szivébe, ott a talaj már
elég jó arra, hogy kellő .ápolás s gondozás mellett terebélyes fává erő-

.södjenek az elhintett magvak.
Ezen okból fordítunk mi, - a soproni alsó egyházmegye tanítói -

különös gondot ismétlő-iskolás növendékeink oktatására. s nevelésére, tudván,
hogy működésünk eredménye itt és ekkor állandésíttatik s nevelői tény-
kedésünk itt nyer befejezést.

Mult évi tanúógyűlésünk a lkalmával egy szépen megirt s tarta lrnas
urunkaban ismérteté egyesülétünknek egyik t. tagja az ismétlő-iskola czélját,
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tananyagát s tantervét. E dolgozutban lefektetett elveket, - ruint olya-
nokat, melyeknek szem előtt tartása mellett lehet csupán kellő eredményt
mututni fel az ismétlő-iskolák oktatása körül, -- teljes egészökben magá-
évá tevén egyletünk, az értelemben óhajtja e téren való műkodését folytatni.

De ép e thémaval kapcsolatosan merült fel a SZ8p eszme: mily
üdvös volna az ismétlő-iskolás növendékekből s azokból, kik már bncsnt
vettek teljesen a népiskolától, de 24 éveseknél még nem idősebbek
i fj u s a gi egyesületeket alakítani sitt és ezekben tetőzni be az
ismereteket, itt és ezekben építgetni tovább Istennek országát.

S valóban, ha valaha ssükséges volt ily egyesületekre, kétszeresen
szükségesek azok korunkban, Hiszen csak tekintsünk körül ! Talán az
ismeretek terjedéséve 1 lépést tart a szivnemesülése, a vallásos buzgóság
növekedése? Talán az emberek között szent béke s megelégedés honol?
Terjed a könyörületesség, növekszik a tisztességérzet ? Oh dehogy, dehogy!
Im itt az egsik ember a vallas dolgai felől beszél szennyes ajkival
kiosinylő dolgokat s nem törődve semmivel, nem az Isten törvényeivel,
eszét, okosságát mások megrontására, kijátszására használja fel! Hogy
teljed a létező viszonyokkal való elégedetlenség, hány helyen tört ez ki
lllár nyilt lázadásban is 1 Nem-e egy gondolat: a hirtelen való gazdago-
dásnak gondolata hozza hullámzásba a kedélyeket ~ Mennyire panaszkodik,
békétlenkedik a nép, hibáztat felsőbb hatóságot, kormányt, mindent! Hogy
szaporodik a socialistak száma s fogy azoké, kik békés megelégedéssel
bizzak sorsukat a gondviselő Istenre, kiknek családi élete békés, kiknek
szivét a mások jóIlétét munkáló krisztusi szeretet halja át 1 Beteg a mai
társadalom, nagyon beteg, de talán még nem gyógyíthatatlan?

Ennek meggondolása kell, hogy arra ösztönözze a tanférfiakat, kik
a lelkipásztorokkal "együtt első sorban hivatvak arra, hogy korunknak
bajait gyógyítni teljes erejökból igyekezzenek, - mikép komolyan ' nézze-
nek a gyógyszerek után. Egy ily gyógyszer volna az ifjusági egyesületek
alapítása, helyes irányban való vezetése. Tagjai lennének: mint már említérn
is: az ismétlő-iskola növendékein kívül azon ifjak, kik még 24-ik élet-
évöket be nem töltötték. Feje, elnöke lenne a lelkész, vagy ha nincs a
helységnek lelkipásztora, egy - ily eszmékért lelkesülni tudó ,- világi
úro A szellemi vezetés pedig szintén a lelkész és a tanítóra haramolnék.

Ezen egyesület aztán vasárnap délutánokon s hetenként egy, vagy
két köznap estvéjén folytatna üdvös munkálkodását. A vasárnap délutánt
azért tartom fontosnak, mert ilykép az ifjuság figyelme eltereltetnék a
korcsmától, attól a helytől, mely oly sok burjánt s tövist ültet át a szivekbe
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s mely oly szarnos családot tett már boldogtalanná. A tagok - az
ismétlő-iskolások kivételével - bizonyos tagsági dij fizetésére köteleztet-
nének, hogy a befolyó összegen haS7.110S könyveket lehessen szerezni,
melyek idővel - egy kis könyvtárt képezve, - az önművelődésnek
tehetnének igen jó szolgálatot.

Következnék most már ama legfontosabb kérdésnek felvetése: ini II

te end ő je azoknak, kik ily ifjusági egyesületeket szervezvén, annak
szellemi vezetői óhajtanak lenni?

Legfontosabb teendőnek tartom ev. anyaszentegyházunk érdekében
a vallásosságnak s erkölcsiségnek ápolását.

Óh mily boldog is a nép, mig szivét mély vallásosság tölti be, mig
ragaszkodik azon egyházhoz, melynek tanai már zsenge gyermekkorában
kijelölték előtte az egyedül helyes irányt, mely egykoron az örök üdv
hazájába vezérlendi őt. De f.p azon körülmény, hogy korunknak oly sok
a hamis prófétája, kik hintik a konkolyt ; az, hogy a terhek sokasbulván
a népen, nagy erőmegfeszítésébe kerül ev. hiveinknek, egyházuk iránt
való anyagi kötelezettségüknek lerovása ; az, hogy még a napi sajtó it:)
szenzácziót hajhászó czikkeivel az erkölcsiségre oly romboló hatást gyako-
1'01: bizony-bizony. sokban okozói annak, hogy terjed az pg'yház .ügyei
iránt a hideg közönyösség, hogy az Urnak felszentelt hajléka mind gyé-
rebben látogattatik. Ezekhez járul még. hogy ép a közel multban szente-
sített egyházpolitikai törvények is, - míg egyfelől sok üdvöset tartal-
maznak, - másfelől a köznép körében valószinűleg azok számát fogják
szaporítani, kik egyházuk ügyei vel mind kevesebbet törődnek.

Nagyon, de nagyon fontos dolog tehat, hogy az ily ifjusági egyesü-
letekben a vallásosság ápolását tartsuk legelső s legfontosabb teendőnk nek,
hogy egyházunk küzdelmes multjából vett történeteknek előadása, a krisz-
tusi vallas lelket emelő, gyönyörű tanainak minél behatöbb ismertetése
által igyekezzünk oly egyéneket nevelni szeretett evangeliomi egyházunk
számára, . kiket a jó útról letéríteni, vallásos buzgóságukat meglazítani ne
legyen képes e bűnös világnak semmi hatalma.

Legyünk azon, hogy ezen egyesületnek tagjai künn az életben is
ellenőrzői legyenek egymásnak, hogy se egyik, se másik ne kövessen el
olyat, mi a vallásosságnak, vagyerkölcsiségnek törvényébe ütköznék.
Fogadtássuk meg velök, . hogy ajkukat sohasem hagyja el káromló szó,
illetlen beszéd, hanem hogy a tisztességet mind beszédben, mind cseleke-
detben mindenkor meg fogják őrízni,
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Törekvéseinknek ttlrgyát képezze továbbá a testvériségnek áp olása.
Avagy nem koruuk kóros kinövése-e a:.-: is, hogy az emberek egy-

mástól miudjobban idegenkednek ? Ritka ember tud mások előmentségén
szivből örülni, sőt nem egyszer tör elő a nemtelen öröm, .midőn a sors
mostoha keze az előbb jómódu embert nyomorult sorsra juttatja.

Magyarázzuk meg a serdülő ifjuságuak, hogy épen napjainkban,
rnidön oly sok a végezni való, midőn a közterhek egyre szaporodnak,
van szükség a minél szerosabb összetartásra, arra, hogy tehetségünk szerint
gyamolltsuk a segítségre szorulot.

Legyen az ifjusági egyesület vezérlő eszméje a testvéri szeretet,
hogy a tagok most és utóbb is mint édes testvérek munkaljak egymás javát.

Ezzel rokon gondolat a hazaszeretet é b r e s z t é s e, mely kell,
hogy az ifjusági egyesületekben szintén ténykedesünk tárgyát képezze ..

De hát prot evang. ifjuságunknak még e tekintetben is bnzdítasra
volna szüksége? Avagy őseink nem a magyar állameszmének valának-e
bátor harczosai? Nem munkaljuk-e ma is mindenben az állam jóllétét 'l
Nem találja-e oldala mellett törvényhatóság és kormány mindenkor a
protestansokat, ha egy-egy üdvös eszme keresztülvitéléről van szó ~ Igaz,
általánosságban nem érhet bennünket vád, de vannak hibáink nekünk is.
Avagy nem bánt-e bennünket, jobb érzelmüeket, midőn évről-évre jelenik
meg egy-egy czikk, inelyben a napi sajtó pánszláv agitátorokról, a magyal'
nyelvtől idegenkedő, idegen állameszméért lelkesülő ev. népről panaszol ?
Hát nincs-e itt az ideje, hogyelnémítsuk e panaszt, hogy jó magyarra
nevéljék a papok s tanítók a gondjaikra bizott hiveket ?

. S mily sokat tehetnének e téren a nép nevelői, ha valóban hazafias
érzés vezérelné tetteiket!

Igen; országszerte szervezni kellene az ifjusági egyesületeket s külö-
nösen oly helyeken, hol a hazafiatlanság bélyegét hordja homlokán a nép,
arra kellene fektetni a fősulyt, hogy ez egyesületekben tanulja meg hazá-
ját szeretni idegen ajku polgártársunk. Meg kell értetni ily helyéken az
ifj llSií ggal , hogy épen a magyal' bánik leglovagiasabban a nemzetiségekkel,
felruházván őket ugyanannyi joggal, mennyit maga élvez; nem nyomja
el őket, sőt módot nyújt szellemi tökéletesbülésükre s viszonzásul csupán
annyit kiván, hogy érezzék, szivük mélyén érezzék, mit a költő mond:
- a nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy veljen
sors keze., itt élned s halnod kell! --

De még nekünk is, kik magyar nép körében teljesítjük hivatalos
kötelességünket, jut rész a teendőből ; nekünk is erős igyekezettel kell
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oda hatnunk, hogyahonszeretet minél rnélyebben gyökerezzék jó népünk
szivében.

'I'árjuk fel az ifjuság előtt multunk történeteit, hadd lássa, ruinl
vivtak élet-halál harczot dicső őseink, mig megszerezhették e drága hont;
hadd lássa mennyi áldozatra volt szükség, míg oda fejlődhetett hazánk,
hogy már-már versenyre kel a külíöldi államokkal. Értessük meg, inikép
hazaszeretetök nem abban mutatkozik csupán, ha életüket áldozzák e honért,
hanem abban is, ha honpolgári kötelességöket hiven, pontosan teljesítik,
ha jól érzik itt magukat s nem keresik boldogságukat idegen országokban,
más vilagrészben.

Vegyük elejét a mindnágyobb mértékben mutatkozó kivándorlasnak,
nehogy jó népünk lelketlen ámítók üres igéretsi által elcsábíttatva, utóbb
mint szerencsétlen sírva tekintsen a föld felé, melyen bölcsője ringott.

Ne kiméljünk időt s fáradságot, sőt inkább ragadjunk meg minden
eszközt, melylyel a hazaszéretet tüzét ifjuságunk kebelében éleszthetjük.
S ilyen fontos eszköznek tartom történelmünk kimagasló eseményeinek
tárgyalásán kívül a magyar népdalok kultiválását is. Alkossunk az ifjusági
egyesület tagjaiból dalos-kőrt s tanítsunk be velök néhányat ama édes-bris
magyar dalok közül, melyek oly villanyozó hatást gyakorolnak reánk is.
Hiszen épen így s ezek által férkőzhetünk közel ahhoz a szivhez, melybo
a honszerelem erényét akarjuk bele ültetni, így és ekép keltünk lelkesedést
s fejlesztjük a nemes vágyat: élni e honért s áldozni intézményeiért,

Az eddig elmondottakból kiviláglik, mikép ~n első sorban is nevelni
óhajtanam az ifjuságot, ezért utoljára említem fel azt, mi szintén az ifju-
sági egyesületek munkakörébe tartozik s ez az ism eret ek tág í tás a.

Tartsunk az összejövetelek alkalmával felolvasásokat, melyeknek
tárgya a már fentebb említetteken kívül az egészségtan, a természettudo-
mányok, a földrajz s a gazdászat köréből vétessék. Vannak ma már'
szép számmal oly műveink, melyekben a jelzett tndományokból ép oly
részletek vannak élvezetes, könnyed stílusban feldolgozva, melyek a népet
közelebbről érdeklik, Járathatunk egy heti lapot is, de ne olyat, melynek
czikkeit a pártszenvedély sugalja sebből olvastassunk fel egyes részle-
teket, hogy a nagy világ eseménye felől is tájékoztassu k az ifjuságot.

Ezzel aztán el is jutottam mondanivaloim végéhez, legfeljebb tan annyit
toldok még hozzájok, hogy az ifjusági egyleteknek ilykép való szervezése
s szellemi vezetése igaz, hogy ismét csak a tanítóság teendőit fogja sza-
porítani, de hát ez oly foglalkozás leend, melynek eredménye mig egy-
felől áldást hoz egyházra és hazára, másfelől kedves gyömölcsöket termend
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bizonnyal számunkra is. Az e téren való munká.lkodás emelni fogja erkölcsi
tekintélyünket s biztos reményt nyujt a felől, hogy az így nevelt nép be
fogja lassacskán látni azt, hogy mire érdemes egy valóban hivatásának
élő néptanító s a szeretet, melyet részéről tapasztalt, arra fogja késztetni,
hogy háláját tettekben is 1erója vele szemben.

Ezen édes reményben ajánlom az ifjusági egyesületek esz:méjét kedves
kartársaimnak becses figyelmébe. Szutter Dániel

ev. tanító.

Az evang. ismétlő iskola és az ifjusá.gi egyesületek.
(Birá lat Szutter Dániel ily czimü munkájár a, me ly lyel együtt felolvas-
tatott a soproni a lsó egyházmeg-yei tanító-egylet 'fo é. julius 3·án Beled-

ben tartott közgyülésén.)

Tisztelt Közgyülés!
Ha bírálói feladatomat egyszerüen csak abban keresném, hogya

felolvasott munkára itéletemet k imondjarn, úgy könnyen és igen rövi-
den végezhetném dolgomat. Végezném azzal, hogy kifejezem elismerése-
me t Szerző íránt, a ki mai munkájával teljesen méltónak mutatta magát
arra a közbizalomra, melylyel mult évi közgyülésünkön, mikor arról
volt sz ó, hogy ki vállalkozzék a munka czímében kifejezett tárgy kidol-
gozására, _ egyértelmüleg feléje fordúltunk. S megmutatta Szerző azt,
hogy midön ő, a közbizalomnak engedve, e thema kidolgozására vállal-
kozott, ezt öntudatosan tette. Munkájának öntudatosságát s fö érdemét
ugyanis ezerény itéletemmel abban találom, hogy Szer z ö helyesen s..zabta
meg munkája keretét, - sa megszabott keretet be is tölti és pedig betölti
nemcsak értelmes és világos fejteg-etésekkel, hanem érző szivéből k isu-
gárzó melegséggel és lelkesedéssel, elérvén ezzel jutalomképpen azt,
hogy bennünket is. felmelegített és lelkesedésbe hozott.

Éri azonban birálói tisztemet ez ítéletem elmondásával ki merített-
nek nem látom. Már akkor, mikor mult évi közgyülésünkön birálónak .
ajánlkoztam, nem úgy gondoltam birálói tisztemet, hogya majdan felol-
vasandó rr.uu kára, _ annak érdeme szerint - elismerő, vagy korholó
itéletemet kifejezzem, vagy még talán az illető mun ká t k issé k őzelebb-
r ö l fejtegetve ismertessem, a mit mellesleg megjegyezve, I a mai munka,
(ebben azt hiszem igazat ad nekem a T. Közgyülés) könnyen felfog-

ható világosságánál fogva nem is igényel.
Hanem azt g'ondoltam, hogya megbirálandó munka alkalmat fog

nekem nyujtani arra, hogy étnnak eszméihez és gondolataihoz fűz ve, én
is elmondjak a szóban forgó tárgyra nézve néhány eszmét és gondola-
tot, melyek talán viszont arra szolgálnak, hogy ismét másokban kelt-
senek újabb eszméket és gondolatokat. Mert hiszen a felvetett kérdés,
az ismétlő iskola s az ifjuság i egyesületek kérdése oly tág kőrü, oly
gazdag tartalmú s a gyakorlati életbe mélyen benyúló jelleménél fogva



- 242 --

oly nagy fontosságú, hogy amint éri nem hitegetem magamat dicse-
kedve azzal, hogy azt ki tudnám és ki fogom meríteni, úgy bizonyosan
a tisztelt Szerz ö sem hitte ezt mai munkájáról. Ugyanazért hisz ern, nem

" is vette rossz néven, mik or fentebbi elismerő itéletemet, - igazságos
akarván lenni - szándékosan úgy fejeztem ki, hogy munkája betölti
azt a keretet, melyet annak őmaga megszabott.

Engedje meg ezért a T. Közgyülés, hogya felolvasott munka esz-
méihez és gondolataihoz fűzve s a munkával való egyetértésem jeléűl
annak menetét is megtartva, a feladott thémára 'vonatkozó némely esz-
méimet és gondolataimat én is előadhassam. Ez előadásom folyamán
felhasználom az alkalmat arra is, hogy a felolvasott munka felett ejtett
elismerő itéletemet igazoljam, angy annak némi hiányaira is figyel-
meztessek.

Legelöször is a czélra vonatkozólag akarom felvetni azt a kérdést,
hogy mit is akarunk tulajdonképpen? Legyen szabad e kérdés tisztázása
végett a T. Közgyülésnek emlékezetébe idéznem az egész kérdésnek
rövid genesisét.

A kérdés ugyanis, a melyről tárgyalunk, genetikailag összefügg
egyházkerületünk ama határozatával, melyet 1894. évi Kőszegen tartott
k ő zg yűlésén a vallás és közokt. miniszternek a vas árnapi munkaszünet
felhasználására vonatkozó leiratára hozott s a mely az említett közgyü-
lés jegyzőkönyvének 28-ik pontjában foglaltatik s idevágó része igy
hangzik; nA lelkészek utasíttatnak a munkásoknak minél hathatosb
lelki gondozás alá vételére. Törekedjenek körükben evang. ifjusági
egyesületeket alakítani, ezekben ev. vallásos sze llernű felolvasásokkal
s más hasonló irányú intézkedésekkel, a vasárnapi munkaszünet megál-
lapításában kitüzött erkölcsi czélok megvalósitásán közremunkálni"

Egyházkerületünk e határozata kimondja tehát már az ifusági
egyesületek alakításának szükségét. Igaz, hogy csak a vasárnapi mun-
kaszünet helyes felhasználása végett, teh it kiválóan a munkás osztályra
gondolva. De egyházkerületünk bizonyosan nem veszi tőlünk rossz néven,
ha mi az ifjusági egyesületeket hiveink és népünk egész körére ki
akarjuk terjeszteni s nemcsak a munkásosztályra ; annál kevésbbé, mert
főczélként ugyanaz lebeg mi előttünk is, t. i. a vallásos erkölcsi neve-
lés. A czé]n~lk ily értelemben való tüzetesebb megbeszélését későbbre
halasztva, itt legközelebb azt kell fe lvilágosítanunk, hogy mig az egy-
házkerületi határozat az ifjusági egyesületek alakítását függetlenül
kivánja s a lelkészektől várja; addig mi az ifj. egyesületeket az ismétlő
iskolával hozzuk szerves összeköttetésbe s így e munkában, ha nem is
egyedüli, de mindenesetre nagyon jelentékeny munkásokká s a lelké-
szeknek fö és nélkülözhetetlen munkatársaivá a tanítókat teszszük.

Az ifjusági egyesületeknek az ismétlő iskolával való szerves egye-
sítésére bennünket annak mérlegelése - s mondhatjuk talán - tapasz-
talása vezetett, hogy ífj. egyesületek alakítása az iskola kötelékéből
végleg megvált ifjuság kőrében a legtöbb helyen szinte legyőzhetetlen
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akadályokba ütközik (L. 18!:l3. hi ker. közgyülési jk ő ny v l02·ik p.)
Ellenben, mi legalább, azt reménylettük ésreményljük, hogy ily egye-
sületek a·lapjának megvetése s kereteinek megalkotása az ismétlő isk o-
lások, _ tehát még az iskola kötelékében álló ifjuság körében k őny-
riyebben és biztosabban történhetik. E reménységünknek határozott
alakban való kifejezésére azon érdemes munka felett folytatott eszme-
csere vezetett bennünket, melyet mult évi közgyülésünkön egyik tag-
társurik az ismétlő iskolákról telolvasott.*) S így jutottunk a mai rnu n-

kárrak themájára.
E reménységünknek ily határozott alakban való kifejezése azon-

ban nemhogy felmentene, sőt annál erősebben kötelez bennünket arra,
hogy tiszta és határozott véleményt mondjunk a dolog miként jére, vagyis
arra nézve, miként gondoljuk mi az ifj. egyesületek megaikotását az
ismétlő iskolával összeköttetésben eszközölhetőnek és eszközlendőnek ?
És itt 'nem hallgathatom el sajnálkozásomat a felett, hogya mai muuka
e kérdéssel nem foglalkozik. Részemről annyival inkább óhajtottam
volna és· szerettem volna, ha Szer zö, mint a gyakorlat embere e kérdés-
ben véleményét formulázza, mert én, ki a gyakorlati élet mezejétől távolabb
állok, nem igen tudok s így nem is igen merek e kérdésben nyilatkozni.

Egyet azonban a theoria magaslatáról is ki lehet, s igy én is ki
merek mondani és ez az, hogy kényszerítő eszközök alkalmazása, -
még ha ilyenek talán rendelkezésünkre állanának is, - feltétlenül ki
van zárva. Mi sza bad egyesületeket akarunk s ilyeneket kényszerítő
eszközökkel sem megalkotni, sem együtt tartani nem lehet!

Az az, - hogy paradoxont mondjak, - egy kényszerítő eszközünk
mégis van! S a mennyire én látok, csakis ennek segítségével dolgoz-
hatunk. S ez - a mor á 1isk ény sze r! De jöjjünk tisztába azzal,
hogy mi az a morális kényszer? Nem egyéb az, mint a kötelessé~tudat.

A ki morális kényszerből cselekszik, az a kötelességtudat indítá-
sára cselekszik. Vagy kifejezhetném magamat úgy is, hogyamorális
kényszer valamely belső, szellemi indok, melynek indítására sza bad o n
határozzuk el magunkat valaminek cse lek véser e.

És mi legyen itt, - a szóban forgó kérdésben ez a belső' sz eilerni
indok? Szerintem nem egyéb az, mint a tudás vágya, - a fejlődésnek
és müvelődésnek ösztöne, me ly csiraképpen benne rejlik az ember t~r-
mészetében: Ezt a természetes rud ási vágyat, a fejlődésnek és műve lő-
désnek ezt a természetes ösztönét kell tehát az ifjuság-ban felébreszte-
nünk és kifejlesztenünk annyira, hogy az öntudatossá, kötelességtudattá
s így az akaratot megindító er ö vé legyen. És hol fejleszthetjük ezt

máshol, ha nem az iskolában!
S ime itt van a magyarázata annak, hogy mi az ifjusági egyesü-

leteket az iskolával, - nevezetesen az ismétlő iskolával hozzuk össze-
köttetésbe, melynek ifjusága a szellemi érettségnek már magasabb fokán
áll. _ Ha majd az iskola annyira megoldja nemes feladatát, hogya

*) Lásd: Molnár Sándornak az ismétlő iskoláról szóló czikkét folyóiratunk mult évi folya-
m~m. ~~
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természetes tu dá si vágyat öntudatossá teszi s a fejlődés és müvelödés
ösztönének kielégítését az életnek szükségletek ént éreztetni tudja, _
akkor könnyü lesz a tervezett ifj. egyesületek megalkotása, merr az
ifjuság a szellemi életében érzett hiány kielégitése végett ő nk ént,
-' tehát a morálális k ény sz s r hatása alatt sza b a ct o n fogja azokat
keresni!

S ne gondoljuk, hogy ez a czél talán nagyon magas és elérhetet.
len. Hiszen a tudás vágya s a fejlődés és müvelődés ösztöne, éppen,
mint ösztön benne rejlik az ember természetében. A tudás és művelödés
tág mezejének megnyitása által, melynek per s pe k t ivájáb á n feltünik az
embernek, mint az Isten képét viselö teremtménynek eszményi rendel-
tetése, - lehetetlen, hog-y fel ne ébredjen ama fejlődési ősztőn legalább
a jobbakban, - fd ne ébredjen különösen az ismétlő iskolának mar
érettebb ifjuságában, melya mai rnun ká na k bizonyosan a tapasztaláson
alapuló itélete .szer i'nt is már sokkal öntudatosabban dolgozik. S ha
csak egyeseket, - az iskolának jobbjait tudtuk is a további müvelődés
érdekeit szolgáló ifj. egyesületeknek megnyerni, - nyert ügyünk van.
A jobbak példája részint egyenesen; részint a szégyenérzet felébresz-
tése által vonz és hat!

Az ifj. egyesületek megalakítását s fentartását az ismétlő iskolá-
val való összekötteté~ben a fentebb kifejtett morális kényszer segítsé-
gével, egészen rendszeres eljárás szerint közelebbről én a következő
módon gondolom. Az ismétlő iskolának három kor-osztálybeli ifjusága
van, t, i, a 13, 14 és 15 évesek, A 15 évesek tehát az év végén végleg
megválnak az iskolától. Mi azonban nem eresztjük el, hanem a jel lern.
zett morális kényszer segítségével továbbra is megtartjuk őket, nem
ugyan az iskolában, hanem az ifj. egyesületekben, úgy hogy ezek képez-
nék az ifj. egyesületeknek mintegy első korosztályát. Ezt az eljárást
ilyen módon követnők tovább, úgy hogy a belépő 15 évesek egyszersmind
folytonosan pótolnák is azokat, kik az ifj. egyesületekből k oruknál,
vagy egyéb ok oknál fogva kiléptek. Ezzel azonban nem akarom azt mon-
da ni, h.ogy valaki, ha a Viszonyok kedvezők, ne alkothatná meg az ifj.
egyesületeket egyszerre és teljesen is, p. o. énekkar megalakítása által,
csakhogy akkor [s az ismétlő iskolából volna toborzandó azoknak
folytonosan fenntartó eleme.

Az eddigiekben megfeleltem körülbelül arra a kérdésre is, hogy
mit akarunk az ifj. egyesületekben s azok által elérni? E kérdésre a
mai rnunka szerzője a költőhöz csatlakozva; k ő ltói nyelven úgy felel,
hogy meg akarjuk hódítani másodszor a hazát, a mi -az egész munka s
annak egyes világos nyilatkozatai értelmében is prózai nyelvre áttéve,
azt jelenti, hogy értelmes, müvelt, jellemes és mu nk ás tagokat akarunk
nevelni a hazának, az egyháznak s az egész társadalomnak, a kik a
szépért, jóért és igazért lelkesedni s eszményi czélokért áldozni tudnak.
Megakarjuk edzeni az ifjuságot a megfelelő morá lis erőnek megadása
által arra, hogy midön hivatásához mérten az életbe bele vegyül, ellent
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tudjon állni azoknak aszámos bünös csáb ítások n ak, melyek különösen
a modern társadalomban el vannak terjedve s az erkölcsileg jobb jel-
lemeket is megejtésssel fenyegetik. Különösen az. itj. egyesületekben
teljes érdeklődéssei elfoglalva és le k őtve tartva, távol akarjuk tartani
az ifjuságot azoktól a helyektől és köröktől, me lye k jó erkölcseit meg-
mételyeznék. Ily módon a tervezett ifj. egyesületek leghathatósabb
tényezöivé válnának a belmissiónak, melyre egyházunknak éppen a
jelen viszonyok k őz őtt kiválóan nagy szüksége van!

Ezekután áttérhetünk most már arra a kérdésre, hogy mely esz-
közökkel reményljük e szép és nemes czélt az ifj. egyesületekben elérni?
E kérdés fejtegetését nagyon megkönnyíti nekem a felolvasott munk a,
mert kétségtelen, hogy az eszközök megjelelése a mai munk á nak leg-

teljesebb része.
Első eszközként említi munk ánk a vall á sos s á g és er k öle s i-

ség ápo 1 á s á t. És Szerző nemcsak mély és őszinte vallásos érzésé-
ről, hanem helyes gondolkozásáról is bizonyságot tesz, mid őn a vallást
első helyen említi.

Mert mi a vallás? A vallás természetes szüksége az emberi sz ív-
nek, mely nem tud megnyug-odni mindaddig, mig Istenét meg nem
talál la. A vallás az a nélkülözhetetlen nehezék, mely lelki életünket
egyensúlyban tartja. A vaJJás szivnüknek és lelkünknek az a horgonya,
mely a mennyország k öszi klájába megakasztva, életünk hajóját .a z élet
viharos tengerén fenntartja. - s az az iránytü, mely életünk hajójának
futását biztosan megjelöli. Mindezen tnlajdonságainál fogva egyedül a
vallás, legkivált pedig a keresztyén vallás képezi biztos alapját az em-
ber lényegének és méltóságának megfelelő tiszta, ideális világnézetnek
és a munkás, nemes erkölcsi életnek.

S a vallásos világnézet nyujtotta tiszta, nemes idealismusra a mi
korunknak kiválóan nagy szüksége van, - A kik korunk utolsó évti-
zedeinek történetén végig tekintenek, lehetetlen, hogy észre ne vegyék
azt az erős naturalistikus, rnaterialistikus áramlatot, mely különösen a
természettudományok szokatlan fellendülésévei összeköttetésben ez év- I

tizedek folyamán végig rohan, Az elméleti világnézetnek e materialis-
musa a gyakorlati élet mezején .a 1é tér t val ó k ü z del e m" jelszava'
alatt szokatlan sürgést-forgást idézett elő, A gőz és villám szárnyain
repülő gépek zakatolása k őz őtt korunk idegessé lett és nagyon gyor-
san él.

Távol van tőlünk, hogya tudományok bármely ágának fejlödését
fájlalni, avagy repressiv esz kőzö k kel megakasztani ak ar nók. Sőt inkább
mi is küzdünk az emberi szellem teljes szabadságáért s jól tudjuk, hogy
a szellem esetleges tévedéseinek hivatott correctora nem lehet más,
mint maga a szellem. Éppen úgy távol van tőlünk, hogy sajnál kozz un k
a felett a k itartó erély felett, melyet k or u nk a gyakorlati munka terén
mindenütt kifejt. Sőt inkább mi is azt valljuk, hogy mun k ásság ban áll
az élet s kiki annyit ér, a mennyit dolgozik.

-------
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De mégis mi, a kiknek az élet magasabb, ideális érdekei s rendel-
tétése iránt érzékünk van, lehetetlen, hogy elborulás nélkül nézzük azt,
hogy korunk a folytonos, lázas hétköznapi munka közepette eg-észen
hétköznapivá válik; - az anyagias létért való küzdelemben nem ér rá
felölteni, - avagy már már el is veszti azt az ünnepi, mennyegzői
ruhát; me lyb en az Isten országának lakodalmi ünnepélyén lelke vágyai-
nak kielégítése végett méltóképpen megjelenhetnék. Ezt az ünnepi ruhát
akarjuk mi az ember birtokában biztosítani a vallás által! Mert hiába
rugdolóznunk az ösztön ellen, - az ernber a maga természetét semmi.
féle szép theoria kedvéért nem tagadhatja meg. Az ember nemcsak
testből, hanem lé le k böl is áll. S a mint a testnek, úgy a léleknek is
megvannak a mag-a jogos vágyai és szükségei. Ezek kielégítésén aka-
runk mi k őz remunkálni a vallás által! Nem akarjuk mi az embert a
gyakorlati munka teréről elvonni, hanem meg akarjuk adni a vallásos
világnézet idealismusa által a gyakorlati muuk ának igazi értékét !

Lehetetlen ugyanis észre nem vennünk, 110gy ama mater iali st ik us
világnézet befolyása alatt, mely egyedüli létként az anyagi létet hirdeti
s így a munk át is ennek az egyedüli anyagi létnek szolgálatába hajtja,
- a munka elvesztette igazi értékét ; illetőleg k or un k elveszti azt a
helyes mértéket, mely a munka igazi, teljes értékének meghatározá-
sára szükséges.

A rnunk a, tisztán az anyag i lét szolgálatába hajtva s az anyagi
lét fenntart ásának és az anyagi jólét megszerzésének eszközeként itcl-
tetvén meg, annak értékének meghatározásában a belőle eredő anyag i
haszon fogadtatott egyedüli mértékül. E hiányos és helytelen mérték
alkalmazásából folyó helytelen becslés szülte főleg a mun kás.k ér dést a
vele összeköttetésben álló különféle socialistikus mozgalmakkal együtt,
melyek korunknak akút betegségévé s a modern állami és társadalmi
rendnek rémévé fejlődnek ki.

A munkának e hiányos és helytelen becslésévei szemben mi a val.
lásos világnézet idealismusa által vissza akarjuk adni a munkának igazi,
teljes érté két, m id ö n azt hirdetjük, hogya munka első sorban és fő.
képpen a szellemi és erkölcsi t őkéletesedésnek, ---' az Isten országa

,megvalósitásának egyedüli eszköze s ennélfogva minden embernek az
ember ideális rendeltetéséből folyó kötelessége. A munk ának e szellemi
és erkölcsi értéke mellett ama másik érték, melyet korunk egyedülivé
tesz, t. i. az anyagi lét fenntartása s az anyagi jólét megszerzése, - a
nélkül, hogy c z é II á tétetnék, amaz erkölcsi jellegü, kötelességszerü
munkának természetes ere d m ény e! Jézus azt mondja: "Keressétek
mindene kelött Isten országát és annak igazságát s a többiek megadat-
nak nektek."

Kétségtelen e szerint, ho-gy a vallásnak s legkivált éppen a keresz.
tyén vallásnak első rendü fontossága jut a mai. társadalmi kérdések
meg-oldásában. A róm. kath. egyház irigylésre méltó okossággal felis-
merte a vallásnak e jelentőségét s mostanában több pápai e ncyclicák-
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ban hozza szólt az úgynevezett sociális kérdés megoldásához. _Igaz,
hogy ne-m sok szerencsével. Sőt fellépése igen könnyen arra szolgál-
hatna, hogy a vallásnak e jelentősége felől zavarba ejtsen, a mennyiben
tény az, hogy p. o. az anarchia legféktelenebbül dühöng éppen a leg-
katholikusabb országokban Francz ia, Spanyol és Olaszországban, itt
nevezetesen Szicziliában. De ez a balsiker ne tévesz szen meg bennünket,
hogy ezért a követ talán a ker. vallásra dobjuk. Ne feledjük, - egye.
bekr öl hallgatva, = hogy éppen a szóban forgó kérdésben, a munka
megitélésében lényeges kü!ömbség van a róm. kath. egyház és a mi egy-
házunk tiszta evangeliomi felfogása k őzt,

A róm. kath. egyház, mely az erkölcsiség ideálját a világot megtagadó
askesisben találja, a világi munkát szükséges rossznak tekinti. Ellenben mi a
munkát az embernek magas, eszményi rendeltetéséből folyó erkölcsi köteles-
ségként ítéljük meg. Ugyanazért bízva ez itéletünk helyességében, a r. kath ..
egyház balsikere inkább arra ösztönözzön, hogy minél teljesebbfénynycl
ragyogtassuk a tiszta evangéliom világító fáklyáját I

Az· eddigiek alapján könnyen belátható, hogy a vallás mélyen benyúlik
az erkölcsi és az egész társadalmi életbe. A vallásnak e jelentőségét forrnu-
lázott alakban úgy fejezzük ki, hogy a vallás képezi az egészséges erkölcsi-
világnézetnek s a tiszta erkölcsi életnek egyedül biztos alapját és forrását.

A mi a tiszta erkölcsiség társadalmi jelentőségét illeti, erre nézve öröm-
mel fejezhetjuk ki, hogy korunknak az erkölcsiséget is fenyegető anyagias
világnézete az erkölcsiség erejében vetett hitet nem tudta megingatni. Korunk-
nak jobbjai és éppen azok, a kiknek kezében van társadalm] életünk intézé-
sének hatalma, a történet tanulságaként megtartották a költő ama mondá-
sát, hogy .

•Minden országnak támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha meg;vész, -
Róma ledűl s rabigába görbed."

E tanúlság alapján meg is van a dicséretes törekvés arra, hogya tiszta
erkölcs a nemzetek életének alapjaként biztosíttassék.

Sokkal kevesebben vannak már azok, a kik a történetből azt a másik
tanúlságot is .merítették, hogy az erkölcsiség egészéges éltető -gyökerei
mélyebben bele nyúlnak az eniber szellemi életébe, .- hogya tiszta erköl-
csiség egyedüli biztos alapját a vallásosság képezi. S ugyanazért az erkölcsi-
ség nemes virágát hiába ápoljuk, ha hervadni s pusztúlni engedjük annak
gyökerét: a tiszta vallásosságot!

Nekünk tehát, a kik a történetből ezt a tanúlságot is merítettük, - a
kik tudjuk és érezzük, hogy első és fő parancsolat az Isten szeretete, m ely-
nek a felebaráti, testvéri szeretet természetes folyománya, - nekünk kétszeres
kötelessségünk, a tiszta erkölcsiség érdekében is, a tiszta ker. vallásosság
ápolása és terjesztése. Oltsuk be a gondjainkra bizott romlatlan ifjuság szi-
vébe az Istennek, a Jézus Kr. által a mi meunyci atyánknak szeretetét, a
tiszta vallásosságot. Hirdessük az erkölcsi törvényt Jézus. evangélioma értel-
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mében a mi mennyei atyánk szent akarataként. S az üdvös siker nem marad.
hat el, mert nem lehet, hogy a jó fa jó gyümölcsöt ne teremjen 1

Második eszközként czélunk elérésében a tes t v éri ség ápo l á 5 á t
említi munkánk. Ezt azon bau, azt hiszem, eddigi fejtegetéseimben kimerítettem
s így áttérhetek a 3-ik helyen említett feladatra s ez a haz asz ere tet
é b res z t é s e.

Itt ismét teljesen egyetértek Szerzővel a hazaszeretet 'kiváló nevelő
fontosságának kiemelésében s teljesen helyeslem azt is, a mit a hazaszeretet
gyakorlati erkölcsi hatásáról morid.

A hazaszeretetnek nagy nevelő hatása abban rejlik, hogy az egyike a
leghatalmasabb s I'egnemesebb erkölcsi érzéseknek s épen nagy erejénél fogva'
alkalmas arra, hogy cselekedeteink rugójáúl szolgáljon. Mert mi a hazaszeretet ?
A hazaszeretet az az erős vonzódás, mely szülőíöldünkhöz kőt, ahhoz a föld.
höz, mely bennünket szült, ápol és nevel s a melyen kívül a nagy világon
nincsen számodra hely. A hazaszeretet az a hatalmas érzés, mely készekké
tesz, hogy hazánkhoz jó és balsorsában híven ragaszkodjunk, - és erősekké,
hogy vagyont, vért és életet áldozzunk azért a földért, melyet őseink vérrel
szereztek s véráldozatok árán tartottak meg.

Helyesen mondja tehát Szerző, hogyahazaszeretet öntudatos érzése
fogja legbiztosabban megakadályozni a hazánkra nézve oly káros kivándor-
lasokat is.

De vajjon hogyan és mely eszközzel ébreszszük és Jobbantsuk ily erős
lángra a hazaszeretet érzését, hogyan tegyük azt öntudatossá, kötelességgé
s a magyar embernek legszebb erényévé? Más eszköz e czélból nem áll ren-
delkezésünkre' mint nemzetünk s hazánk történetének alapos beható és mórl-
szeres tanítása.

A módszeres tanítás alatt viszont itt azt értem, hogy ne t egyuk a tör-
ténetet tisztán .események tárházává, ha mindjárt azok a legjobb pragmatis-
mussal volnának is összeszőve. Hanem leheljünk saját lelkesedéséből merített
életet történetünk nagyalakjaiba s ugyanazzal a lelkesedéssel elevenítsük
meg a hazának, mint édes anyának képét az ifjuság lelki szemei előtt. A
fogékony szivü ifjuságot a mi lelkesedésünk könnyen lobbantja hasonló lelke-
sedésre. Az' erények mellett azért nem kell elhallgatnunk nemzetünk tévedé-
seit és bűneit sem. Csak fel kell tüntetnünk, hogy ezek, a történeti igazság-
szolgáltatáselve szerint gyászt és pusztulást hoztak a hazára. Szemlélhetővé
kell tennünk, hogy a hazának, mint édes anyának sorsa, fiainak magaviseleté-
től függ s így fejleszthetjük a hazaszeretetet valóban kötelességgé.

A történetnek alapos és beható tanítása alatt viszont e szerint nem értem
azt, hogy a történetet egész folyamában mindenütt egyenletes menetbcn,
tudományos rendszerességgel ismertessüle. Hanem értem azt, hogy helyes gya-
korlati érzék által vezéreltetve, ki tudjuk választani azt, a rni egyrészt a haza-
szeretet ébresztésére alkalmas, másrészt a jó honpolgár életében gyakorlati
fontosságu. S e részek ismertetésére fordítsuk a fő figyelmet.



•
Általában éppen a hazai történet ismertetésében egyik f8 törekvésünk

legyen a honpolgári jogok és kötelességek megértetése. Ne feledjük, hogya
modern állam számos jogokat biztosít polgárainak, amely jogokkal azonban
csak a kellő értelmi és erkölcsi érettség birtokában levő polgárok tudnak
úgy a maguk, mint a köz-álladalorn jóléte érdekében üdvösen élni, holott
ellenkező esetben veszedelmes fegyverekké válhatnak e jogok rnindkét irány-
ban. Ez értelmi és erkölcsi képzettség megadását az iskolától s a vele ősz-
szeköttetésben álló intézrnényektől várjuk.

Meg kell tehát ismertetnünk az ifjusággal - s erre kivált az ismétlő
iskolában 5 a vele összeköttetésben álló ifj. egyesületekben nyilik kedvező
alkalom - hazai alkotrnányunk, közigazgatásunk 5 közintézrnényeink egész
szervezetét. A mai egyházpolitikai és közigazgatási reform-korszakban bele
kell bocsátkoznunk egyes törvények (p. o. polgári házassági törvény) magya-
rázatába, hogy feltárjuk azoknak helyes értelmét s igazi szellemét, - 5 így
az értetlenség, avagy a téves felfogás oszlatása által elvonjuk a talajt a lel-
ketlenül izgató demagogía alól, rnely mint mindig, úgy ma is, a nép tudat-
lanságában találja egyedüli támaszát. Ily iriódon az ifj. egyesületek, a mint
az egyház érdekében a belmissiót szolgálják, úgy a haza érdekében fontos
nemzeti missiót teljesítenek.

Megjegyzem 'itt, hogyahazaszeretet s a nemzeti öntudat ébresztése,
sőt sokszor kerrajzi jellemzés érdekében is, a nemzeti történettel egyesíten-
dőnek itélem a nem zet i ir o dalom szemelvényes ismertetését.

Ezekután, - a nevelési feladatokról, melyek mindenesetre a legfőbbek,
kimerítőbben szólván, - a munka menetét követve, ismét csak helyeslésemet
fejezhetern ki a felett, hogy Szerző második helyen az életbe. vágó hasznos
ismeretek közlését is belefoglalja az ifj. egyesűletek programmjába. Termé-
szetes és egészen helyes az is, hogy az ismeretek forrásáúl a természettudo-
mányokat, egészségtant, földrajzot és gazdászatot jelöli meg. Ezekhez én
még csak a mathematikát csatolnám, természetesen a gyakorlati élet szüksé-
geire alkalmazva.

Szólanunk kell még végül az ifj. egyesületekben követendő egész neve-
lési 5 tanítási eljárásunk m ó d sze r érő 1. A történetre nézve fentebb elmond-
ván már nézeternet, itt még csak a vallásos-erkölcsi nevelésre nézve akarok
rövidell nyilatkozni.

Az eljárás módszerét, mint mindenütt, úgy itt is, a tárgy természetén
kivűl az elérendő czélhoz kell szabnunk. Czélunk pedig az, hogy az ifj. egye-
sületek érettebb ifjuságát bevezessi.ik szent vallásunk világuézetébe, - beve-
zessük necsak értelmével, hanem szivével és akaratával, hogy vallását necsak
ismerje, hanem annak üdvözítő igazságát érezze, arról meg legyen győződve
s ennélfogva vallását szeresse s élje. Fel kell tehát tárnunk a vallásnak ösz-
szes kincseit, egész gazdagságát.

Fel kell tárnunk első sorban a bibliát, mint szent vallásunk alapját és
forrását 5 a ker. ember hitének és életének zsinórmértékét, - de nem kritikai
módszer szerint, hanem válogatott helyek olvasása 5 hornilia-szerű magyara-
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zása s bibliai jellemképek festése által, melyekben vallási és erkölcsi eszméket
teszünk szernlélhetővé.

Fel kell tárnunk továbbá a ker. egyház, - különösen a reformáció -
s legkivált hazai prot. egyházunk történetét, a hazai történetéhez hasonló
módszer szerint. A czél itt az, hogy az ifjuságban felébredjen egyházunk sze-
retete, a hozzá való lelkesült ragaszkodás s az érette való áldozatkészség.
Megismertetendő hazai prot. egyházunk alkotmánya, kormányzása s összes
intézményei azokkal a szép jogokkal, melyeket prot. egyházunk tagjainak
nyújt, melyek méltók arra, hogy érettük viszonzásúl áldozatokat is hozzunk.

Megismerteteridő végül egyházunk rendszeres tana. És itt, tekintettel
arra, hogy czélunk a ker. vallás egész világnézetének a szivekbe való meg-
győződésszerü átültetése, - nem riadnék vissza a kátéra támaszkodo rend-
szeres tárgyalástói sem. Csak ne legyen e tárgyalás se száraz dogmatikus, se
meddő polemikus, hanem a meggyőződésből fakadó, meleg, életet lehellő és
mindig népszerű.

Az' erkölcstant részint bele kellene foglalnunk a vallástanba, részint pedig
az igaz ker. ember életének rajzát kellene abban nyujtanunk.

A vallás tanítását ily modorban mindenesetre a lelkész vezérletére kell
bizni, ámbár, főleg az egyháztörténetben, részt vehetne abban a tanító is.

A módszerre vonatkozó általános nézetemet a rnunka Szerzőjével egye-
tértésben röviden ebben fejezhetem ki: A módszer ne legyen a közönséges
iskolai módszer, hanem tekintettel egyrészt a czélra, másrészt arra, hogy éret-
tebb ifjusággal van dolgunk, inkább a népszerű felolvasások alakjában és ke-
retében mozgó és olyan, melylyel legbiztosabban elérhető úgy az értelem
felvilágosítása, mint a szív nemesitése és az akarat megedzése. A felolvasások
alakjával azonban nem akarnám a közlő tanalakot egyedülivé tenni, sőt okvet-
len igénybe veendő az ifjuság öntevékenysége is s e végett felváltva alkal-
maznunk kell, nem ugyan a kikérdező, hanem a beszélgetve kifejtő módszert.

A kedélyképzés valamint az ifj. egyesületek együtt tartása érdekében
felkarolandónak tartom az éneket, úgy az egyházi éneket, mint a hazafias- és
népdalokat. továbbá a nemesebb ifjusági játékokat és esetleg a háziipar némely
ágainak müvelését is.

Ezekben voltam bátor a feladott themára vonatkozó s a felolvasott
munka által ébresztett eszméimet és gondolataimat előadni. Vajha azok által
siker ült ~olna a fontos ügyet csak egylépéssei is közelebb juttatnom a meg-
valósításhoz !

Bancsó Antal
theol. tanár.

A somlyó vidéki ev. tanító egyesület rövid története.
Az 1857-ik év, október hó 6-án a lak ult meg a somlyóvidéki

evangelikus tanító egylet Sz il vág Y i Károly volt. ajkai tanító
kezdeményezése folytán. Az ige azonban csak 1859-ik szeptember 26-án
testesült meg végkép, mely alkalommal a Nagy-Alázsonyban tartott
gyülésen elnökül Kis János kertai lelkész, jegyzőül Szilvágyi Károly
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ajkai tanító, pénztárosúl Halász Lajos nag'y-aláascnyi, k őuyvtárosnak
pedig Borbély Sándor n erues-sza lók i tanító választattak meg. A tagok
száma ekkor csak 19 volt. A tiszti.kar megalakulása után a tagok ma-
gukat megadóztatván, a könyvtár javára minden egyle ti tag egy ezüst
frlot fizetett.

Ezen első gyülés alkalmával mindjárt azon nevezetes újítás történt,
hogya fáraszto syl labizá lási módszert kiküszöböl vén, helyette a han-
goztató tanmódot általános lelkesültséggel elfogadták.

1861-ben pedig B u.t h y Marton nag y-alázsonyi tanító már az irva-
olvasás tanmódját is bemutatta gyakorlati tanításában. Mindezek pedig
nevezetes dolgok voltak az időben. Mily szép befolyással volt az egy-
leti élet a tagokra, mutatja azon kegyeletteljes cselekmény, hogy Sz o-
póczy János volt nagy-alázsonyi tanító jeltelen sirját, az egyleti tagok
önadakozás által szép emlék,kővel diszíték fel.

·1862. év jul, lO-én Kertán tartott gyülésen munkásságuknak azon
szép je lér adták a tagok, hogy a "Tan~dai Kőzl őny " czimü havi irott
szaklapot szerkesztették, mely szaklap 2 éven keresztül, minden hó
elsején 2-2 példányban jelent meg.

1864. 65-ik évben pedig a győrmegyei ev. tanító egylettel sző vet-
kezve adta ki az egylet aszaklapot és pedig a győrmegyeiek részéről
P éte r f y Sándor győri, a· somlyó-vidékiek részéről L á szl ó János
kiskamondi tanítók voltak a szerkesztők.

Az 1866-ik évi országos csapás megbénítá az egylet tevékenységét;
de már 1867-ben újúlt erővel fogtak a tagok a munk ához és most "Az
iskola ügyvéde" czimü neveléstani szaklapot indították meg Bor bél Y
Sándor nemes-szalóki tanító szerkesztése alatt. Az egylet munk ásság á-

nak szép bizonyítéka volt, hogy 1869-ben kidolgozott tanterv mellett a.
tantárgyakat évfolyamokra feloszták és egy általános órarendet is meg.
megálla pítottak.

-Az 1870-ik é·vben tartott első orsz. egyetemes gyülésen az egylet
5 tagból álló küldöttség által magát képviselteté.

1871-ik évben pedig a győrmegyei ev. tanító egylettel ismét sz ő-

szövetkel-ve "Iskolai Közlöny ~ czim alatt újolag szaklapot inditott meg,
Het v ény i István és But h y Márton szerkesztése alatt. Mindezen
szakközlönyök fényes bizonyságai az egylet munkásságának.

Az ezután következő években az egylet nemes hivatásának, az
által igyekezett megfelelni, hogy gyülésein paedagogiai, didacticai és
medhodicai kérdések felett· élénk eszmecserék történtek és több jeles
szakmunka. felolvasása, annak birálata és gyakorlati tanítások tartattak,
úgy a tavaszi, mint az őszi közgyüléseken.

1877·ik évben az egylet életére nézve nevezetes esemény t őr té n t-
Ugyanis az egyházmegyében külön mükődö két tanító egylet, t, i. a
bakonyvidéki és a somlyóvidéki egyesfiltek, szellemi és anyagi erős-
bülés czéljából. A midön székhely lett Pápa, elnökü1 pedig Gyurácz
Ferencz pápai lelkész választatott meg. Sajnos, hogy ezen szép egye-
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sülés csak kevés ideig maradt fenn, mivel az egyes tagoknak a szék-
helytől való nagy távolsága úgyszólván lehetetlenné tevé agyüléseken
való megjelenést; ennek k ő vet kez téb en az 1879-ik évben Nag y-Szó llös-
ben tartott közgyülésen az együtt munkáIódástóI el állván , az egylet
ismét mint somlyóvidéki tanító-egylet folytatta müködését.

1880-ik év május 24-én Nagy-Alázsonyban tartott közgyülésnek
egyik kimagasló pontja volt dicsőült Zsedényi Ede egyetemes felügyelő
felett tartott emlékbeszéd, mely alkalommal az e va ng'. tanítók e nemes
lelkü jöltevőjének hálás emlékezete jegyzőkönyvileg is megörökíttetett.

1881-ben pedig egyletünk az Eötvös-alapnak lett tagjává és ezen
nemes intézményt szerény tehetsége szerint ma is támogatja. Ugyanez
évben a magas kormány által Budapesten összehivott országos tanítói
gyülésen az egylet magát László János tag által képviseltette.

1882. okt. l l-én megható szép ünnepet ült az egyesület, ugyanis
25 éves fennállásának emlékünnepét. A szép ünnepély az egylet szék-
helyén Aj k á n tartatott meg. Az egybeg yülte ket az egyletnek meg te.
remtője a már ekkor hajlottkorú Szilvágyi Károly ajkai tanító lelkes
szavakban üdvözlé: édes visszaemlékezéssei a multra, örvendetes meg-
nyugvással a jelenre és reményteljes bizalommal a jövőre nézve. A 25
év emlékére egy igen szép irott emléklapot adott ki az egylet, melyben
eddigi munkásság ána k története van megÖrökítve. A diszes emléklap
Buthy Márton nagy-alázsonyi tanító ügyes szerkesztése alatt jelent meg,
melynek egy diszpéldánya k ő ny v t ár un k na k ma is legdrágább kincse.

1883-ik évben Nag y Lajos egyleti tag indítványára "Tanodai
k őz lőny- czim alatt újra szaklapot adott ki az egylet. E Iap már nyom-
tatásban jelent meg, szerkesztését Nagy Lajos egyleti tag vállalta mag ára,
Megjelenése nem volt időhöz kötve, hanem a mint az egylet ereje
engedé, látott napvilágot. Az öregebbeknek azon aggodalma, hogy
gyp.nge anyagi' tehetségünk nem soká birja a lap fenntartását, - saj-
nos csakhamar bekövetkezett, mert már 1885-ben kénytelen volt az
egylet kedvelt kis lapját beszüntetni. Nem birván tovább a nyomdai
költségek et fedezni.

Az 1886. és 87-ik évben tartott közgyüléseken a szakmunkák fel-
olvasása s birálata valamint a gyakorlati előadásokon kivül fontosabb
események az egylet ügyeire nézve nem történtek.

1888 ik évben olvastatott a tavaszi közgyülésen Stáhly György
volt veszprémmegyei tanfelügyelőnek az egylethez intézett búcsuz ó

levele, melyben az egyletnek kifejtett munkásságáért meleg elismerését
nyilvánította. Az egylet ezen a tanfelügyelő úrnak szép búcsuzó és elis-
merő levelét a k őnyvtár ba letétetni és jegyzőkönyvileg is rriegörökíteni
határozta.

1889-ben az egylet könyvtára eddigi székhelyéről Nagy-Alázsony-
ból, Nagy-Szőllősbe tétetett át, mely utóbbi hely földrajzi fekvésénél
fogva az egylet czéljainak jobban megfelel. Ez évben egyletünket ama
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nagy csapás érte, hogy érdemekben gazdag elnöke, Sza 1a y Sándor
nagy-szől\ősi lelkész elhunyt.

1890-ik évben tartott közgyüléseken az egylet tagjai egyhangulag
Kal már Pál kertai lelkészt elnöknek, Lász ló János k is-ka mondi tan ítót
másod elnöknek megválasztotta.

1891-ik év május 26-án Nagy-Szőllösben tartott kőzg yűlésuek r eg yik
kimagasló pontja Lász ló J áno's alelnökünknek 38 kötet nevelési s egyéb
irodalmi munk ából álló, - kőzel 50 frt értéket képviselő, - szép aján-
déka. Legyen szabad e helyen megemlitenem, hogy egyletünknek 400
kötetre menö könyvtára közel 600 frt értéket képvisel.

Ugyanezév nov. hó 18-án Nagy-Szőllősben tartott közgyülésén
az egylet az orsz. tanítói nyugdíj módosítása végett a nagyméltóságu
vallás, és közoktatási ministeriumot az or sz. gyülési képviselő k őzbejőt.
tével megkeresni határozta.

Valamint ez évben határoztatott, hogy az egylet munkái és a köz-
gyűlés lefolyása az .Evang. Népisk ola" cz imű tanügyi lapban ezután
közöltessenek. Ugyane gyűlésen a kerületi tanítóegylet megalapításának
szép eszméjét az egylet magáévá tette. Sajnálattal említendő azonban,
hogy az ige még ez ideig nem válhatott testté.

1892-ik év okt. 31·én Na g y-Sz öllösben tartott ülés jegyzőkönyve
örökre emlékezetes fog maradni az egylet tagjai előtt. E gyűlésen sze-
retve tisztelt alelnökünk László János, az egyletnek javára 100 frt alap-
tőkét tett Ie, hogy annak évi kamata a tanítók felsőbb tanintézetekben
tanú ló g-yermekeinek kiképzésére fordíttassék.

1893. és 94. évi közgyűlése ken paedagogíai szakmunkák felolvasása,
bírálata és gyakorlati felolvasások tartásán kivül az alapszabályoknak
a magas ministerium által való megerősítése képezte a fontosabb eseményt.

Pataky Béla
ev. tanító.

Elnöki megnyító beszéd.*)
Tisztelt közgyűlés!

Szívesen és benső örömmel üdvözlöm a Luther-társaság lelkes ba-
rátait, a kik egyházi irodalmunk iránti érdeklődésük bizonyságául ezen
k őzg yülésen megjelenni sz ívesek voltak.

Szükség ünk van ezen érdeklődésre; szükségét érezzük a jóakaratú
támogatásnak, mert valóban súlyos idők nehezülnek egyházi k őzéle-
tűnk re, s ezzel együtt egyházi irodalmunk fejlődésére is.

Ha igaz az, hogy az irodalom akkor felel meg leghivebben ma-
gasztos feladatának, ha a kor szükségletét megértve, az emberek szel-
lemét mozgató eszmékkel a közélet haladását előmozdítja: akkor kétségen
kivül a haladás zászlaját lobogtató evang. egyház irodalmának is arra

"') Tartotta Zs il in szk y Mihály a »Luther-társasag s elnöke az 1894. évi november hö
9-én, Budapesten tartott közgyülésen. Átvettük a társaság most megjelent évi jelentéséből. Szerk.
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kell törekednie, hogy a korunkat mozgató eszmék szellemi harczában
is részt vegyen. Nekünk azonban, mint társulatnak, a politikai párt-
küzdelmektől sz ig orúa n távol kell magunkat tartanunk, mivel mi "az
evangeliomi vallásos irodalom fejlesztésére" vállalkoztunk: de azért nem
szabad elfordulnunk azon eszméktől sem, melyek a társadalmi és egy-
házi élet nagy problemáival összefüggésben állanak.

A Luther-társaságnak szigorúan meghatározott czélja van, mely
alapszabályaiban világosan van körülirva : meg vannak nevezve azon
eszközök is, melyek által czéljait meg-valósítani v é li,

Mi, kik a kitüz őtt czélnak megvalósítására vállalkoztunk, egy pil-
lanatra sem veszítjük szemeink elől kötelességeinket; de a magasztos
czélhoz vezető utak és módok között azokat kell megragadnunk, melyek
leginkább képesek, híveink szivéhez és értelméhez juttatni az irodalmi
termékek tartalmát.

Mult évben bátor voltam a vidéki fiókok és vallási felolvasások
rendezésére és alkotására hívni fel tagjainknak figyelmét. Valami kéz-
zel fogható eredménynyel nem dicsekedhetünk, mert tudtommal egyetlen
esperességünkben sem tartották érdemesnek ez irányban kisérletet tenni.

Nincs más mó d, mint hogy ismételjem kérő szózatomat, azon meg-
győződésben, hogy "gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo."
Vajha a mi lelkesitő SZavaink cseppj ei is hatnának és beszivárognának
a kemény szivek körébe, és megporhanyítanák, megtermékenyítenék
a gyümölcsözésre alkalmas talajt!

Mozgalmas és esernén y dús napokat élünk: Az egyházpolitikai kér-
dések fölkarolásával oly eszmeharczoknak tanuivá lettünk, melyek élén-
ken emlékeztetnek vissza a régmult századok küzdelmeire, - mégis
azon nagy és örvendetes külömbséggel, hogy a mig hajdan a kathoIi-
cismus szövetkezett ellenünk az absolut hatalommal, addig ma az alkot-
mányos és liberális államhatalom és az egész közvélemény ellen foly-
tatja a harczot hatalmának és kiváltságos helyzetének meg tar tásáért ,

S mit tesz a protestantismus? Küzd tovább eszmény e iér t ; lénye-
gében marad az, ami volt: a szabad eszmék bajnoka, a vallási szabad-
ság, a vallási egyenjoguság és a testvériség hirdetője; - annak az
igazi liberalismusnak követője, melyet az erkölcsi és szellemi világ ös-
teremtője, a Krisztus hirdetett.

A protestantismus eszméi nem jöhetnek ellentétbe a józan haladás-
sal; sőt ellenkezőleg azt mondhatjuk, ez a haladás a mi leghatalmasabb
szövetségünk, mely nem hagy cserben sohasem. A ini legfőbb erőnk
az emberiség haladó szelleme, és az evangeliomnak lassan, de biztosan
és örökösen ható ereje. Csak fegyverkezzünk fel, "az igazság me llvasá-
val" és a "hitnek pajzsával " - s akkor a pokol kapui sem vehetnek
rajtunk diadalt!

De az élet küzdelemból áll. Erőfeszítés nélkül nagyot és maradan
dót teremteni nem lehet. Nekünk azokat a sz ellemi fegyvereket, melyek
rendelkezésünkre állanak, s rnelyekkel nagy reforrnátoraink és apáink
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oly világra szóló eredményeket tudtak felmutatni, használnunk kell,
hogya győzelmet biztoslthassuk magunknak.

Első ezek között kétségen kivül az élő hitnek ébresztése: ama
.lelki fegyver, meiy az Istennek beszéde." Lelkészeinknek, tanítóinknak
és egyházi előljáróinknak soha sem volt szebb és magasztosabb hiva-
tása, mint ma, mik or azokat az elveket, melyeknek csak kimondásáért
apáink századokon át küzdöttek, most életbe kell vinni és megvalósi-
tani! Soha nem volt oly erős próbára téve a protestantismus ereje,
mint napjainkban, mikor a vallás szabadsága mellett a szabadosságnak
is tág tere nyilik, mikor tehát tényekkel és eredményekkel kellend
bebizonyítanunk azt, hogy az evangelikus vallás nem a szabadosság ,
nem a felforgatás, nem a tagadás és rombolás vallása, hanem a lelkek-
nek építője és az Isten országának itt e földön való terjesztője és védel-
mez öje !

Ki ne látná, ki ne érezn é, hogy e téren a Luther-társaságra is
nagy feladat vár. Évtizedek óta nem volt az elmék figyelme annyira a
vaIJás és egyház felé fordulva, mint most; évtizedek alatt nem vette-
tett fel annyi forrongó eszme, annyi nemes gondolat, annyi mély érzés,
mint napjainkban. Lehetetlen, hogy azoktól érintetlen maradhasson a
mi irodalmi társulatunk is. A felmerülteszméknek vallásunk szellemé-
vel való összeegyeztetése, népünkkel való megismertetése, csak előnyére
lehet ev. egyházunknak.

Nekünk nincs okunk félteni egyházunkat a szabad eszmék áram-
la tá.tól ; csak -leg yene k meg azok az anyagi eszközök is, melyek nélkül
a nagy szellemi harcz nem folytatható.

Mi nem esünk kétségbe a lovagias küzdelem jó eredménye felett;
csak a küzdö hadsereget lássuk el a szükséges élelemmel és r uház atta l
az életnek mindennapi kűzd elrneiben.

Más szeleket is látott már a mi egyházunk; más viharokkal is _
meg kűzd őtte k a mi lelkészeink és tanítóink.

Ha ők e kűz dö és vergődő korban, mikor a vallásegyenlőség mel-
lett az anyagi eszközök egyenlőségét is kell kővetelnünk, néha-néha
megrendülnének ; ha kétség fogná el olykor sziveiket: tekintsenek a
multba;. tekintsenek apái k küzdelmeire, a reformatió hőseire - és bizni
fognak az igazság diadalában.

Irodalmi társaságunknak egyik legszebb feladatát képezi az egy-
háztörténelem alakjainak feltüntetése; mert meg van győződve arról:
hogy azoknak példája megerősíti a gyengéket, fölébreszti az alvókat
és lelket gyujt azokban, kik a kishitüség sorvasztó betegségébe estek.

Ezért ragadta meg az egyház az idén azt a szép alkalmat, hogy
az evang. valIás egyik leghatalmasabb hősének, a nagy svéd királynak,
Gusztáv Adoltnak emlékezetét felújítsa ; azért rendelte el az alkalmi
isteni tiszteleteknek tartását, hogy hiveink hálás szivvel megemlékez-
zenek az isteni gondviselésnek néha titokteljes, de mindenkor üdvös
munkájáról,
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Ha a pápai hatalom alá került emberiségnek figyelme fölriadt
azon kalapácsütésekre, melyekkel a wittenbergi barát a 95 tételt a
vártemplom ajtajára kifüggesztette, úgy kétségen kivül megragadja lel-
künket a tiszta evangeliomi hitnek azon ereje IS, mely kardot adott
Gusztáv Adolf kezébe az elnyomott evangelikus hitsorsosainak védel-
mére, és mely magasztos szivét a boldogság érzetévei tölté el akkor,
midőn halálos seb következtében lováról és a világ- szinpadáról sirjába

hanyatlott alá.
Testét századok előtt eltemették; de ő még sem halt meg. Emlé-

kezete itt él keblünkben és buzdító például szolgál küzdelmeinkben.
Lehet, hogy ne kjink sem sikerülend kivívnunk eszméinknek diadalát;
de erős bennünk a hit és azon -meggyőződés, hogy az evangeliomszerü
protestantismusnak ügye minden akadályok daczára győzni fog.

Biztos jeleink vannak erre. A lelkek ébredeznek. Az ég alján re-
ménykeltő villámlás tüze látszik. A levegő tisztúl, a talaj mivelődik
folyton, az elvetett eszmék lassankint megérnek.

Uraim! a Luther-társaságra szép napok várnak, ha megérti a kor-
nak intő szózatát. Engedjék reméllenem, hogy Önök a teendők nagy-
ságától mélyen áthatva, mindent el fognak követni, .hogy az ébredő
korhoz képest, irodalmi társulatunk tényleg- is megfelelhessen magasztos
feladatának! Engedjék reméllenem, hogy Önök az eddig csak közönyös
nézők szerepét játszó hitsorsosainkat a küzdö k és remélők zász laja alá
fogják hozni, s felujítandják a w Hunnok harczának " azon jelenetét, mely-
ben a hősők riadó szavára még az elesettek is felemelkedtek a leve-
gőbe, hogy társaiknak küzdelmét diadalra segítsék.

Ezen boldog-ító és ösztönzö reménytől átha tva, a mai közgyülést
ezennel megnyítottnak nyilvánítom.

A felsö-lövöi tanítóintézetek jubileuma.
Hazánk egyik legszebb vidékén, közel a stájer határhoz, Vas-

vármegye észak-nyugati részében fekszik egy k is, alig másfél-
ezer lakosságot számláló község csendes, kies völgyben. Az utazó, a ki
ott megfordúl. csodálkozva látja, hogya mezőváros közepén eg'ész sora
emelkedik a. paloták nak és bárnu lata még nagyobbodik, ha hallja és
Iátja, hogy ezek mind a magyar kultura templomai, mind iskolák. Igen,
ezen kis helységben nem kevesebb, mint három tanintézet létezik, t. i.
tanítóképző, hat osztályu gimnázium és négy osztályú' reáliskola.

Hazánk minden müvelt polgára örömmel szemléli szellemi életünk
eme szép és hatalmas védbástyáít és önkény telen tölveti a kérdést: ki
volt az a bölcs tényező, ki e helységet ezen intézetekkel megáldotta.
Talán az állam volt az, a ki e nérriet vidéken az állami nyelv és eszme
terjesztését, megszilárdítását akarta előmozdítani? -- Oh nem, az állam-
nak nincs arravaló pénze, hogy ily kis községet ily kulturális központtá
tegyen, - Vagy talán valami gazdag emberbarát, ki rajongott e darab
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földért és fölösleges millióiból juttatott néhány százezret ide is. - Oh
nem, nem gazdag ember volt az alapító, hanem egy egyszerű, népéért,
haz ájá ért és hitéért lángoló protestáns lelkész: Wim mer Gottlieb
Ágost. - Egy Bécsben született, de magyar földön és iskolákban föl-
növekedett árva fiú. Ó volt e községre t. i. Fel s ö-L ö v'ő ~ e nézve az,
a mi egykor Francke Ha lléb an, - Ó alapította ezelőtt 50 évvel első
sorban a t a n ító ké pz ő t, hogy a népet jó tanítókkal lássa el, alulról rnű-
velje. - Nagy szó volt az az akkori időben, a mikor kiszolgált katonák
és munkaketülő mesteremberekből állott a falusi tanítóság. - Az ő
intézete volt hazánkban az első rendszeresen szervezett tanítóképző-
intézet. Tizenkét tanítványnyal kezdte a nemes munkát, a tanerőket
külföldről hozatta, csupa kiváló pedagógusokat. A szükséges pénzt ősz.
szekoldulta, legnagyobb részét a németországi hitrokonok, nevezetesen
a Gusztáv Adolf-egylet adományozta, továbbá jöttek adományok Schwei z-
ból, Angolország- és Skócziából. - Wim mer nem sokáig örülhetett
műve fejlődésének, mert a szabadságharcz következtében ő is, mint
buzgón szerep16 hazafi és kormánybiztos, menekülni volt kénytelen és
külföldön tartózkodni, mire pedig megjött számára a keg-yelem, eljött
a halál angyala, ugyanott halt meg, a hol született, Bécsben, Müve és
szelleme azonban örökké fog fényleni. Az általa alapított felső-lövői
tanítóképző, mely később reáliskola és gimnáziummal lett bővítve és a.
melyek évről-évre fejlődtek és virágoztak, julius hó 28-án ünnepelték
az 50 éves fennálJásnak ünnepét, Az ország mínden széléről sereglettek
össze az intézetnek volt tanítványai ezen alkalomra, eljött a vármegye
fö ispánja Reiszig Ede, alispánja Károlyi A-ntal, a kerületi főigazgató
dr. Németh Antal, a Gusztáv Adolf-egylet részéről Witz-Stöber egy-
házi főtanácsos. - Kimaradásukat kimentették Prónay Dezső egyetemes
felügyelő és Radó Kálmán egyházkerületi felügyelő stb., kik mind szi-
vélyes iratokat küldtek. - A kis község ezen alkalomra ünnepi díszt
öltött, minden 'házon lengett a háromszinü zászió, az utczák pedig mind.
végig fel voltak disz ítve fenyü és nyírfácskákkal; a szépen felkoszo-
rúzott iskola-épületek előtt hatalmas diadaliv emelkedett e felirattal:
.Isten hozott!"

Az idő gyönyörü volt, a legkisebb felhő sem mutatkozott az égen,
ezrivel tolult és gyülekezett a helybeli és vidéki nép, nagyot szóltak a
mozsarak, majd megkondultak a harang ok és templomba hívták az
ünneplő közönséget a hálaadó isteni tiszteletre. Itt St e t tn e r Gyula
esperes és Se reg é 1Y Dá vid lelkész mélyen megható egyházi beszédek-
ben kifejtették, hogy ezen intézetet a hit és szeretet alapította és tar-
totta fenn és megemlékeztek hálás szavakban nagy alapítójukról.

Azután kivonult az ünneplő sokaság az iskolatérre, hol H ő II ig
Károly igazgató vázolta az intézet t őrténet ét, küzdelrnes multját. Utána
az üdvözlő beszédek egész sora következett. Igy első sorban amegye
alispánja, dr. Kár oly i Antal a vármegye nevében meleg elismerő
szavakban üdvözölte az intézetet, majd felszólalt Wi t z-S t ő ber egy-
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házi főtanácsos a Gusztáv Adolf-egylet nevében s lelkes beszédben
tolmácsolta ezen egyesületnek, mely 50 év alatt több mint 140,000
frtot adományozott az intézetnek, jó kivánatait, kifejtve eg-yuttal, hogy
ezen adomány fejében ezen egyesület nem kiván és kivánt soha mást,
mint hogy szabad protestáns, hazafias szellemben neveljék a fiatalságot.

A volt tanítványok nevében Ku r z Sámuel fö- és székvárosi tanító
tolmácsolta az intézet iránt táplált háláját és egyuttal 2100 frtot adott
át az intézet igazgatójának, mely összeget az ő felszólítására a volt
tanítványok adták össze egy .iu bel i II mia lap" megteremtése végett,
melynek kamataiból szegény tanúlók, első sorban taní-
t ó k nak gye r m eke i fog nak s e g é l yez tet n i. V égre Hol ch
üttó tartott a tanári kar nevében sikerült szónoklatot, fogadalmat téve,
hogy elen intézet szelleme, úgy mint eddig, ezentúl is a vallásosság
és hazafiság lesz, mely szellem szolgálatában állott a nagynevü halha-
tatlan érdemü alap ítója , Wimmer G. Ágost.

Az egyes beszédeknél a templomban és künt a téren is a' felső-'
lővó férfidalárda, Ei t ner János tanár vezetése alatt megható módon
énekelt. Az óriási közönség daczára mindenütt példás rend uralkodott,
miben a helybeli tüzoltóságnak, mely arra felügyelt, nagy érdeme van.

Az ünnep után fényes bankett következett az intézet tornacsar-
nokában.

Megemlítjük még azt, hogy az intézet ötvenéves történetét Eben-
spanger János, a tanítóképző főnöke irta meg és az értesítő ben tette
kőzzé, azonkivül külőn lenyomatban is megjelent. A benne található
érdekes adatokból csak annyit akarunk felemlíteni, hogy ezen intézet
50 év alatt 550 tanít ót nevelt és középiskoláit 6552 tanuló látogatta.

Kurz Sámuel budapesti ev. tanító pedig ez alkalomra az odvaló
nép számára megirta Wimmer G. Agoston életrajzát, mely az örömün-
nep napján száz meg száz példányban kelt el.

Az épületek száma hat és mintegy 200,000 frtot képviselnek érték-
ben. 50 évvel ezelőtt 12 volt a tanúlók száma, a lefolyt iskolai évben 274.

- r-

Luther Marton.
(FolytatásJ

8. Taníttassuk a gyermekeket!
Luther abban a beszédjében, melyben a szülőket inti, hogy gyer-

mekeiket iskolába járassák így szól a szűlö k hez: Ö adta a gyermeke-
ket s fe ntar tásukr a a táplálékot, de nem azért, hogy csak magatok
gyönyörködjetek benne, vagy a világ dicsőségére neveljétek. Komolyan
megparancsoltatott neked, hogy az Úr félelmére neveld. Majd dicséri a
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tudományos pályákat, különösen a lelkészi hivatalt s sz ivűk r e köti a,
szülőknek, hogy gyermekeiket fukarságból vissza ne tartsák a tanúlás-
tól, hanem taníttassák s ne törődjenek vele, hogy olyanok is vannak,
kik azt mondják: Ha fiam anyanyel vén olvasni, irni és számolni tud,
ez neki elegendő, úgy is azt akarom, hogy kereskedő legyen; egyszóval
oly balgák, hogy a tudományos pályán müködőket körmükkel is beás-
nák legalább is tiz singnyire a földbe, ha tudnák, pedig a kereskedő
nem sokáig ker eskedhet.ik ott, hol az Isten igéje és az igazság elbuk-
nak, A honnan a theologusok eltávoznak, eltávozik onnan az Isten igéje
is, ott csak. hitetlen pogányok s csupa ördögök maradnak, a hol pedig
jogászok nem lesznek, távozik onnan az igazság is a békességgel együtt,
rablás, gyilkolás, gazság, erőszak uralkodnak s csak a vadállatok ma-
radnak olt. Hogy mit szerez ilyen helyen a kereskedő: azt majd meg-
mutatják könyvei; azt pedig, hogy mire való lesz minden vagyona, ha
Isten igéje távozik, mutassa meg lelkiismerete. - De azért nem az volt
Luther véleménye, hogy minden gyermeket tudományos pályákra adja-
nak s tudós emberré neveljenek.

Érdekes az is, hogy már Luther hangsúlyozza a tan köt ele z e t-
s é get. A kormányoknak - szerinte - joguk van ahhoz, hogya gyer-
mekeket az iskolba járásra kényszerítsék. Ehhez a kormányoknak nern .
csak joguk van, de kötelességük is ez, mert nekik kötelességük az is,
hogy a lelkészi, jogtudósi, orvosi, irnoki, tanítói állomások betöltesse-
nek, fenntartassanak. Ha az alattvalókat kényszeríthetik arra, hogy ha
háború van fegyvert fogjanak, a várfalakon ide s oda szaladgáljanak,
mennyivel inkább kényszeríthetik a szülőket arra, hogy gyermekeiket
iskolába küldjék; hiszen az ördöggel sokkal nagyobb háborút kell foly-
tatni, mert ez folyton arra törekedik, hogy a városokat alattomban ~i-
szipolyozza, a derék emberektől megfossza, hogy csak a haszontalan
emberek maradjanak, kikkel aztán kénye-kedve szerint bánhatik. Avagy
másként cselek sz ik.e a török, ki minden harmadik gyermeket elveszi
s azzá teszi, amivé akarja. Mennyivel jobb ennél nehány gyermeket az
iskolába kűlden i, igya gyermek a szűlök töl nem vétetik el, hanem az
ő s a köz javára felnevelterik. Azért vigyázzanak azok, kikre a vigyá-
zás bizatott, hogy ha valahol egy derék fiút látnak, azt az iskolába
küldjék.

A mely atyák attól félnek, hogy gyermeküknek a tanúlás esetleg"
kárára' vá lhatrk a mennyiben kasza-kapa kerülő, tudományos pályán
alkalmatlan ember válik belőle, ezeket igy nyugtatja meg Luther: Azt
kérded: mi lesz,. ha az egész rosszúl sikerül s fiam ból eretnek, vagy
valami gazember válik? Hiszen a tudósokat felforgatóknak is mondják!
Nem baj, meg kell próbálnod, fáradságod, munkád ezért nem vesz kárba;
Isten hű szolgálatodat figyelembe s olylyá veszi, mintha jóra fordúlt
v c Ina. Ha bármit akarsz gyermekedből nevelni, mindenütt csak próbál-
nod kell, s a sikerről előre soha se vagy biztos. Vagy sikerült-e Ábra-
hámnak Izraelt, Izsáknak Ezsáut, Ádámnak Kaint olyanná nevelni, a
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milyenné szerette volna? Talán ezért fel kellett volna hagyni azzal
hogy Ábrahám Izsákot, Izsák Jákohot, Ádám pedig Ábelt az isteni
félelemben nevelje?

9. A tanító.
Ugyanebben a beszédében kű lő nősen kiemeli a tanítói hivatal fon-

tosságát is. Csak annyit mondok - igy szól - hogya sz o r gal ma s
é s j á m bor tan Í t ó t és mestert, vagy bárkit is, ki agy e r m eke t
hiv enn e vel i é sta n Í t j a, p é n zze 1 soh a sem I e het elé g g é
meg f ize tn i, miként ezt a pogány Aristoteles is mondja. Nálunk
még is oly gyalázatos módon megvetik, mintha ez semmi se. volna
s ennek daczára keresztyének akarunk lenni. Én, ha a lelkészi hivatallal
felhagyhatnék, vagy vele fel kellene hagynom, egyetlen hivatalt sem
szeretn~k annyira viselni, mint a tanÍtóságot. Tudom, hogy ez a lelkészi
hivatal mellett a leghazsnosabb, legnagyobb és legjobb, csak azt nem
tudom, hogya kettő közül melyik a jobb. Mert nehéz á m az öreg
ebeket szelidekké, s vén csalfákat jámborokká tenni, ezzel foglalkozik
a le lkész.. sokszor kárba is vesz munkája ; a fiatal fákat könnyebben
lehet hajlítani s nevelni, ámbár ezek közül is eltörnek némelyek.

Hasonló módon nyilatkozik Luther az asztali beszédekben is a
tanítóról : Aztszeretmén, ha addig senki se lenne le lkészszé, mielőtt
tanitó nem volt. Most a fiatalok egyszerre lelkészek akarnak lenni s
futnak _az iskolai munk ától. Ha valaki mintegy tiz évig tanított, jó
lelkiismerettel abban hagyhatja, mert a munka nagy s mi mégis kicsiny-
nek tartjuk. A város jóléte éppen annyiban függ a tanító" mint a lelkész
munkájától. Ha lelkész nem volnék, tanítóvá szeretnék lenni. Nem arra

. kell tekinteni, miként jutalmazza a világ, hanem mennyire becsüli Ister,
s miként fogja az itélet napján megjutalmazni. '

Bármennyire becsüli is maga Luther a tanítói hivatalt, a Galata-
beliekhez írott levél magyarázatánál mégis felemlíti : milyen kevéssé
becsülik az ifjak a tanítót, s ha a tanító a szigorúságot túlhajtja. az
ifjúság semmiképen sem szereti. Lehetetlen, hogy a tanuló azt a taní-
tóját, ki iránta túlszigorú, sz er et hesse, mer t miként szeresse azt, ki úgy
bánik vele, mintha börtönben volna; kényszeríti, hog y azt tegye, a mit
nem ak ar, s azt ne tegye, a mit éppen tenni szeretne s aztán ha valami
olyant tesz, a mit nem szabad: addig vessz öz i és kényszeríti, mig a
vesszőt is meg nem csókolja. A kérdés csak az, örömest teszi-e? Mit
csinál, ha a tanító távozik? Nem veszi-e akkor a korbácsot, nem töri-e
darabokra, s nem dobja-e a tüzbe? Ha ereje annyi volna, hogya taní-
tóval b írna, bizony nem engedné a dolgot annyira jutni, hogya tanító
megverje, hanem inkább ő venné az ütleget s tanítóját nem korbácscsal,
hanem doronggal is meg verné, S mindezek daczára a gyermeknek
még is szüksége van a tanítóra, szükséges, hogy a tanító a gyermeket
oktassa, a jóra nevelje, s ha a jó szó nem használ meg is fenyítse. Az
olyan gyermekből, ki minden fenyíték nélkül nö fel, nem igen lesz
jóravaló ember; az ilyennek bizonyosan el kell romla~i. De milyen
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tanító volna az, ki a gyermeket folyton csak csépelné, de semmire se
oktatná? Ilyenek voltak ezelőtt a tanítók, az iskolák hasonlítottak a
börtönökhöz és a poklokhoz. a tanítók pedig a hajdúkhoz és zsarnokok-
hoz : egyebet se tettek, mint a gyermekeket szünet és mérték nélkül
vertek s a gyermekek azután nagy fáradtsággal, fáradhatatlan szorga-
lommal, de kevés h aszo nna l, tanúltak, Ellenben a tudós és hfr tanító
megfenyíti ugyan tanítványait, de e mellett arra tanítja és szoktatja,
hogy szorgalmasan tanúljanak, az irásban gyakorolják magukat s mind-
ezt csak azért, hog-y bec sűletese k s erényesek legyenek, és kedvvel,
szer e tet te l tegyék, a mit előbb a tanító kényszérítese mellett kedvetle.
nül tettek.

10. Luther tanterve.
"Itt kűldő k - irja Luther 1524-hen Spalatinnak - egy iskolai

tervet. Mutasd be ezt a választó fejedelemnek, jól lehet én magam' sem
sok eredményt várok tőle, de Isten nevében mégis megkel! kisérlenünk."

1528 ban jelent meg Melanchton "Visitations-bűnchlein"-je, a me ly-
ben már benne van a választó fejedelem által jóváhagyott tanterv, S

ennek igen nagy valószinűséggel az szolgált a lapul, mit Luther Spala,
tinnak megküldött.

11. Egyetemek.
A német nemzet keresztyén nemességéhez intézett szóz atá ba n az

egyetemekről igy nyilatkozik: Az egyetemeknek is szükségük volna
jó erős r eforrnácz iókr a. Mik azok az egyetemek, hol m ost mást nem
tanúinak, mint pajkosságot, a szentirás s a keresztyén hitből csak nagy
csekélységet s mindenekben a pogány mester, Aristoteles uralkodik.
Nekem itt az volna a tanácsom, hogy Aristoteles azon könyveit, a
mit eddig a legjobbaknak tartottak egészen el kellene hagyni, ilyenek
a fizika, metafizika, de anima, ethika, továbbá mindazokat, a mik ter.,
mészeti dolgok kal foglalkoznak, a melyekből mindazonáltal sem a ter-
mészeti, sem a lelki dolgokat nem lehet megtanúIni ; értelmöket eddig
senki sem tudta, pe dig mennyi munkát, tanúlást s költséget forditották r á

Megengedhetőnek tartanám, hogy Aristoteles k ő ny vaib ö l a logika,
retorika és a poetika tovább is taníttassék, v;:tgy pedig rövidebben is
ki lehetne ezeket hagyni, akkor aztán a fiatal emberek haszonnal olvas-
gatnák, s gya~orolhatnák magukat a beszédben s a predikálásban; de
előbb a comrnentáláso ka t s egyes szakaszokat ki kellene belőlük hagyni.
Ciceró retorikáját a commentarok nélkül, valamint Aristoteles logiká-
ját lehetne olvasni. De most se beszélni. se edig prédikálni nem tanul-
nak ezekből, egyebet se tesznek mást csak vitatkoznak. Emellett
különös gondot kellene fordítani a nyelvekre és pedig a latin, görög
és héber nyelvre, továbbá a mathematikára, historiára.

IZ. Hit- és erkölcstan.
Már az egyetemi tanúlmányok sorában hangsulyozza Luther, hogy

nem kell sok mindenfélét olvasni, de a miket olvasunk, azok között
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első helyet foglalja el abi b lia. A könyveket kevesbiteni kellene'
- folytatja tovább - és csak a legjobbakat kellene olvasni. A sok
k ö n y v nem tes z tud ó s s á, val ami n t a sok o 1vas áss e m,
hanem a jó könyvek gyakori olvasása, bármi kevés legyen is, tudo-
mányra s hozzá járnborság ra vezet. A szent atyák iratait csak egy darabig
kellenne olvasni, erről át kellene aztán magára a szt, irás ra térni. Ha
azonban mindig csak a .szt. atyákat olvassuk és a sz t, irásra soha se
térünk át, hasonlatosak vagyunk azokhoz, kik mindig csak az utmuta-
tókat nézegerik, de az utak bejárására soha se -szánják rá magukat. A
szent atyák irataikkal a sz ent irásban akarnak bennünket vezérelni, ha
aztán folyton ezt olvassuk és tanulmányozzuk, akkor a biblia tanúlmá-
nyozására nem érünk rá soha; pedig a szt. irás a mi szülönk, ebben
kell nekünk mindnyájunknak munkálkodnunk s magunkat gyakorolnunk.

A tö- és alsóbb iskolákban a leg fon tos abb tan t á r g y a szt,
irá s, a gyermekeknél pedig- az evang-elium legyen. Vajjon nem kel-
lene-e minden keresztyénnek élete kilenczedik vagy tizedik évében az.
evangeliumot, mely nevében és életében benne van - már tudni? -
Hiszen az anyák leányaikat a fonásra s varrásra is korán szoktatják!

Nek Ü 1d j ü nkm i n den kit a fői sk ol á b a (hol a szt, irást
sz org alrnasan tanúlják) csak azért, mint jelenleg, hogy az iskolának sok
növendéke legyen; ide csak a legügyesebbek valók, kiket az alsóbb
iskolákban már előbb jól tanítottak s neveltek. Ügyeljen a fejedelem,
tanács, vagy a város, hogy min d e k í tet s z é s esz er int nem e h e s-
sen a fői s k o l á k b a. Nem tanácslom azonban senkinek, hogy gyer-
mekét oda küldje, hol a szt, írás nem a főtantárgy. Mindennek el kell
romlani, hol az Isten igéjét nem hirdetik, azért vigyázzunk mi is arra,
milyen tanúlók vannak és lesznek a főiskolákban. Mert a fői sk Q l á k
fel a dat a, hog y a szt, irá s ban tan ú l t, ügyes embe r eke t
nevel jen e k, a kikből püspökök, papok lesznek, a kik az egyház

. élén állva az, eretnekek, ördög s ha kell egész világ ellen harczolnak.
De hol találjuk ezt? Nagy az én aggodalmam, hogy ahol a szt, irást
nem gyakorolják elég szorgalmasan a fiatal emberekkel, azok a főis-
kolák a pokolnak tág kapui.

A gyermekeknek először a miatyánkot, apostoli hitformát s a tiz-
parancsolatot kell megtanítani. Az első dolog, hogy a gyermekek ezt
a biblia szavaival tanúlják meg. Ha azután ezt jól tudják, tanítsuk meg
az értelmére, hogy azt is megismerjék: mit jelenti de ebben csak 1a s-
s an, egy más utá II hal adj IInk. Ha az első parancsolatot jól értik
és tudják, csak akkor menjünk át a másodikra, mert ha túlterheljük,
egyiket sem tartják meg emlékezetükben. Ha ily módon a kis kathecis-
must elvégezted, vedd elő a nagy kathecismust s nyújts nekik többet.
Különös súlyt fektess azoknak a parancsolatoknak magyarázatára s
megértésére, a mely ellen hiveid legtöbbször vétkeznek. A lopásról
való VII. parancsolatot pL legtovább kell magyaráznod a kézrnüvesek,
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kereskedők, parasztok és cselédek között, mert ezeknél a hűtlenség és
tolvajlásr a való hajlam igen nagy. Minél több olyan példát végy a szr ,
irásból, amelyből kimutathatod, hogy Isten az ilyen embereket miként
jutalmazta, vagy büntette meg.

(Vége következik.)

Énekek.
1.

Üdvözítőm, szerelrned által
Emeld magadhoz lelkemet.
Ha vonz a bün édes 'szavával,
Segíts győznöm mag-am felett.
Te nélkűled harczom nehéz,
Segíts, segíts óh égi kéz!

Találjak kedvet Te előtted,
Midőn szívemmel áldozom.
Ha felettem a test erőt vett,
Te légy megmentő angyalom.
Oktass példáddal engemet,
Óh véghetetlen sz er etet l

Taníts e földön szentül élni
Istentől küldött Mesterem,
Embert szeretni, Istent félni,
Hogy boldog életem legyen.
Ki Istent fél, embert szeret,
Boldog az mindenek felett.

Ha az elmulás éjszakája
Reám borul majd egykoron,
Te lész világom a homályba,
Te a váláskor vigaszom.
Lelkem bizva sóhajt feléd,
Virraszd meg sírom éjjelét!

II.
Boldog, kinek a béke min den vágya,
A ki nyugalmát csak te tőled várja,
Ki védő szárnyad árnyában pihen,
Világteremtő, áldott Istenem!
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Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,
Miként a vándort a csillag fénye éjjel,
Ki minden sértést, bántalmat feled
És könyörül a szenvedő felett.

Boldog, kit nem gyötörnek földi vágyak,
A kinek lelke sovárog utánad,
Szeme szüntelen ég felé tekint,
Boldog ki él tetszésed szerint.

Boldog, ki türni tud minden fájdalmat,
A kinek szíve tiszta, mint a harmat,
Ajkán nem támad vádoló panasz,
Kegyelmed néki enyhítő vigasz.

ói, add, Uram, mig itt a földön éle k,
Teljes sz ívemböl szolgáljak Tenéked
S verőfényben, nehéz kereszt alatt
Nálad keressem boldogságomat!

Kovács Sándor.

Emlékezzünk régiekról.
II.

A majálls.
Ez évben t. i. 1848-ban még a tavasz is sokkal kellemesebb, mo-

solygóbb és virágzóbb volt, mint máskor. Már május elsejére minden-
féle fa lombosodott. A gyermek sereg majálisra készült. Kedves jó
tanítónk szebbnél-szebb dalokra, harczi riadókra tanított; melyek k őzül
ide iktatom nehánynak kezdő sorát: "Ezer esztendeje annak, hogya
magyarok itt laknak." .Jegenye fa tetejében ... " "Akkor szép az erdő,

. mikor zöld." "Elveszett az öreg úr tiz szamara." -Lomha Gábor alszol
még?" ... Több régi Rákóczy-féle nótát: "Édes hazám fiai, boldogult
bajnokai, tekintsétek rabságunk, földi nyomoruságunk." "Rákóczy hires
vérünk, régi hires vezérünk, kérd az égbelieket, ne hagyjanak bennün-
ket!", "Zengjünk, zengjünk, h ozsán nát énekeljünk, áldott légyen Istenünk."
"Hát fiaim ti vitéz nevetek, rablánczczal váltjátok-e fel." "tsten tartsd
meg Ferdinándot," az ismeretes magyar da llarnra ; ezután rendesen kitört
reá: • Kossuth Lajos azt üzente" nóta. Lám mi gyermekek már akkor
a dualismus hivei voltunk! •Tele szívünk örömmel, rajta vigadjunk."
Petőfinek akkor tájt ismert dalait, lelkesítö ébresz töít, mind szavaltuk
és daloltuk.

Eljött a várva-várt kitüzött nap. A nap ragyog'ó pompában kelt s
hintette arany sugarait a földre. A madárkák hangos csicsergésseI hagy-
ták el fészkeiket, lármájukba kellemesen vegyült egy-egy fülemüle pár-
ját hivogató éneke. Tavaszi lágy szellő csókolgatta a fák leveleit, a
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A méhecskék vig zümrnőgéssel rőpk ődtek ki
Maga a nagy természet a kis múzsa sereggel

nyíló virágok szirmait.
kaptáraikból szerteszét.
ünnepelni látszott.

A gyermekek jó korán már szálingóztak az iskola udvarába,' A
fiúk fővegeiket zöld galylyal ékesíték; a kis leányok többnyire fehér
és piros, nemzeti csokrokkal, szalagokkal díszített ruhákban jelentek
meg, Csakhamar megjelent az első leányka, hozván a nemzeti begön-
gyölt zászlót. Előkoválygott az őt darabból álló czigánybanda, művészi
komolyságot erőtetvén magukra. Amidőn már együtt volt mind a kis
sereg, előjött a tisztelendő úr, egy nyulánk, karcsu, mosolygó tekintetű,
szivjóságot tükröző arczú, sasorr ú, leeresztett haju, kedves fiatal alak,
s a tanító urral kezetfogva, vele egyhány szót váltott és sorakoztatták
a kis nebulókat. A leányok elől akibontott imposans nagy nemzeti
zászlóval, melyre ezen szavak valának aranyozott betűkkel nyomva:
"Virrad, haladjunk!" Utánuk a férfi gyermekek lépkedtek, hetyke, paj-
zán, katonás tartással. melyek után a czigánybanda, végezetűl a komoly
egyházi férfiak, presbyterek rekesztették be az ünnepies menetet.

Felhangzott a dal: "Tele szivünk örömmel" . '. azután felválto-
gatva a czigány rántott reá egy-egy nótát, Igy vonultunk az egész
falun keresztűl, a lármára az utczákra siető sokaság kőzőtt, Hej!-
mily büszkén és önérzettel tekintettünk széjjel, gondolván: mi vagyunk
a világ legirigyeltebb polgárai j szóval a nagy boldogságtól nem fér-
tünk bőrünkbe.

Az erdő, hol a majális rendesen tartatni szokott, falunktél alig
esett egy jó órányira. Fele útján egy pázsitos dombon pihenőt tartot-
tunk, s midőn már közelegtünk a gyönyörü szép, hatalmas fákkal disz es-
kedő őserdő felé, egyakarattal kitört a dal: "Akkor szép az erdő,
mikor zöld. , ..

Beérve az erdőbe megtelepedtünk ennek egy kisebb terjedelrnü
tisztásán,· A . kis leánykák a fák árnyékos lombjai alá huz ódtak, mi
pedig fiúk a reánk bizott eszközöket a jó karban tartott pásztor kuny-
hóba elhelyezve, a hintá k készítéséhez fogtunk; mások a sürű erdőbe
széledtek j egyik a fák bozótaiból botokat metélt, a másik gombát
keresett j voltak többen, kik aRába sekély öntéseiben fürödtek. Közbe-
k őzbe, ho!U el ne tévedjünk felhangzott a k urjantás j hipp r hopp! de
felhangzott időnként a tisztásról felharsanó éljen és vivát, Ilyenkor
rendesen egy-egy urifogat érkezett a gyermekeket kedvelő vendégek-
kel, szülékkel, megrakva a kocsi a sokféle ennivalókkal, italokkal. -
Mire az erdőből visszaszálinkózánk, már ekkor hatalmas terjedelmü
bog rácsok kal rotyogott a jó gulyáshús ; nyársak on sülve a vigyorgó
malaczok, a kövér libák, pulykák, étvágy g erjesztö illatot terjesztve
szerteszét. A kis leánykák egyrésze itt-ott a tisztáson levő fák alatt
készítette az ebédet, főzte páros fazekakban a jó csirke levest j gYúr-
ták, dagasztották a pogácsáknak való tésztát. Készítettek boglyas ke-
menczét a tüzhely kőrül. (Most már ezek a kis leánykák bizonyára a



a legtöbben a kik még élnek nagy és szép marnák l) Másik része pedig
tánczolt, dalolt, játszott vig kedvtelésseI.

Mai napság majd meseszerüleg tünik fel, ha állít juk, hogy e gyer-
mek majálison Kemenesalja intelligencziájának szine-java jelent meg.
E lelkes, a szó valódi értelmében gentry közönségre hálásan emlékez
hetik vissza az utókor, különösen az akkori gyermek világ. Kőzvizs-
gáinkon, mulatságainkon s más egyházi ünnepélyeken, majd teljes szám-
mal jelentek meg; nem kiváncsiságból és üres zsebbel, de adakozó és
buzgó áldozatkészséggel. - Nem lehet eléggé fájlalni, hogy e nemes
hazafias nemzedék a forradalom lezajlása után az új viszonyokba és a
változott helyzetbe magát bele nem talál va, a legtöbbje anyagilag
tönkrejutott, s most az annyi életörömeket, igazi őszinte magyar barát-
ságot, vidámságot látott ősi kastélyok jelenlegi birtokosa it szemlélve,
a zsoltárok koronás irójával felkiálthatunk : "Öröködbe uram pogányok
jövének !"

De ime kürt harsanik s kiáltás hallatszik: "Gyermekek ebédre!"
Az elszéledt kis vitézek serege csakhamar összejött s a gyékények1:e
terített terjedelmes tálak, bográcsok mellé letelelepűlt, a kis leányok
ülve, a fiuk pedig hason a zöld pázsiton nyújtózkodva. Moridjam-e, hogy
mily nagy volt az étvágy, s mily jóízű volt az a pompásan főtt papri-
kás? A kedves mamák, a meleg ke blű, jó szivü uri hölgyek alig győz-
ték a sokféle süteményt, inycsiklandaztató csemeg ék et a gyermek soka-
ság közt szétosztani. A hosszu X lábu asztalok köré az urirend helyez-
kedett; görnyedtek az asztalok a ropogósra sült pecsenyéktől, tortáktól;
jobbnál-jobb süteményektő1. Rákezdte Föczén (e névre hallgatott a
czigány prímás) az andalgó szép magyar nótákat, ébr esztö, harczias
indnlókat. Megeredt a jó kedv, felhúzódott a jó kivánatok zsilipje s
bugyogott, hullámzott a toaszt, oly melegségg el s tüzzel, mint mikor
az Aetnából kitör a lavina. Éltették a hazát, Kossuthot, papot, tanitót a
kis nebulókat ; abczugolták J ellasicsot, a horvátot, a németet, akamarillát.

Mo st már a gyomor Ö méltóságát kielégítve a jó kedv mind jobban
kitört és eget kért. Tanítónk s a gyermekeket kedvelő lelkész s az
uri közönség több csomókba sorakoztatták a gyermek sereget. Verseny
futások, birkózások provizáltattak. A győztes gyermeket hangosan
éljenezve gazdagon megajándékozták. Dijakat tűztek a' legjobb mászó,
ugró és tánczoló gyermekeknek; a tánczoló versenyből a kis leányok
sem maradtak ki. Nagyszerü volt, amint a versenyekkel a gyengébbe-
ket biztatták, bátorították ... Ne hagyd magad Pista, Józska! ...
Most úgy mondanák: "Ne hagyd magad Schlezinger!" Majd ezután
katonás kolonokba sorakoztunk; az egyik fele volt a magyar a másik
a német. Gondunk volt reá, hogy az erősebb legényekből álljon a
magyar s midőn "hajrá!" összeütöttünk, rendesen a magyar volt a győz-
tes. Volt ekkor kitörö öröm, riadalom.

De mit beszélek, - még az öreg uri bácsik is vérszemet kaptak
tőlünk. Ök is versenyre kaptak; egymásnak a kezét próbálrák behajlí-



tani, vagy pedig ujjat ujjba fogva egymást elrántani, vagy a kemény
tölgyfa széket próbálgatták féllábbal, avagy félkézzel felemelni. Sok
tréfás, nevetséges jelenettel járt ez, mely a kedvet csak fokozta. Ez
akrobata versenyben mi g-yermekek büszkeséggel néztük, hogy kedves
tanítónkat senki sem birta legyőzni. Oly erejü férfiú vala ő, melyhez
hasonló nem volt hét vár megy éb en, - s ez az erős férfiú mégis hogy
mily gyengéd tudott lenni kis tanítványaival szemben, s hogy mennyire
szerettük szivélyes modora, tapintatos nevelészeti eljárásáért, eklatánsul
bizonyítja az a körülmény, hogy az általa fölnevelt két község nemze-
déke hatvanöt éves tanítói jubileuma alkalmával szeretete és hálája
jeléűl két értékes ezüst serleggel ajándékozá meg.

Végre még a fegyverek is előkerültek. Czélba lődöztek az ügye-
sebb vadászok egy falombra akasztott veres kÖpönyeges papiros hor-
várra, de oly nagy lett később a virtus, hogy tálakat, poharakat, pipi-
kat, sapkákat dobáltak fel s azokra sütögették fegyvereiket, a tárgya-
kat többnyire mindig jól találva ,

De minden hosszu nak van vége; már a nap az alkony bibor ván-
kosára hajtotta fejét. A mulatság végét kürtszó jelelé. Lecsüggedt fővel
sorakoztunk. Fájlaltuk, hogy ez ünnepélyes szép nap oly hamar elmult
Majd sírva fakadtunk, amint hazafelé megindúltunk. Ott hagytuk örö-
münket, vig kedélyünket az erdő ligeteiben, titokzatos sürüjében. --c-

Egy félszázad telt azóta, de e rnajálisra, mint egy szép álomra emlé-
kezem kedvesen, boldogítóan vissza!

Sass István.

A temetőben.
Eltétováz lelkem a sírok ormain,
S bele-bele merül a bú tengerébe.
Vagy mint a méh repül virágok szirmain,
S tekintget a harmat gyémánt tükőrébe,

Méhdongás, madárdal, akáczfavavirágnak
Szivet feldaggasztó édes illatárja :
Feledtetik, hogy e hely a zord halálnak
Örö~ nyugalommal kínáló hazája.

De a sötét fejfák s ragyogó sírkövek
Fennen kibeszélik e földnek titkait.
És nekem is szólnak: Kiket szív szeretett,
Elásott kincs gyanánt azok itt vannak, itt.

És szavaik szivem húrjait rezdítik,
S búdalra fakasztja hallgató ajkamat:
"Számomra az élet kertje nem virít itt,"
"Jobb volna, jobb nekem a hideg hant alatt."

Tóth István.
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Az iskola porából.
1. Nehéz napok.

Leesett az első hó , a jószág beszorúlt, az apró népséget a rnúzsák
temploma felé terélték szüleik.

Elsö volt a szomszédasszony, egy kegyességéről hires öreg nö,
Kedvenczét, egyetlen fiú unokáját kisérte el a nagy útra, honnan csak
este lesz visszatérés. A hosszú ideig tartó távollét jeléűl tömött táska
sulya alatt görnyedezett a ficzkó.

Mint tapasztalatlan, a gyülekezetben is meg a tanítói pályán is új
ember, azzal a boldog reménységgel eltelve tekintettem a 9 éves nyurga
kamaszra, hogya .Gerádvát" két kézre fogva olvasni fog mint a kari-
kacsapás. Hamar kiábrándultam, mert az ujdonat új vászontarisznya
sok mindent rejtett, de a mi fő: hijával volt a tan szereknek. Csak egy
törött palatábla darab sem volt ott. Erről meggyőződvén az öreghez
fordúltam :

Miért is hozta ide ezt a gyermeket?
Hát, kérem, most már otthon ellehetünk nélküle, hát tanulna valamit.
Ugy árn, de akkor legalább palatáblát kellett volna neki szerezni.
Minek az? hiszen még semmit sem tud ez.
Éppen azért, tábla nélkül mire sem mehetünk, azt minél előbb

meg kell venni.
Falra hánytam a borsót, mert menten jött a replika: dehogynem

a lyányomnak is csak a második télen vettünk, mégis olyan szép rig-
musos diktumokat tudott, hogy szinte megríkatott.

Oh, hogy kivántam a gyehenna tüzét arra, a ki azokat a drágalátos
rigmusokat feltalálta!

És mégis, ez lett szabadítóm a gondok tömkelegéből.
A sok beszédnek soha sem voltam barátja, meg aztán sokan vár-

ták a sort, .hát Isten hírével útnak bocsátottam az okos nénit, a ki
mintegy bucsuzásúl, vagy talán hogy az övé legyen az utolsó szó, nem
felejtette el lelkemre kötni a drága csemetét: .jól tanítsa árn tanító
uram, meg azután ne bánjék vele keményen."

Következtek a többiek. Jött a máscdik, követte a harmadik, ezt
felváltottá a negyedik ..... tizedik ..... huszadik és igy tovább
mintegy 40 személy. Csupa öröm lett volna szemlélni a nyüzsgést, a
jövés-menést, ha az öreghez hasonló észjárású nem találkozik közöttük.
De árn került! nem egy, kettő sem: sok. Mikor az utolsó is eltávozott
végig gondoltam a hallottakat, de ma sem tudom a boszuság volt-e
bennem nagyobb, vagy a csodálkozás az emberek balgasága, értetlen-
sége, rövidlátása felett. Egy bizonyos: nem jól éreztem magamat, s
már-már azon tünődtem, ne kövesse m-e a szomszéd iskolabeli kollega
példáját, a ki 24 órai hivataloskodás után pakolt és búcsut vett a kapu-
félfájátél. Azonban meggondolva a dolgot oda jutottam, hogy ha itt
vannak kellemetlenségek, másutt lehet több, ha itt van akadály, a mi
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ellen- küzdeni, a mit elhárítani 'szükséges, más helyen találhatok nagyobb
bajt. Tehát megalkudtam a körülményekkel, de azon szándékkal: legyürni
minden akadályt, elhárítani a ferde nézeteket, kijavítani a roskadozó
lakást, mely csak úgy védett, mint a czigány-sátor

Első és legégetőbb szükség volt a növendékeknek tanszerekkel
való ellátása. Ismerve a szülék gondolkozásmódját kisérletet sem tettem,
hogy a szükségeseket megparancsolás útján szereztessem be. A magam
erszényére sem vásárolhattam be, mert szegény voltam, mint a templom-
egere. Egyelőre nem volt más menedék: tűrtünk, nélkülőztűnk,,

Gondomat, aggodalmamat nagy mértékben fokozta iskolánk primi.
tiv felszerelése. Egy számológép, fekete író-tábla és Magyarország fosz-
ladozó térképe volt az összes készlet. Hirtelenében sem szerezhettem
be csak a leg.szükségesebbeket sem, lévén a gyülekezeti és egyszersmind
iskolai pénztár összes készlete tiz krajczár o. é.

Tanítottam hát a hogyan lehetett.
Igy példáúl az olvasást a fekete táblára írt és rajzolt betük segít-

ségével kezdtem az ujonczok birtokába juttatni. Irni is kellett volna.
Am hiányzott a tábla! Orvosoltam a bajt: elszedtem a felsőbb osztály-
beliek tábláit, s mig ezekkel foglalkoztam, használatára adtam azoknak,
akik ilyennel nem rendelkeztek. Bizony sok kellemetlenséggel és drága
idővesztegetéssel járó munka volt ez 6 osztályba sorozott 84 gyermek
között. De hát megtettem, mert határozott szándékom volt, hogy isko-
lám utolsó, - a másokénal alább való - nem lesz.

Azt szokták mondani: a nyomoruság a legjobb iskola, a szűkség
legjobb tanító. A fentebb vázolt kűzdelrnek között magam is tapasztal-
tam ezen állítás valóságát, mig végre, - úgy 3-4 hét eltöltével-
egy ötletem támadt. - Azok az elérzékenyítö "rigmusok" jutottak
eszembe.

No várjatok gondoltam - adok ilyent is, hátha hasznát látom!

A gondolatot tett követte. Növendékeim - még az nap este haza
menet - utczahosszat harsogtatták a legújabb és egyszersmind legelső
diktumot:

"Arczátlannak nevezik, ki mindig kölcsön kér,
Amire szüksége van, bár adnak kis pénzért.".

Hát ez bizony kissé drasztikusan hangzik, de hatása meglepő lett.
Alig telt el egy hét, minden gyermek el volt' látva a szükségesekkel.

Hogy volt morgás, duzzogás az magától értetik. De mit törődtem
én azzal? Czélomat, - megtörni a jeget, eloszlatni az ósdi közönyössé-
get, -: elértem. És ez nekem elég volt, hogy nyugodtan várjam a hábor- •
gók elcsendesedését. Sőt jóformán észre sem vettem a zúgolódást, mert
alkalmam nyilt a rendszeres munkálkodásra, a mi annyira elfoglalt, oly
örömmel töltött el, miszerint jóformán észre sem vettem, a mi más egyéb
kőrülőttem történik.

• •..• r •. 1,
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II. A panaszos.
Holmi csekélység miatt perpatvar támadt két kis leányka között.

Déli szünet alatt esett meg a dolog s a czivódók egyike sém jött hoz-
zám panaszra. Igy esett meg, hogyacsetepatéról én csak másnap reg-
gel vettem tudomást. Hanem azért kérdőre vettem őket és adtam nekik
nem egyhamar feledhetö lecz két, Tettem ezt annyival inkább, mert az
is értésemre esett, hogy az egyiknek anyja az ellenfelet - adandó
alkalommal - elagyabugyálni igérte, mig a másikat meggondolatlan
apja azzallovalta fel: .majd elmegyek én a tanító urhoz és megvere-
tem azt a czudart."

Azt vélte a jámbor, hogy csak a száját kell feltátani, vagy az ujját
megbillentenie és minden az ő tetszése szerint történik, mert szavának
állott: eljött. Azonban vesztére tette, minthogy megérkezésekor a két
kis hárpia már szép egyetértésben együtt dolgozgatott. Ez azonban nem
elégítette ki a dühtől elvakult apát. Mindenáron megbüntetését kivánta
annak, a ki az ő gyermekét .rongyos"-nak nevezte.

Hiába mondtam, hogy már minden ki van egyenlítve, hiába érvel-
tem, miszerint az ő leánya is hibás volt, mert amazt •kényes"-nek
czimezte, holott annak túlságos érzékenysége beteges állapotából szár.
mazik, hiába erősítettem, hogy - nem ugyan bottal, hanem szóval -
már mindegyik kikapta a maga illetőségét oly mértékben, hogy illetlen
szóval egymást nem egyhamar, vagy soha sem fogja illetni.

Teljesen ép hallású az atyafil hanem azért én siket füJeknek beszél-
tem. Kárba veszett az idő és fáradság, melyet az oktalan lecsendesíté-
sére és meggyőzésére fordítottam, mert annak tudata, -miszerint az ellen.
fél megvesszőzése helyett az ő leánya is dorgálást kapott, még inkább
felbőszítette és a panaszlottnak szemei előtt való számadásra vonását
és megfenyítését sürgette.

Kezdtem belátni kivel van dolgom, azért röviden kijelentettem:
én a vitás ügyet legjobb belátásom szerint elintéztem, az eljárást újból
megindítani a herké-páter kedvéért sem akarom, ha nincs kedve men-
jen panaszra a hatósághoz.

Hát ez talán észre térítet te ?
Ellenkezőleg elég, vakmerő vágy - helyesebben mondva - ostoba

volt a '. kővetelern " kifejezéssel élni.
Nekem sem kellett több; (mert ez olyan szó, melynek jogosultsá-

gát soha sem ismertem el és nem fogom elismerni még akkor sem, ha
talán valaki joggal használna, lévén - szerintem - e szó kifejezője a
leggyalázatosabb zsarnokságnak.) Szó nélkül ajtót mutattam: mehet!

Tovább akart prézsmitálni.
Egyszerüen kitettem a szürét.
Még azóta sem neki sem másnak nem' jutott eszébe kővetelözés

czéljából ajtót nyitni reám. Remélem is, hogy ez az egy eset elég volt
arra, miszerint mindenki megg yözödjék, hogy az iskolában a nővendé-



- 271 -

kek között előforduló vitás ügyek elintézésére egyedül a tanító van
hivatva, hogy ő az első és utolsó fórum a hova panaszukkal fordulhat-
nak. Ennek alapján remélem azt is, miszerint az említetthez hasonló
látogatásoktóI a jövőben mentve leszek,

r .. 1

Tarlózás.
VII.

Czikkem neve fölment engem annak megokolásától, hogy miért
ilyen későn mondorn el észrevételeimet az "Evang. Népiskolá "-ban meg-
jelen t értekezésekre. Hiszen elösz őr kijelentettem, misz erint én tarlózni
akarok, a mihez nem egypár lépésnyi tarlófőld, hanem széles mezö, nem
egy napi aratás, de sok bekötött kéve és sok kihullott kalász szüksé-
ges. - Van tehát előttem vetők és aratók hathónapi munkája s én úgy
gondoltam: most már tarlózhatok. Nem akarom hiába tölteni el az
iskolai.szünet idejét, bejárom a learatott mezöt, keresek kalászokat és
ha találok valami feltünőt, megmondom az aratójának, hogy jól dolgo-
zott.e, tudott-e jól kévét kötni? sat ...

Az "Evang. Népiskola " f. évi 3-ik számában tarlózva, találtam egy
kalászt, a melyen szemem megakadt és külőnős, de valóság, hogy rög-
tön - minden gondolkodás nélkül - eszembe jutott a dunántúli énekes
könyv 138-ik számu énekének 2-ik verse, a melyben ez áll megirva :
"Ne próbáld annak képét formálni, kit az ég s föld nem győznek cso-
dálni!" Mien akadt meg a szemem? Az idézett folyóirat 93-94 oldalán
ilyen czimü czikk látható: "Beszélgetés Istenről a népiskola felsőbb
osztályaiban. "

Az iró gyakorlatnak nevezi eme czikkét,") tehát valószinűleg ő
ilyen módon gyakorolja magát a vallásos oktatásban és azt akarná_
hogy mi is igy tegyünk. No, én kijelentem: nem megyek utána.

Nem csak merész eljárásnak, de sőt eltévesztett útnak tartom,
ilyen módon vezetni a gyermeket az Isten ismerésére. "Mi az Isten,
milyen az Isten?" Minö kérdések ezek? Ki tudna ezekre megfelelni!
De nem is szükséges az ilyen megmagyarázhatatlan kérdéseket fesze-
getni. Hiszen abban áll az Ö istensége, hogy az ész azt soha föl nem
éri."Isten, kit a bölcs láng esze föl nem ér, ~ sat. Ugy gondolom, hogy
M. úr is tárgyalja tanítványaival ezt a gyöpyörü költeményt, és mikor
m,egmagyarázza ezt a mondatot : "Léted világít, mint az égő nap, de
szemünk bele nem tekinthet," nem jut.e eszébe a 138-ik ének: "Ne
próbáld annak képét formálni, kit az ég s föld nem győznek csodálni."
Berzsenyinek kitünő költeményét azért idézem, mert tankönyvünkben
benne foglaltatik és pedig a legalkalmasabb helyen, t. i. mikor a föld-

* Nem az író nevezi annak, a szerkesztő adta e czimet azon rovatnak, mely gyakorlati
leczkéket, vagy a tanítas gyakorlatára vonatkozó czikkeket közöl. S~!lr~.
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röl, mint égi testről bevégezzük tanulmányunkat, ott áll méltó befeje-
zésül a fohász, a mi elzárja előttünk a további utat. Ne akarjunk hát
tovább menni, mint a meddig lehet. "Ne jőjj idább Mózes! Vesd le a
te sarudat; mert szent ez a hely, a melyen állasz!"

M. úr arra a kérdésre, hogy mi az Isten, igy felel: az Isten lélek.
Nekünk is van lelkünk, a mi éppen ugy láthatatlan, mint maga az Isten,
sat • . . Ime csak eddig lehet menni; ennél tovább ezred' évek mulva
és Eötvös Loránd szerint soha sem fog menni az emberiség; én meg
hozzá teszem azt, hogy nem is lenne jó tovább menni. Mirevaló hát a
gyerekek kiváncsiságát fölizgatni olyan kérdésekkel, a mikre magunk
sem tudunk megfelelni? "Beszélgetés az Istenről." Milyen külőnős
thema ez! Nem okosabb dolog-e beszélgetni az Isten müveiről? A ter-
mészettudományi kérdések tárgyalásai úgy sem egyebek, mint beszél.
getések az Isten dolgairól. Vari-e szükség és vati-e idő az olyan themák
tárgyalására, mint a milyenről jelen tarlózásorn szól? Úgy hiszem nincsen
rá sem szükség, sem idő. Ellenben van idő és alkalom elég, arra, hogy
a gyermeket az Isten ismerésére vezessük. Majdnem minden költemény,
a mi olvasó könyvében és minden ének, a mi énekes könyvében van,
mind arravalók. A mennyit az Istenről vallástanilag tudnia kell, elég
arra az, a mit Luther az első hitágozatban elmond. En tehát amondó
vagyok, hogy ha a kisebb gyermekek figyelmét az Istenre akarom
vezetni, akkor tárgyalom velük a Gáspár-Iéle olvasókönyvben levő eme
verses olvasmányt: "Dicső az égnek temploma, a szélvész benne orgonaj
Hegyek, völgyek felelnek rája, és magasztalnak ég k irá lya " sat ...
A nagyobbakkal pedig épen Berzsenyi fohászát. Ennélfogva ha én
lennék az aratás ura, semmi esetre sem mondanám erről a kalászról,
hogy takarjátok az én csűrőrnbe,

A másik kalászt pedig Ladányi úr potytyantotta el és én ezt ma-
gasra fölemelem, hadd lássák messzir öl. "Minthogy pedig kétszer látta
a király (Fára o) ezt az álmot, ez azt jelenti, hogy bizonyosan be fog
teljesedni, a mit belőle kimagyaráztam. Minthogy Ladányi úr is kétszer
mondja el :ugyan azt, t, i, az "Evang. Népiskola" októberi és deczern.
beri számaiban, nyilván azt jelenti ezzel, hogy állítását ~omolyan veszi.
Pedig kár érte; nagyon kár komolyan venni ezt a nevetséges mondatot !
Mit is mondott Ladányi úr? Azt mondotta, hogya tanítók egy része
nem tudná megállni, hogy verés nélkül tanítson. Meggondolatlan (?? Szerk.)
beszéd, 'rágatlan falat ez Ladányi uram! Jóllehet csak gondolatok ezek
s csak tárczaczikknek vannak szánva, de ezek a gondolatok nekem
úgy tünnek fel a komolyabb olvasmányok után, mint ebéd végén holmi
csemegék, melyekről az a véleményem, hogy azok édesek szoktak lenni;
ez pedig egy keserű, kemény falat, ami az embernek a torkán akad.

Ne vegye hát rossz néven Ladányi úr, ha én, mint tarlózó ezt az
elejtett kalászt jól megrázom és a belőle kihulló magot vissza adom,
nehogy a többi közé keveredjék. Első mag: Egyre százat teszek, hogy
L. M. nem tanító-ember, mert akkor tudná, hogy veszzö nélkül nem
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lehet 70-80 gyereket tanítani ;*) továbbá tudná, miszerint jó kedvéből
senki sem verekedik. Mi tanítók azt szeretnénk, ha tanítványainkat
verés helyett dicsérnünk kellene: a 'verekedéshez indulatosság kell;
(Sőt ha fenyít is a tanító, ne indulatosan, hanem nyugodtan tegye. Szerk.)
erről pedig azt mondják, hogy az életet r ővidíti. Második mag: Ladányi
úr elfeledte, vagy nem is olvasta a bibliában, hogy: "Ne vond meg a
gyermektől a dorgálást; mikor megvered vesszővel meg nem hal." Har-
madik mag: Ha L. úr papi-ember, a ki mindig a bibliára hivatkozik,
mért kerüli - épen itt abibliát? Sehol sem mondja az, hogy az isko-
lában ne legyen vessző. Negyedik mag: Beszélni, tanácsokat osztogatni,
gondolni, mind könnyü dolog, hanem megtenni, az már más! Ötödik
mag: Eszembe hozta ez a kalász azt a gyerekkoromban tapasztalt furcsa
dolgot, melyszerint egy lelkész mindig azt predikálta a tanítónak, hogy
csak szelídség, csak türelem a tanító ékessége; tudományt nem verünk
bottal senkibe. Aztán mikor ö a confirmándusokat tanította a templom-
ban, úgy össze agyabugyálta őket, hogy a szűlö k panaszt emeltek
ellene. Hatodik mag: Eszembe juttatta L. M. az 1870-ik évet, a mikor
egy német doktornak a sörivás e llen irott czikke olyan nagyon föltünt,
hog-y némelyek már le akartak mondani a sörivásról ; hanem aztán
utána néztek a dolognak és rájöttek a turpisságra, azaz: megtudták.
hogy a doktor ur naponkint csak huszonöt krigli sört iszik. Ki tudja,
nem járnánk-eigy L. úrral is, ha a helyünkre állítanák ?

Dixi, sat. . . Hátulkullogó.

EGYES
A vasi közép egyházmegyéből.

A mint évek óta szoktam, ez idén is értesíteni kivánom a szer-
kesztöség engedelmével e becses lapok olvasó közönségét egyhmegyénk
iskolai életérő 1.

A statistikai ivek az iskola külsö dolg-airól ugyan azon képet
mutatják, mint rendesen. Túltömött iskolák, főkép a szegény vendvidé
ken, két-háromszor annyi tanköteles egy tanító vezérlete 'alatt, mint a

. mennyinek a törvény sz er int lennie szabad volna - és e mellett mégis
az iskolába nemjáróknak egész serege! Valójában égető szükségen
kiván segíteni az egyhmegye, midön 4 hitközséget komolyan felszólí-
tott, hogy másodtanítot alkalmazzon, ha államsegélylyel is, és midön
a tanfelügyelőségnek figyelmébe ajánlotta, hogy a milleniumi állami
iskolák k őzűl 7-8-al örvendeztesse meg az állam a vendvidéket az álta-
lunk kijeleit községekben!

Készpénzben és pénz értékre átszárnított terményekben hitfeleke-
zeti iskoláinkra fizettek egyházhíveink 17,413 forintot, a mi átlag 22 %-át

*) De talán mégis lehet Pl Szerk .

•
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teszi a kir. egyenes adónak. Valójában az állam nem tudja elegendőkép
méltányolni azon áldozatokat, melyeket egyházunk a köznevelésnek
évente hoz. 22% mily sokkal több annál az 5%-nál, melyet a törvény a
községi s állami iskolák javára elő ir! Valójában sok szegényünk véres
verejtékének fillérje folyik be pénztárainkba, melyekből szegény taní-
tóink véres verejtékes fáradalmát azzal a sokat emlegetett 300 frttal
jutalmazzuk! 400 frton aluli törzsfizetésű tanítói állomásunk egyébiránt
csak 5 van az esperességben, és ez az 5 egyházközség is komolyan
felszólíttatott az egyhmegye által, hogy vagy emelje fel 400 frtra a
tanítói javadalmat a maga erejéből, vagy folyamodjék e czélra állam-
segélyért. Szinte már most lettek figyelmeztetve egyhközségeink az
5-5 éves korpótléknak beál ló kötelező voltára is, és egyuttal felhivat-
tak, hogy folyósíthatásáról kellő időben eleve gondoskodjanak.

Három szegényünket az egyhmegye is segítette. Az építésból fize-
tetlen maradt tetemes adósság nyomja Péterhegyet, ezen felül a nyár
folytán itt dühöngött jégeső-zivatar az évi termést semmisítette meg
tökéletesen. Ide adta az egyhmegye a vármegyei alapitvány kamatait
52 frtot. Missiói fontossággal bir hegyháthodászi iskolánk, hol híveink,
nek egyházi adója egyenlő a kir. egyenes adóval, még sincs fedezet
minden mellőzhetetlen kiadásra! Ezt a gyülekezetet az egyhmegye a
gyámintázeti segélylyel vigasztalta meg (32 frt), mely az esperesség
rendelkezésére állott. Vas-Nádasd még az iskolának megvásárolt s
átalakított ház és belsőség vételárának egy részével adós. Ide is jutta-
tott az egyhmegye egy-két morzsát.

j avításokr a e tanévben 3207 frtnyi összeg fordíttatott, melyben
Vas-Nádasd 1060frtal jár elől, Magyarósd 1000 frtal, következik utánna,
Doroszló-Czák 695 frtal szerepel. Tanszerekre 166 frt lett elköltve.
Magyarósdon a tanév elején avattatott fel az új iskola,... már a
tizedik új, illetve gyökeresen átalakított iskola azon időtől kezdve
melyben Kund Samu esperesünk áll az egyh megye élén!

A tanítók sikerdús munkásságát a körlelkészek dicsérettel emelték
ki, úgy hogy .kifogást tenni egy tanító ellen sem lehetett alaposan, de
többet közülök fényesen ki kellett emelni; a vend vidéken örvendetesen
halad a magyarosodás, alig van iskolánk; melyben a valláson kivül
más tantárgyat vendül tanítanának, több iskolánkban e vidéken már a
vallástant is magyar nyelven tanítják. Az egyhmegye elismerését ki is
fejezte a tanítók iránt.

A tanítás ezen szép eredményének hathatós emeltyüi kétségen
kivül a tanitói értekezletek, melyekben nemcsak gyakorlati előadások,
gyakran valójában minta leczkék tartatnak, hanem egyéb gyakorlati
fontossággal biró tárgyak is kerülnek megvitatás alá - bizonyságául
annak, hogy nem csak a tanítókat lelkesíti nemes hivatás érzet, hanem
az értekezlet vezetése is jó kezekben van. Két tanítói körre oszlik
nálunk az egyhmegye földrajzi fekvésénel fogva a tanítóság. A vend-
vidéki értekezlet április hóban Péterhegyen tartotta ülését. Varga
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Endre ottani tanító a kánai menyegzőről tartott jól kidolgozott magyar
nyelven előadott gyakorlati leczkét, melyért társai elismerést és kősző-
netet szavaztak. Ugyan ő arról is érte kezett: "az iskola pontos látoga-
tására mimódon szoktat juk a gyermekeket.'" A társak birá.latát elmen-
dottam imént a gyakorlati előadásáról nyilvánított véleményben! A
magyarvidéki értekezlet őszszel is tartott ülést, melyről sajnos adataim,
értesüléseim nincsenek kéznél, és julius 23-án is tartott az esperességi
közgyülést megelőző napon, a mikor Tóth István hegyfalusi tanító
olvassa ily czimü -munkáját: "a házi ipar tanítása a népiskolában. &

Ez utóbbi értekezletből a tanítók azon kérelemmel fordultak az
egyhmegyéhez,engedné meg. hogya milleniumi évben a tanítók két
értekezlet helyett egyet tarthassanak Budapesten. Az egyhmegyei kőz.
gyűlés nemcsak teljesítette ekérelmet, de azon túl is terjeszkedett hatá-
rozatában (és ezt a vend vidéki gyülekezetekre is kiterjesztette), hogy
az egyhközségeket kötelezze, miszerint a budapesti milleniumi gyülésre
elmenendő tanítóknak kiszolgáltassák azon vitel s napidijakat, melyeket
az évente rendesen tartatni szokott két gy ülésre igényelhetnek ; és
ezen felül felhivta al. iskola fentartókat és egyházhiveket, hogy a kő-
teles dijakon kivül egyéb módon is nyujtsanak segédkezet tanítóinknak
a milleniumi gyülés költségeinek fedezésében.

r. 1.

A balatonvidéki ev. tanító-egyesület jegyző-
könyvéből.

A kőr elnöke, Sztanó Sándor lelkész úr űdvőzli az egybegyült
tagokat és megnyitó beszédében kiemeli, hogy sokszor volt már alkalma
e helyen a nevelés fontosságáról beszélni és ígyekezett szívből fakadt
szavaival a k őr tagjaira búzditólag hatni. Ma is e témára tér, annál is
inkább, mert a rővid idő. múl va életbelépö, Ö felsége által szentesített
polgári házasságról szóló törvény Magyarhonban egyházpolitikai téren
korszakalkotó, mely törvény lényegével nemcsak egyházunkat, hanem
iskolánkat is érinti, - A tiszta vallás, me ly et üdvőzítönktöl nyertünk,
legyen ezentúl is egyházéletünkben előforduló viszontagságokban ama
kútfö, melyb'ö l lelki erőt meríthetünk oly esetekben is, a míkor talán
közönyösség fenyegetné hítéletünket. - A humanizmus ápolása és ter-
jésztése, a hítélet mindinkább felébresztése által építhetünk egyházunk-
nak erős bástyát; ez a bástya a népiskola. Elnök ama kívánattai zárja
beszédét: Adjon Isten erőt, egészséget, kitartást - és kisérje áldásával
müködésünket. '

Elnök ezután bejelenti mint fontos eseményt Nagytiszteletü Guggen-
berger János lelkész úrnak nagymérvü testi gyöngélkedése miatt tör-
tént visszalépését alesperesi tisztéről. Rövid vonásokban ecsetelte a
vissza lépett nagy egyházférfiunak tevékenységet, kiemelve, hogy élénk
lelkesedéssel szentelte szivét és tehetségét a népiskolának. mint küzdött
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Schmidt József,
egyI. jegyzö.

a tanítói kar nemcsak erkölcsi- de anyagí érdekében agyüléseken, de
még a sajtóban is. A kör sajnálattal veszi túdomásul elnök jelentését,
vigasztalást keresve az egész egyházmegyében érzett részvételében és
egyhangulag elhatározza, hogy eddigi lelkesült és lelkesítö műkő déseér t
mélyen érzett hálájának jegyzőkönyvileg ád kifejezést.

Elnök bejelenti Nagytiszteletü Tárner János lelkész úrnak, ki már
hosszú évek során át egyházmegyénkben mint az iskolai bizottságnak
elnöke is műkődik, egyházmegyénk alespereséül történt megválasztatását.
Indítványozza, hogy a kör üdvözlet- és szerencse kívánatainak jegyző-
könyvileg adjon kifejezést. A kör szívböl fakadt örömmel veszi tudo-
másul és indítványát egyhanguIag, azzal az őszínte óhajjal fogadja el,
hogy tartsa meg Isten sokáig az új egyházmegyei főtisztviselőt jó egész.
ségben, küldje áldását müködésére és koronázza élete alkonyát is azzal
az örömmel, hogy meggyőződhessék, miszerint egyházmegyénkben az
iskola és egyházi életünk mindinkább virágzásnak indul.

Munkát olvasott: Kring József vámosi tanító "A kert és iskola"
czím alatt. E helyesléssal fogadott munka felolvasása után élénk eszme-
csere fejlődött, amelyben többen részt vettek. Schmidt József dörö cs-
kei tanító kifejti, hogy az a tanító, ki a természetrajzi tárgyakat az is-
kolájában szemléltetve és szeretettel behatóan tárgyalta, mindenesetre
tapasztalta és fogja tapasztalni, hogy ez a tananyag a gyermekseregnél
nemcsak igen kedvelt, de mint hangulatkeltő, észfejlesztő, az igazság-
érzet ébresztő és a humanizmust terjesztő nagyra becsülendő nevelési
eszköz. Ezért ·üdvözli munkahozót és bátorkodik a kartárs urak figyel-
mét különösen e tananyagra felhivni, hangsúlyozván, hogy a szorgalom,
melyet a tanító e téren is kifejt, bizonyára meg fogja hozni jó gyü-
mölcsét.

Bernhardt Henrik köttsei tanító :elmondja, hogy neki hosszú
évi mük ődése alatt még nem síkerült növendékeínél ama szenvedélyt
- mely a gyermekvilágban általában el van terjedve - sikeresen gá-
tolni, hogy a madárfészket bántsák, s félhívja a kör tagjait, ajánljanak
módot, a mely e tekintetben sikerre vezetne.

Schmidt József elmondja, hogyan járt el e tekintetben iskolájában.
A parancsszó és fenyegetés vajmi keveset használ e tekintetben a
gyermekseregnél. A gyermeket figyelmeztetjük arra, hogy mily nagy
szorgalom és művészettel építi egy éneklő madárpár fészkét stb. A ma-
dárfészek kiszedés ellen hozott törvényes tilalomnak megmagyarázzuk
a reális okát is; pl. számokkal ilusztr álja egy éneklő madárcsalád éle-
tének értékét és állítja, hogy e mód a tapasztalható sikerhez vezet.

Hetvényi Géza döröcskei tanító munkát olvasott ily ozfmrnel :
"Vázlatos vallás-erkölcsi beszélgetések az I-III. osztályban a tanév
végén." A szépen írt és előadott munkát a kör figyelemmel végig hal-
gatta, és szerzőnek elismerését fejezi ki.

Jövő értekez1etünk helye Torvaj lesz.
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Jegyzőkönyv
a soproni ~alsó ev. egyházmegye tanító egyesületének az 1895-ik évi

julius hó 3-án Beledben tartott közgyüléséről.

Jelen voltak: Laucsek Jónás esperes-lelkész egyh. elnök, Bancsó
Antal theologiai s Papp József tanítóképző intézeti tanár, mint az egy-
letnek rendes tagjai, továbbá dr. Ajkay Béla és Székely Sándor tisz-
teletbeli tagok, Gőrnbős Gyula soproni tanító és Dávid Ferencz nyug.
tanító, mint vendégek s a tanítói kar teljes- számmal.

1. Szivet emelő karének és buzgó ima után Elnök úr őszinte öröm-
mel üdvözli a tanítói kart s öröme annál teljesebb, mert a lankadatlan
buzgóság kifolyásaként tekinti azon érdeklődésért, melynél fogva a tag-
társak közelről és távolról összegyülekeztek a kőzös tanácskozásokra.
Üdvözli egyuttal a tiszteletbeli tagokat, kik a nevelés ügyének előmoz-
dítására szives megjelenésökkel s áldozatukkal mindig hathatósan kőz-
remüködnek. A lelkesndésnek és buzgóságnak szent tüzét lángoltam
minden tanító iskolájában, hogy a szeretet melegénél minél buzgóbb
egyháztagokat s tettre kész honpolgárokat nevelhessenek. Csak akkor
virágzik a család, az egyház, a haza, ha a gyermekek az iskolában
beszívják a vallásosságnak édes tejét, s a tudományok átültetésévei
képesíttetnek az élet harczaiban győzedelmesen megállani. De az egye-
sületnek is sok tenni valója van a nemes czél elérésében. Itt vettetnek
fel azon eszmék, melyeknek megvalósítása a tanítói karra vár. Vigye
innen magá val minden kartárs, mint üdító kutforrásból, a nemes esz-
méket, hogy csendes otthonában, szerény körében hasson, építsen az
egyház s haza javára.

Ismételten üdvözölve az egylet mélyan tisztelt tagjait, agyülést
megnyitottnak nyilvánítja. A melegséggel s meggyőző erővel mondott
beszédet lelkes éljenzés követte.

2. Elnök. úr sajnosan jelenti Takáts Samu világi elnök urnak előre
nem látott akadályok miatt történt távol maradását. Az ügyek vezeté-
sére helyettes társelnöknek dr. Ajkai Béla urat kéri fel, ki is a benne
összpontosúlt bizalmat megköszön vén, az elnöki széket elfoglalja.

3. Olvastatott a mult évi közgyülés jegyzőkönyve, mely minden
tekintetben helyesnek találtatván, hitelesíttetett.

5. Olvastatott a répczemelléki szükebb k őrű tanítói egyletnek az
1895-ik évi április hó 24-én Nemeskéren felvett gyüléséről szóló jegyző-
könyve, melynek főbb mozzanatai a következök :

Horváth József nagygeresdi tanító társunk az imáról sannak
kelIékeiről tartott igen vonzó s épületes katechizacziót. A tárgyalást
figyelem keltő bevezetés előzte meg s az előadás folyamán kidomboro~
dott az ima kellékei nek két főrésze, hogy t. i. legyen az először aláza-
tos, másodszor bizalomteljes. Az egész előadást mély vall ásosság lengte
át s tanító társunk az általános elismerésben nyerte legméltóbb jutalmát.
Csak azt szerettük volna még, ha az ima harmadik fökellékének, az
Istenben való megnyugvással zárta volna be előadását.
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Második előadó Ha' ja s Gyula helybeli tanító az elnökség által
kitüzött thémát, a köbmétert ismertette.

Tárgyát jól átgondolta. s egy sajátkezüleg készített eszköz segít-
ségével nemcsak a köbmétert, hanem annak részeit is pontosan megis-
mertette, miről a világos s határozott feleletek meggyőzték a jelenlévőket. .

Az értekezlet végével azon indítvány tétetett: kéressenek fel az
iskolavizsgáló urak, hogy az iskolavizsgálatok napját, vagy legalább
azon hetet, melyben a látogatást teljesítendik, jelezzék előre az illető
tanítónál, hogy azon időtájban minden körülmények között iskolájában
találják,

A fög yűlés ezen indítványt behatóan tárgyaIván, egész teljessé-
gében magáévá tette, egyszersmind felkérte Elnök urat, hogy az espe-
rességi gyülésen ezen értelemben kegyeskedjék bejelenteni a tanítói"
karn ak közóhajtását.

5. Olvastatott a soproni alsó ev. egyházmegyei tanítók "rábaközi"
körének az 1894-ik évi november 14-én Némethiben tartott gyűlésének
jegyzőkönyve.

Elnök úr agyülést megnyítván felszólítá Kis s Sándor beledi tag.
társat a minta előadás megtartására.

Tárgya a hazai t őrténelemböl Mária Terézia kora volt. A szép
nyelvezet, élénk előadás vonzóvá tették a tanítást. A történet kapcsán
megtanúlták a gyermekek, hogy nyelvében él a nemzet, s az édes
hazai nyelvvel együtt szeretni kell az édes hazát, ennek intézményeit,
hivén ragaszkodni a koronás királyhoz. A jeles előadást általános elis-
merés jutalmazta.

Azután Far kas György zsebeházi tanító tartott rögtönzött eI6..
adást a számtauból. A kisebbekkel a négy alapmíveletet gyakorolta, a
nagyobbakkal a méterrendszert, tőke, kamat és százalék számítást' ismer-
tette kiválö jelességgel.

Jövőre Bakó Sámuel soproni tanító tart előadást a számtanból.
Szutter Dániel pedig egy költeményt fog tárgyalni.

6. Elnök úr felolvassa Szabó Károly kir. tanácsos s tanfelügye16-
nek a milleniumra vonatkozó leiratát, melyben egyletünknek fennállá-
sáról s mükődésér öl kéri az adatokat.

Al idő rövidsége miatt Eínök úr úgy intézkedett, hogy Kiss Sándor
beledi kartársunkat, kinek az adatok mind kezénél vannak, - felkérte
az egylet történetének megirására.

Az egylet hálás köszönettel veszi tudomásúl Elnök úr tapintatos
intézkedését, s egyúttal köszönetét nyilvánítja Kiss Sándornak a nagy
terjedelmü anyagnak gondos feldoJgozásáért.

Hogy pedig az egylet tulajdonában levő munkák kőzül is jusson
egy pár a milleniumi kiállításra, egyhangú véJeménynyel Kiss Lajos
tótkereszturi és Bakody Imre kisfaludi tanító urak kérettek fel a mű-
vek lernásolásár a.
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7. Szu t ter Dániel potyondi tanító társunk felolvassa ily czimű

müvét: "Az ev. ismétlő-iskola és az if jus ági e g y e s ü l et e k."
A nagybecsű munka azon keretet, melyet körvonalozott, teljesen betölti
s eszmékben oly gazdag és tanúlságos, hogy méltán részesült az egylet
tagjainak osztatlan tetszésében. Ban csó Antal theol. tanár úr birálata
pedig méltó kiegészítője volt fentjelzett munkának s a gondolatoknak
nagy gazdagságával és szépségével egészen magával ragadta az érte-
kezlet tagjait.

Midőn az egylet mind a munkaadónak, mind a birálónak hálás
k őszőnetével adózik, felkéri őket, hogy müveiket az .Ev. Népiskola " t,
szerkesztőjének átengedni sziveskedjenek, hogy nevezett lap hasábjain
megjelenve alkalmunk legyen az azokban foglalt eszmékkel behatóan
fogla lkozni s a kivitel felett gondolkoznL

Ban csó A. tanár úr pedig felhívja a tagtársakat, hogy a gyakor-
lat terén is kiséreljék meg az ifjusági egyesületek szervezését s a jövő
gyűlésen kiki referáljon az elért eredményről.

8. Kiss Sándor kartársunk .A zeg y ház ize n e és egy ház i
éne k j a v í tás a" czimü művét a VI-ik pontban jelzett halaszthatatlan
munka miatt be nem fejezhetvén, a birálattal együtt a jövő nagyg yű-
lésen kerül tárgyalás alá.

9. Kiss Gyula pénztáros előterjeszti számadását, melyet a közgyű-
lés helyeslőleg tudomásúl vesz.

1ü. Kiss Sándor kartárs szám vevői jelentésében kiemeli, miszerint
pénztáros úr számadásának minden tételét gondosan átvizsgálta s azt
teljesen rendben találta.

A gyülés pénztáros urnak buzgó munkásságáért jegyzőkönyvileg
is elismerő köszönetet szavaz.

11. Kiss Gyula pénztáros hosszu ideig viselt állásáról lemond.
Az egylet méltányolva az évek során át hivségesen teljesített szol-

gálatot őt ezen állásától felmenti s helyébe Nagy Lajos nemesládonyi
tanítót választja .meg.

Kiss Sándor számvevő is benyújtván lemondását, az egylet jegy-
zőkönyvileg mond köszönetet szolgálataiért s helyette Horváth József
n.-geresdi tanítót választja meg számvevő nek.

A soproni alsó ev. egyházmegyei tanítótestületnek ,,25 éves emlék-
alapja" 116 frt 68 kr., mely összeg el van helyezve a soproni takarék-
és kölcsőnegyletnél.

A kerületi szervezkedési alap mult évi nagygyűlésünkön volt 29
írt 19 kr., ehhez jött az egylet 5 frtnyi járuléka, s igy az alaptőke 34
frt 29 kr.

12. A könyvtár vizsgéló bizottság jelentéséből a következő adatok
emelendők ki;

Az 1894-iki nagygyüléskor az egylet könyvtára 186 darab müből
állott, a folyó évben pedig 8 darabb al szaporodott. A közgyülés újból
6 külőnfé mű megszerzését határozta el. .
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13. A tanitótestület részéről az esperességi gyülésre küldendő kép.
viselőnek Szutter Dániel potyondi tanító társunk választatott meg egy-
hangulag.

14. A "Zsedényi alap" osztalék ának elnyerésére Bakody Imre
kisfaludi tanító ajánltatik,

15. Elnök úr jelenti, miszerint Nm. vallás és közokt. m. kir. minisz-
ter 21,799 sz. leirata érkezett hozzá, mely a tanítóságot ily czimü biz-
tositó intézet ügynökségének átvá.lla lásár a hivja fel: nEIső biztosító
intézet katonai szolgálat esetére." Ö felsége 25 éves koronázási ünnepe
emlékére szervezte tett. Védnöke József főherczeg. Iroda: Buda pest V.
ker. Erszébettér Lsö szám. Az 18G8-ik évi XXXVIII. tcz. 141. p. alap-
ján az intézet képviselöség ét elvállalhatják.

A tárgysorozat kimerítve lévén dr. Ajkay Béla helyettes világi
elnök úr a gy ülést lendületes szavakban bezárta.

Jegyzette :
Hajas Kálmán,

büki tanító.

A külső somogyi evang. tanítóegyesűlet köz-
gyűléséről.

Nem tudom, hogya tanítóértekezletek jegyzői kötelezve vannak-e
gyüléseikröl referálni, csak azt túdorn, hogyagyülések lefolyásáról
közlött túdósitásoknak legnagyobb részét az értekezletek jez yzöi írják.
- Én minden évben várom - de hiába várom - a mienknek képét.
Pedig reánk tanitókra nézve majdnem a legérdekesebb tanulságokat
mutathatja a tanitói gyülésekről jól megalkot ott tükör.

Minden megbízás nélkül fogok tollat és megírom hát én a f. évi
értekezletünkön hallott és tapasztalt dolgokat. Természetesen, mellözőm
a hivatalos formát, s a neveket sem említem.

Elég lesz bevezetésül annyi, hogy ami f. évi gyülésünk a híres
Iharos.Berényben, junius 29-én volt, és kettőnek kívételével megjelen.
tünk valamennyien. Az értekezletet az egyházi és világi elnök urak
magvas beszéddel megnyították, mely után - ha memoríám jó - úgy
gondolom, mindjárt a pénztár állapotának mivolta tárgyaltatott, és ki
lett mutatva pénztári készlet gyanánt 6, mond: hat fi II é r. Talán
czélszerübb lenne máskor ezt a tárgyat utoljára hagyni, híszen a mi
seregünk nem nagy Napoleoné, a kinek csak pénz kellett egyéb semmi,
Fölhoztam én ezt már évekkel ez előtt, de sajnos, mi az índitványokra
nem adunk semmit.

Második tárgy volt egy dolgozat és bírálatának felolvasása, melyek
az ismétlő tanulók tananyagáról irattattak. Az írott munka ugyanazt
foglalja magában, a mi az nEv. Népiskola" múlt évi szeptemberi szá-
mában közölve van. Egy kis gondolat csere indult meg e téma fölött,
de nem tudtunk menni sem errre, sem arra, mert a vita megfeneklett
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azon, hogy az ismétlők ügye nincs rendezve, érte fizetni nem akar senki
így hát a tanterv marad apapíron, és tanít mindenki úgy; a hogyan
akar; mert - azt mondják - könyvet is kellnne szerkeszteni az ismét-
lők számára, a mi ellen meg az az akadály bukkant e16, hogy írni
ugyan lehetne, de megvetetni a könyvet, nagyon merész dolog lenne.
én meg azt gondolom, hogy nem kell oda új könyv, elég. az a "Kapi-
Pappv-féle olvasó- és tankönyv; van abban annyi, a mi földmíves em-
bernek untig elég.

A követk ező tárgy pedig az a kérdés volt: vajjon a kezdő tanulók-
kal meg kell-e ismertetni a betüknek hangjával ogyütt a neveiket is?
E kér d ésr e írásban felelt meg egy fiatal társunk, egy másik pedig
amannak írott munkáját bírálta meg. Mind a két íratot felolvasták,
mindeniket meghallgattuk és megtanultuk belőlük azt, a mit már
előbb is tudtunk.

Ez alatt aztán eljárt az idő - a szellemieké - és megjött az
anyagiaké, s csak annyi maradott még a szellemiekre, hogy a jövő ér-
tekezletre munk ah ozók ul két tagtárs ajánlkozhatott és világi elnök
úr u nk elmondhatta szép, bezáró beszédét; pedig lett volna á m még
megbeszélni való, és ha nem jutott rá idő, hadd mondjam el éri itt e
b. folyóiratban, elolvasni majd akkor olvassa el kiki, mikor unatkozik.
Még negyedszer is kellett volna - mert már háromszor volt - hatá-
rozni a felett, hogy tar tassék-e nálunk is tavaszi és őszi értekezlet?
Talán majd az ötödik határozatra megszületnék! Mert mostanra is elő
volt írva a karéneklés, de már délután arra nincs kedv se idő. (t. illik
ebéd előtt). Ha két gyülést nem akarunk évenkint tartani, akkor le-
gyünk szívesek azértekezletet fél tízkor megkezdeni és ebéd után
2-4-ig folytatni és betanulhatnánk ez alkalommal pár éneket is. Aztán
megkellett volna állapodni arra nézve is, hogy tartassék-e nálunk is
gyakorlati előadás? Híszen ez többet érne kilencz elméleti elöadásná I.
Mert minden pádagog us - még aki nem is az -- azt hangoztatja, hogy
az iskolai oktatás a szemléltetésen alapuljon; és mi magunk teszszük
az ellenkezőt! El kellett volna intézni azt is, hogy miféle könyvek vet-
tessenek meg könyvtárunk számára, mert sokféle az izlés és akarat.
P. o. van a mi egyesületünknek olyan könyve is, a mit nem tudom,
hogyan kellene átolvasni, ülve, állva, vagy fekve-e? Négy.őt k ilót nyom
egy k őnyv és a tartalma olyan száraz, olyan unalmas, mint egy rossz
finánczminiszternek az előadása. Holott mennyi érdekes könyv van, és
milyen jó volna a többek között az -Osztr-ák-rnag yar birodalom irásban
és képekben"! De hát az Isten ne vegye panasz képen, a mi egyletünk
talán rossz órában született, hogy nem tud megizmosodni. Máskülönben
is nincsen benne valami élni való erő, nincs elevenség. Meglehet az is,
egyik oka ennek a többek k őz őtt, hogy igen szétszórva vagyunk, éven-
ként csak egyszer látjuk egymást. Ez is amellett szól, hogy szükséges
lenne egy őszi értekezlet, legalább nem lennének olyan szórakozottak ;
jobban figyelnének egymás beszédére és nem érne bennüket olyan elemi
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csapás, mint ez alkalommal ért. Ugyan is, az elnök ur egy kis dorga-
toriumban részesített bennünket - és pedig méltán - azért, hogy nem
tudunk csendesen hallgatni, zsibongunk, zajongunk, mint a falusi gye-
rekek. Tanuljunk belőle; tanulni az öregnek sem szégyen!

Eme rajzomat még megtoldom azzal, a mi nélkül egy értekezleti
rajz talán csonka is lenne, t. i. utoljára mi is ebédelni mentünk - hogy
hová, azt nem szükséges megírni - és ebédeltünk csendesen, szótlanúl
-- majdnem búsan. Zene nem voit; áldomás, fől kősz őntö, tószt vagy
hörpige - vagy. mi a valódi neve - nem hallatszott. - Úgy látszik,
hogya sok elemi csapás hatása alatt voltunk, melyek a gyülésünket
megelőző napokban történtek Somogynak egész nyugati oldalán. -
Isten óvja meg hazánkat hasonló csapásoktól; - egyesületünkbe pedig
adjon több életerőt, elevenséget: ügyszeretetet ! - Úgy legyen! .

Egy jel e n vol tér tek e z let ita g.

A kemenesaljai ágo hitve evang. tanító-egyesület
közgyüléséről,

A kernenesaljai ev. tan itó-eg yesűlet f. é. junius 29·én Ns-Dórnő lkőn
tartá meg tavaszi közgyülését Dubovay Béla lelkész és dr. Berzsenyi
Jenő urak elnöklete alatt.

Mely alkalommal buzgó ének és ima után dr. Berzsenyi Jenő viI.
elnök úr meg nyító beszéde folyamán az egyleti tagokat, a további
ernyedetlen szorgalom ra, tanügyi teeend6ik körül· való önzetlen mun-
kásságra s kitartásra serkentvén, a gyülést megnyítja.

Elnöki megnyitó beszéd után olvastatott Koczor Márton k őrűnk
jegyzőjének az egyesület elnökségéhez czimzett levele, melyben - hivat-
kozással betegségére -- az értekezletben eddig viselt jegyzői tisztéről
való lemdodását bejelenti.

Az értekezlet sajnálattal veszi tudomásúl Koczor Márton jeg'yxö
úrnak a lemondását, egyúttal eddigi sikeres buzg6lkodásáért, s felál-
dozó hüségéért, forró köszönetet mond, kisérve azzal az óhajtással, hogy
a mindnyájunk által szeretétt s nagyrabecsült kartárs előbbi épségét,
egészségé~, az egyesület örömére, a népnevelés hasznára, előbbi tő ké.
letes épségében, Isten kegyelméből, mielőbb visszanyerje. .

A megüresedett jegyzői tisztségre egyhangulag Varga Dénes du kai,
a másod-jegyzöségré pedig Szórádi Dénes mihályfai tagtárs urak válasz.
tattak meg.

A mult 1894-ik évi november 17 -én Ostfi-Asszonyfán tartott k őz-
gyülés jegyzőkönyvének felolvasása után Szakál László ns-magasi-i II-od
tanító olvasta fel munkáját il y czimmel: "Mikép hathat a tanító a neve-
lés által az iskolán kivül." Mind a m un ka, mind pedig Horváth Lajos
mihályfai II-od tanító birálata fokozódott figyelemben részesül vén, a



szorg alommal kidolgoz ott munka és birálatért az egyesület egyhangti-
jag elismerését és dicséretét nyilvánítja.

Az egyesület pénz- és könytári jelentések után a Zsedényi-féle
100 frtos tanítói segély elnyerésére nézve többek indítványa folytán a
gy ülés nevezetes határozatot hozott. Tekintve, hogy az egyesület tagjai
anyagi tekintetben körülbelül egy szinvona lon állanak, ebből kifolyólag
nagyon nehéz és kényes dolog volt a folyamodók közül a segélyzen-
döt kiválasztani: a jövőben ezen segélyre a tagokat az egyházmegyé-
ben teljesített szolgálati idejök sorrendje szerint fogja a tanító egyesü-
let az egyházmegyei gyűlésnek ajánlani.

Ezután Szabó Antal sömjéni tanító adta be pénztárnoki tisztjéről
való lemondását; utódául Lud ván János simonyi tanító választatott meg.

A jövő tavasziközgyülésre munkát hoz Szórádi Dénes, birálója
lesz Nits István högyészi tanító.

Az őszi értekezlet helyéül Duk a, apróbaelőadás megtartójául
Vargha Dénes egyI. tag lett kije le lve,

Egyéb tárgy nem lévén agyülést Dubovay Béla lelkész-elnök úr
buzdító beszéddel bezárta.

Szakál László.

A felső soproni ev. tanító-egyesület értekezletéről.
A felső soproni ev. tanító egyesület jul, 9-én Sopronban tartotta"

ez évi érte.kez letét Renner Henrik esperes úr elnöklete alatt.
Elnök úr megnyító beszédében üdvözölvén a jelenlevő tagokat,

áttér néhai Möszl Károly volt soproni igazgató tanító kivá.ló érdemei-
nek méltatására és indítványozza, hogy a jeles tanító, a szeretett kar-
társ emlékezete jegyzőkönyvileg megörökíttessék.

Ez indítványt az értekezlet egyhangulag határozattá emelte. Miután
még a mult évi jegyzőkönyv és az egyesület alapszabályaiban telolvas-
ta ttak, következett volna Purt Lajos ágfalva i tanítónak "A siketnémák
oktatásáról" czimü értekezletének felolvasása,

Minthogy azonban munkahozó fegyvergyakorlatra hivatott, a fel-
olvasás elmaradt és nem halhattuk az ő nézeteit e valóban fontos
kérdésre vonatkozólag.

Pedig kár, hogy nem tárgyalhattuk értekezletünkön e kérdést,
mert különösen a falusi tanítókra vonatkozólag birna érdekkel, kik
bizony nagyon gyakran kénytelenek siketnémákkal, hülyékkel és dado-
gókkal vesződni és nagyon kivánatos lett volna, ha munkahozó úr -
ki e téren gyakorlatilag müködött - őket egy kissé utbaigazította volna,

De majd talán a jövő évben megtörténik, a mi most késett.
Ilyformán tehát hamarosan átestünk az ügyrend három első pont-

ján és következett a negyedik: a mult évi egyházmegyei közgyülés
által kiküldött bizottsággak a tankönyvekre, taneszközökre és a tan-
anyagra vonatkozó indítványa fölötti tanácskozás,
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Az értekezlet általánosságban helyeslőleg tudomásúl vette a ter.
vezetet s csak ezen kérdésnél : a történelem a gyermek anyanyelvén
taníttassék és a természettan magyarul: vitatkoztak élénken pro és
contra.

Mig az egyik félen azt hangoztatták, hogy a történelem tanításá.
nak czélja a hazafiság és hazaszeretet ébresztése lévén, szükséges, hogy
azt a német gyermek anyanyelvén adjuk elő, mert csak így tudunk a
kedélyre hatni; addig a "contra" pártiak azt fejtegették, hogya ter-
mészettannál előforduló sok idegenszerű, nehéz szakkifejezés még magyar
gyermeknek is nehézséget okoz; és kűlönben is a magyarosodás a tör-
ténelem - mint elbeszélő tantárgy - által jobban elömozdítható. Az
értekezlet hosszas élénk vita után az utóbbiaknak adott igazat és k irnon-
datott, hogya történelem magyarul adassék elő és a természettan
németül.

A kérdés különben nem tekinthető eldöntöttnek, mert a kisebbség
nevében különvélemény nyujtatván be, a hivatott egyházmegyei népis-
kolai bizottság és azután az esperességi közgyűlés is határozni fog ez
ügyben.*)

A bizottság-i ter ve zet tárgyalása k őzbe n az értekezlet még a saját
kebeléből az ágfalvai anyaegyház tanítóit avval bizta meg, hogya
bibliatörténelmi tananyag mikénti felosztására és a gyakorlandó egyházi
dallamokra vonatkozólag még az esperességi közgyülésig tegyenek
jelentést.

Ezután tárgyaltuk "A dunántúli ágo hitv. ev, egyházkerület -r end-
szabályai és utasításai" czimü tervezetnek az iskolákra vonatkozó részét
és több módosítást ajánlottak.

Az egyházmegyei közgyülésre képvisel öül Polster János sop.roni
tanÍtót választották.

Miután még a pénztáros jelentése helyeslőleg tudomásul vétetett
~s neki a felmentvény megadatott, elnök úr az értekezletet bezárta és
mindnyájan a "Nádor" vendéglő be vonultunk, hol vig kedélyhangulatban
töltöttük az elszélec1ésig még hátralevő egy-két órát.

-ro --po

Nyi 1 t-t é r.
Felhivás

az alakítandó »Dlmántúli ágo Ititv. evang. egylzázkerületi ének- s zene-
pártoló-egyesület« érdetsében,

Nem tag'adltatjuk, istenitiszteletünknek egyik fontos része, a gyüle-
kezeti ének és oraonálá» sok lte(yen még nag)'on kezdetleg-es és
fogyatékos. A »musica sacrae templom,ainkban ünnePi köntös Itelyett
sokszor bántó pongyolaságban jelenik meg, pedig jól tudjuk, Iwgy semmi

<O) A jul. 24·iki esperességi gyiilés tényleg a kisebbségi vélemény értelmében döntött, Szerk.
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sem hatja meg szivünket, lelkü1zket oly közvetle1ziiJ, semmi sem tölti el
oly magasztos érzelmekkel, mint a száz meg száz ajakról szép harmo-
niában felzendzZló'vallásos ének, vagy az orgona fenséges egyszerztségében
ünnepet llirdeto"hangja.

Liturgiánk e fogyatékosságának sok oka van, és sok tén'yezónek
kell összehatní, hogya hiánJ,ok megszünjenek. Lesz része a munkában az
eg)'!tázi közigazgatásnak, a belmzSsionak, a kántor- és papképzésnek s
az egyház társadalmának egyaránt.

Az egyházkerületi népz"skolaibizottság különösen ez utóbbinak, egy-
házunk tás-sadalsndnak megmozdulását óhajtotta akkor, a
mz'dón egy egyházkerületi ének- és eenepártotó-eoue-
sület eszméjét kimondotta, az eszme megtestesítéseképen benyujtott alap-
szabálytervezetet elfogadta, arra az egyházkeriilet jóváhagyását kikérte
és 111.egnyertes most a munkát egyesületi tagok, lelkes munkatársak gyiij-
tésével tényleg megkezdeni elhatározta.

Bizodalommal fordul azért a néPiskolai bizottság evang. egy!tázunk-
1'laka nemes ügyért áldozni mindig kész társadalmához, szeretettel kérve
ó~, hogy egyházi zenénk s ének ügyünk érdekében nyújtson neki a nemes
munkában segítséget,gyámolítsa erkölcsileg s anyagilag buzgó törekvésében.

E törekvését, kitüzött czélját az alakítandó egyesületnek az alapsza-
bály-tervezet következó'leg mutatja be,'

»Az egyesüld
a) anyagilag gyámolítja az új orgona, vagy ltarmonium. beseer-

eésén. fáradozó ev. egyházközségeket, azok számára ott, a ho! szükség'ét
látja, egyházi zenealapot teremt, s annak gyarapításáról gondoskodik;

b) bizottsága útján tanácscsal szolgál az egyházi zene
bármely ágában hozzá/ordúló egyházaknak ;

c) figyelemmel kz'séri s anyagilag is támogatja a kerület tanító-
képzóí"bentijrténó' egyházi zene- s énekoktatást "

d) jutalmakkaltünteti ki a kerület tanítóképzóí"nekaz egyházi zené-
ben sénekben legjártasabb növendékeit s az egyházkerület legjelesebb
énekvezetóí"t; -

ej egyházi zenemzttárral látja el a dunántúli ev, egyházkerület
eg),házmegyei tanítóegyesületeinek könyvtárát,'

if a rendelkezésére álló erkölcsi eszközökkel arra törekszik, !togy
az egyl~ázmegyei tanítóegyesületek az egyházi éneket és zenét is mztvel-
jék, s hogy az egyházközségekben egy háei énekkarok seerueetesseneé :
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g) ha anyagilag megeró'Jödik, egyházi zenemzZ(olyóiratotád ki a
kerület kántortanítói számdra:«

Csekély áldozatot kérünk, mert arra számítunk, hogy egyházi életünk
ez újabb oltárán sokan fognak áldozni. Az alapszabálytervezet szerint
a rendes tagok 3 évi kötelezettséggelévi I frtot, az alapítók egyszersmin-
denkorra 25 frtot, a pártoló tagok tetszés seerinti összegetfizetnek.

Az egyesület a kerületi gyülés alkalmával alakul meg Nagy-
Kaniesá«. A megalakulás helyét s idejét ott jelö{jük meg.

Az Úrnak áldó kegyelme legye7z a megalakítandó egyesületen!
pAPA, I895. aztgusztus-hó.

A dunántúli ev. egyházkerület
népietc. bizottsága.

Ezen felhivás kiegészítéséül megjegyezzük, hogyanépiskolai bizott-
ság elnöksége f. hó 13-án a Nagy-Kanizsán tartott egyházkerületi kőz-
gyülés alkalmával mutatta be' az egyesület alapszabály-tervezetét az
egyházkerületnek, mely azt helyeslőleg tudomásúl vette s a megalakuló
egyesületet erkölcsi támogatásáról biztosította. A megalakulás másnap
tényleg megtörtént. Az egybegyültek a felolvasott alapszabályokat
egyhangulag elfogadták, a tisztikart s bizottságokat megválasztották s
elhatározták, hogy a megalakulást az egyházkerület elnökségének be-
jelentik, kérvén annak intézkedését az alapszabályok megerősítése iránt.
Az egyesület egyh. elnökévé S te t tn e r Gyula esperes, világi elnökévé
dr. Ber z sen y i Jenő egyh ker. népisk. biz. v il, elnök, főtitkárrá Kap i
Gyula képzőintézeti igazgató, titk árr á Pap p József képzőintézeti tanár,
pénztárossá Z á b rák Dénes soproni lelkész választatott. A Sopronban
müködö ügyviteli bizottság tagjai lettek: Alt d ő r fer Viktor karigaz-
gató, dr. Arnhold Károly ügyvéd, Bancsó Antal theol. tanár.
Brunner j ános lelkész, Gombótz Miklósfőgymn.igazg., Frühwirth
Károly népisk .. igazg., dr. Ha u bne r Rezső orvos, Kir á 1Y Béla lyc.
tanár, Len k Lajos gyáros, Nit sch Károly magánzó, dr. R á t z Ottó
törvsz. biró, Pos z v é k Sándor lyc. igazg., dr. Sch re iner Károly,
ügyvéd, egyházm. felügyelő és Thi r r ing Samu népisk. tanító.

Megalakulás után kiosztattak a taggyüjtő iv ek, a melyek f. év
végeig küldendők be az egyesület föti tk árához (Sopron, ev. tanító-
képző-intézet).

Egyházi z énénk s énekügyünk fejlesztése tekintetében sokat várunk
az új egyesülettől. Adja Isten, hogy várakozásunknak megfeleljen.

Felhivás.
A protestáns hitélet fejlesztése iskoláinknak mindenkor legszen-

tebb kötelességei közé tartozott. Mig egyrészt efelett nem érez
magában senki kételyt, másrészt viszont azt is általános igazságnak
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ismeri el minden tan férfi, hogy az egyházi ének egyik hathatós elő-
mozdítója a vallásos érzelem felkeltésének. ápolásán ak. Prot. egyhá-
zunk épen ennek folytán mindig súlyt fektetett az egyházi ének taní-
tására s mégis oly szerény eszközök állnak e tekintben rendelke-
zésünkre. Hézagpótló munkát vélt tehát a győri ágo hitv. ev. egyh-
község közrebocsátani, midőn »E V. egy ház ida lIa m o k « czimén
egy gyermek-(ifjusági)' istentiszteletekhez alkalmas énekszövegek és
gyermekimák gyüjteményét adta ki. A könyvecskét főkép az egy-
házi énektanítás segédeszközének szánta s úgy van összeállítva, hogy
az elemi- és középiskolákban egyiránt használható iegyen az. Tartalma
a következő : 60 egy~ázi dallam hangjegy letétellel, 20 gyermek-
(ifjusági) istentiszteletnél alkalmas ének 4-5 kiválasztott vers szöveg-
gel, 16 különféle alkalmi ima s végrll egy liturgiai formula gyermek-
(ifjusági) istentiszteletekhez. Szolgáljon különben bővebb felvilágosítással
a könyvecskéből kivett s ide iktatott » Elő szó: «

• A györi ágost. hitv. evang. egyházközség szükségét érezvén egy tan-
könyvűl szolgáló és a kebelében újabban' rendszeresített gyermek-istentiszte-
Jeteknél is használható énekeskönyvnek, megbizta aluli rt énektanftóját, hogy
Ben e d e k Vincze, Cse r hal m i István és Gró f Endre győri evang. tanítók
közremunkálásával ily könyvet állítson össze. Igy jött Jétre e művecske, mely
a legismeretesebb dallamokat tartalmazván, alkalmas segédkönyvnek kinál-
kozik más evang. egyházközségek iskoláiban is (különösen ott, hol a győri
énekeskönyvet használják) s mint ilyen, tekintettel arra, hogy a soproni ev.
tanítóképző által kiadott. több helyütt kézen forgó -Egyhangú meló diák- új
kiadásban többé nem kaphatók, az egyházi énekdallamok begyakorlásánál
hézagot van hivatva pótolni. A dallamok és szövegek kiszemelésében és ösz-
sze állításában tekintettel voltunk arra, hogy azok úgy a czélszerűségi, mint a
paedagogiai kivánalmaknak is megfeleljenek. Előnyösnek találtuk a mó dsze-
resebb tanítás czéljából a dallamokat három csoportba beosztani. Beosztási
alapul szolgált részint a hangterjedelem, részint a dallamok könnyebb vagy
nehezebb volta és végül azoknak többé vagy kevésbbé szokottsága. A cseké-
lyebb hangterjedelmüek, könnyebbek és szokottabbak az alsóbb, a többiek a
felsöbb osztályokban tanttandok. A dallamok felvételénél Altdörfer -Choral-
könyvv-ét követtük, azonban a győri variansokat is megjelöltük apróbb kóták-
kal. Azonkivül paedagogiai szempontból czélszerúnek találtuk a chorált, külö-
nösen az alsóbb osztályok számára, a szokottnál mélyebb fekvésű hangnemekbe
transponálni E füzet egyéb tartaimát képezik továbbá a győri ágost. hitv.
evang. egyházközségben szckásos gyermek-istentiszteletekhez alkalmas ének-
szövegek, a györi énekeskönyvböl; imák gyermekek számára és végül egy
gyermek-istentisztelethez alkalmas liturgiai formula, melyet a drezdai • Kinder-
harfe« után Pos z v é k Sándor, soproni evang. lyceumi és Kap i Gyula,
soproni evang. tanítóképzőintézeti igazgató urak dolgoztak áto E chorálgyüj-
temény egyben kisérletnek is vehető arra nézve, mikép volna az egyházunk-
ban használatos ehorálok felette nagy száma redukálható.

Győr, 1895. január hó. A szerkesztő-bizottság nevében:
Kirchner Elek,

~van~. orgonista és énektanító.
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A könyvecske 4 íven, 8-adrét alakban van nyomva s igen csino-
san kiállítva. Ára 40 fillér. Kapható: a györi ágo hitv. evang. egy-
házközség pénztári hivatalánál. Tömegesebb megrendelésnél minden
10 példányra 1 ingyen példány adatik. - A szétküldés vagy az
összeg elöleges beküldése, vagy utánvét mellett eszközöltetile A cso-
magolás dijmentes. Kívánatra szivesen szolgálunk mutatvány-példánynyal.

Kiváló tisztelettel
A györi ágo hitv. ev. egyházközség

1 rod a lom.
"Kísdedóvóí magyar alaki munkák" czím alatt özv. Sz é kel y Gábor né ,

szegedi óvónő a magyar kisdedóvó-intézetek s azok jelöltjeinek és
menedékház~k számára és használatára kézikönyvet irt s arra a kiadó-
val egyetemben (Tra ub B. és Társa könyvnyomda-tulajdonos, Szeged)
előfizetést hirdet. E foglalkoztató könyv magyar nemzeti szempontból
fontos szerepet fog betölteni; mivel a munkanemek akkép vannak ösz-
sze állítva, hogy úgy az anyag, mint a belőle készítendő alakok tárgya
s előállítási módja teljesen megfelel a magyar gyermek faji véralkatá-
nak ; minthogy azok a magyar nemzeti népéletben gyökeredzenek s
nemzeti szokásainkon alapúlnak. Székelyné könyvének tárgya és mó d-
szere egészen új irányba tereli a kisdedóvói és alaki foglalkozást s a
száraz "Fröbel"-féle eljárás helyébe az önfoglalkozás rendszerét állítja
fel. Tárgyalja a gyermek által készitett munkák játékszerüvé tételét.
Mel1őzi az egynemü anyag száraz feldolgozását; e helyett a tárgy hívebb
elöá.llí tására többféle anyag egybevonását ajánlja. E munkanemek
anyagai olcsók, hazaiak s a család körében is feltalálhatók és könnyen
elöállíthatók. A munkanemek a felnőttek foglalkozásainak utánzatai.
E mű tizenkilencz-féle, részben módosított, de többnyire egészen új
magyar munkanemet tartalmaz, mely 70 lap (272 ábra) csinos kivitelü
színes illusztráczióval, gyakoriati] módsz~res utasítással és magyarázó
szöveggel van ellátva. A kiadó czég szerencsének tartja, hogy szer zö-
nek fentczímzett jeles' müvét kiadhatja s vele a magyar kisdadóvás
ügyének szolgálatot tehet. "Meg vagyunk győződve, - úgymond, -
hogya szakkörök s az igen tisztelt óvók s mindazon intézetek, melyek
a kisdedóvással foglalkoznak, méltányolják törekvésünket s váltalatunk-
tóI nem vonják meg becses támogatásukat. Megnyugvással jelentjük ki
továbbá azt, hogya müvet még kéziratban birálat alá vette két jeles
szakférfiú : Láng Mihály és Peres Sándor óvóintézeti igazgató urak,
kik a szerzőhöz intézett levelükben és birálatukban a legmelegebb elis-
meréssel és kitüntetéssel nyilatkoztak e valóban hézagpótló s utt őrö
munkáról. A kiállítás csinosságára és kifogástalanságára annál is inkább
kiváló súlyt fektetűnk, mível a kőzrebocsájtott mü a milleniurni kiállítás
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tárgyát fogja képezni s főtörekvésünk,hogy kiadványunk a magyar
nyomda művészetének diszére és becsületére váljék." Egy példány ára
finom papiron nyomva s csinos borítékba fűzve 2 frt 50 kr. A mü
augusztus végén jelenik meg. A megrendelések s előfizetése-k fent neve-
zett kiadóhoz intézendők .•

Kls-Tűkűr; K onfirmandusoknak tankőnyvül, keresztyén családoknak
házi épülésre szánt k őnyv. Szerkesztette és kiadta Bog n á rEndre,
evang. lelkész Lovász-Patonán (Veszprémmegye). Ára?? - Szerző
e művét, mint pályamüvet a dunántúli ev. egyházkerület népisk. bizott-
sága dicsérettel tüntette ki "biztos felfogásáért, kerekded kidolgozásáért
szép emelkedett nyelvezetéért. " Azonban mivel "nem kérdések és fele-
letek alakjában készült, hanem közlö tanalakban van irva," a bizottság
konfirmácziói oktatásra nem találta alkalmasnak s így a pályázat ot
eredménytelennek jelentette ki. Kifejezte azonban a birá-lat, hogy "e
munka kiadva, épületes könyvévé lenne a keresztyén családokna k,
melyet minden ker. család megszerezhetne és olvashatna." Azért sz erzö,
bár anyagi áldozattal, saját költségén kiadta mű ét, melynek meg ir á ,

sáriál legfőbb czél gyanánt az lebegett előtte, hog'y könyvében mindaz
benne foglaltassék, mit a protestáns embernek egyháza és annak .igaz-
sága érdekében tudnia és ismernie kell, ha azt akarjuk, hogy evang.
egyházát öntudatos ragaszkodással forrón szeresse és minden vallások
fölött nagyra becsülje. Kőszönettel tartozunk szerzőnek, hogy e derék
müvet közre bocsátotta, a prot. családoknak hasznos' könyve lesz az; de
ige nal kal m a s kéz i k ö n y v üls zol g á la" K i s-T ü kör.t az
ismétlő-iskolások, iparos és kereskedlmi tanúlók val-
l á sok tat á sá n á l, sőt véleményünk szerint a konfirrnácaiói káténak
okvetetlenül kérdések és feleletekben kell irva lenni.

"Magyar általános levelező és házi titkár." Gyakorlati útmutatás a
k őzéletben előfordúló mindennemü családi és más levelek keresk. és
üzleti fogalmazványok és folyamodványok szerkesztésére. Számos pél-
dával. felvilágositva. Szerkeszti K n orr Alajos, 3-ik javított és bővített
kiadás. Budapest. Kiadja Nagel Ottó 15 füzetben, 25 k rjával. Az l.
füzet már meg is jelent belőle.

Röptében a Nagyvilág körül. Ily czimü amerikai disz mü magyar
kiadását. indította meg az "Egyetértés" kiadóhivatala, s oly páratlan
sikert ért el, a mi nálunk egészen szokatlan. Az 5-ik füzetnél már
8600 példányra emelkedett füzetenként a fogyasztott mennyiség. E ha l-
latlan eredmény csakis a munka k ivá ló sz épség ébe n, értékében és rend-
kivüli oJcsóságában lelheti magyarázatát. E diszrnü 16 füzetben 256
változatosan összeállított, eredeti felvételü fényképet tartalmaz művészi
kivitelü másolatban, a világ minden tájáról. Mindegyik kép rövid, érde-
kes magyarázó szöveggel van ellátva. A kinek níncs módjában utaz-
gatni és úgy nézni meg a világot, e műböl olcsón és kényelmesen
alkothat magának róla fogalmat. Egy-egy 16 képet tartalmazó füzet
ára póstai küldéssei 35 kr. EJőfizethetni 4 füzetre 1 frt 40 krraJ, 8
füzetre 2 frt 80 krral, mind a 16 füzetre 5 frt 60 krral, az Egyetértés
kiadóhivatalában, Budapesten.
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Pál apostol Élete és Levelei. Dr. M ~ sz nyi k Endre e jeles művé-
nek II. részéből (Pál apostol levelei) vettük a 4-ik füzetet, mely az
eg-ész münek XVII-XVIII. füzetét képezi. Egy-egy hat íves füzet ára
60 kr. Szerzö sajátja. (Pozsony).

Adalékok a Luther-káté mag-yarhoni irodalmának tőr ténetéhez. Irta
Kr up e c István. Kiadja Hornyán~zky Viktor, Budapesten. •

Gottlieb Augu~t Wimmer, weil. eva njr. Pfarrer A. C. in Oberschützen.
Schilderung seines Lebenslaufes. Von Samuel Ku r z ev. Lehrer. Buda-
pest, szerző sajátja. Ara 40 kr. Ezen a felső-Jövői jubiláris ünnepségek
alkalmára irt derék rnű magyar kiadása is sajtó alatt van. Majd annak
megjelenésekor még visszatérünk rá,

A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása czímen Sch ere r István,
a siketnéma okt. kép. tanfolyam vezető-tanára és Ber í n z a János, a
váczi siketnéma-intézet tanára gyakorlati kézikönyvet adtak ki, mely a
II. III. és IV. iskolai év gyüjtő nyelvoktatását tartalmazza. Ajánljuk ez
urtörö munkát a siketnémák oktatásával foglalkozók figyelmébe.

Az árva. Elbeszélés a protestáns közönség számára. Irta B ö n-
g é r f i János, fővárosi tanító. A Luther-társáság XXII. kiadványa
Ara 30 kr. E lendületes nyelven s vallásos érzéssel megírt sz ép kis
müvet ajánljuk a népkönyvtáraknak megszerzés végett.

Ünnepí szórakozás. Irta Het v ény i Géza döröcskei (somogymegyei)
ev. tanító. Szerző sajátja. Ara?? - Az 1. rész tartalma: apróbb költe-
mények, u. rn, ódák, dalok, epivra mmák stb. II. rész: az áldás és a
szerencse meséje, 24 énekben; III. rész: Goethe meséje.

V egyes e k.
Kimutatás. A »Mi II eni u mia 1a ps-ra újabban következő adoma.

nyok érkeztek: R ó th Kálmán urai-ujfalui tanító-gyűjtése: 6 frt 83 kr:
- Karner Frigye .., kőszegi tanító gyűjtése: 25 frt, melyhez jánílt-
Kamel' F. 1. frt, Pröhle Henrik s. lelkész 50 kr., Beyer János tanár
I frt, Hrabovszky Sándor I frt, Róth Jenő 1 frt, Róth Sándor 50 kr.,
Kluge J. 50 kr., Unger Károly I frt, Jancsa Gyula I frt, Karner Samu
50 kr., Möszl Lajos népisk. igazgató 1 frt, Marton Károly tanítóI frt,
Töpfer Samu 50 kr., Schey Mihály 50 kr.,. Kühn 50 kr., Kőszegi ált,
takarékpénztár 1 frt, KŐs7.egi takarékpénztár 5 frt, Kehrn Károly I frt,
dr. Sttir Lajos 1 frt, Wentzl 50 kr., Gampert Lajos 50 kr., Radicke
Ottó 50 kr., dr. Gerhauser József 1 frt, Terplan Kornél 2 frt, Sz~.vják
Rugó 1 frt, - Web e r Samu ágfal vi tanító gyűj tése: Scholts Odön
lelkész 1 frt, Web er S. 1 frt, összesen 2 frt. - Las c h o ber Gusztav
soproni tanító adománya: 3 frt. - A yes z p r é m i ev. egy ház ado-
mánya (Horváth Dezső lelkésztanító ívén) 2 frt, - p~ theologusok tanítói
póttanfolyamának hallgatói (Sopron): 4 frt. - Ram 111 e r Gyula kőszegi
tanító adománya: 2 frt. - Ros en fel d Náthán ügyvéd (Sopron): 5 frt,
- Cse r hal In i István györi tanító: 1 frt, - Kap pe 1 Nándor kukméri
tanító: 3 frt, - Beliczi Bel ic zay Béla (Budapest) : 5 frt. - A most
kimutatott összeget a legutóbbi számban feltüntetett 279 frt, 23 krhoz
adva, eddigi gyűjtésünk főösszege: 340 frt 06 kr. Pap p József szerk.
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A dunántúli evang. egyházkerület közgYüléséről. A", egészen új
helyen: Nagy Kanizsán, aug 12. 13. s 14 napjain megtartott gyűlés
tőbb mozzanatai a következök : K a r say Sándor, az agg főpap beteges-
kedése miatt személyesen meg nem jelenhetett, hanem elküldötte maga
helyett lemondó levelet, mely nagy lehangoltságot s mély meghatottságot
idézett elő a gyűlés tagjai közt. Az ősz püspök elszamlalhatatlan sok
érdemei - a lelkesedéssel mpghozott határozat szerint - fényes példa
gyanánt örök emlékezetnek okáért a késő unokák nak jegyzőkönyvben adat-
nak át, s számára életfogytig évi 1000 korona tiszteletdíj biztosít ta tik.
Hálája s tisztelete kifejezése végett pedig egy tekintélyes bizottságot küld
ki a közgyűlés. - A püspöki hivatal vezetésével ideiglenesen a hivatal-
ban legidősb esperes, M ész áro s István, bezii Ielkész bizatik meg.
Azután elrendelte a közgyűlés a püspökválasztás foganatosítését. Legfőbb
jelöltek a főpapi állásra: P o Ei z v é k Sándor soproni 1yceumi igazga tó,
egy házkerületi főszámvevő, és Gy urá t z Ferencz, pápai lelkész, veszprém-
megyei esperes, kerületi egyh. főjegyző. Fontos határozata a gyűlésnek.
hogy az isk. nagybizottség ajánlata szerínt a kerület a so pro ni. tan í t ó-
képző részére állami segélyt fog kérelmezni a magas kormány-
nál, de természetesen oly feltétel mellett, hogy az intézet evang. felekezeti
jellege megóvassék. Megemlítendő még, hogya »kerületi egyházi ének- és
zenepártoló egyesűlet« Kap i Gyula soproni tanítóképző int. igazgató kez-
deményezése, s a ker. népiskolai bizottság szorgalmazása folytan a köz-
gyűlés folyama alatt s annak hozzájárulásával megalakúlt. (Lapunk más
helyén bővebb tájékozódást szerezhet a szives olvasó. Szerk.)

Az »Őrálló, « e kiválóan liberalis, a lelkiismereti szabadság és fele-
kezeti béke érdekében működő, s egyúttal a protestantizmns jogosult érde-
keit képviselő politikai, szépírodalmi s közgazdasági lap megnagyobbodott
terjedelemben, fokozódó érdeklődés mellett, e hó elsejétől kezdve nem
Sárospatakról , hanem Debreozenből folytatja pályafutását, mintho g'y felelős
szerkesztője s kiadótulajdonosa: dr. Bar tha Béla, debreezeni jogtanarra
választatott meg.

Karsay Sándor lemondása. A dunántúli evangelikus egyh. kerület
közgyűlésnek legkiválóbb pontja volt K ars a y Sándor dunántúli püspök-
nek lemondása. Az agg főpap rendes évi jelentésével kapcsolatban bejelen-
tette 29 esztendeig viselt méltóságáról való lemondását. Hivatkozik agg
korára s az ezzel együtt járó s mindinkabb sulyosodó gyöngélkedéseire,
hivatkozik a zsinati- s egyházpolitikai törvények által teremtett új állapo-
toha s ezeknek sokoldalu követelményeire ; kéri a kerületet. hogy ezt
tudomásúl véve, mentse fel őt hivatalától s tegye meg még a gyűlésen
a püspökvalasztasra vonatkozó intézkedéseket. Karsayt 186 8-ban válasz-
tották meg szuperintendensnek s a következő évben győri lelkésznek .. Azóta
ott működik, tiszteli és szeréti vall askülönbaég nélkül az egész város,
minek bizonysága az a szép jubileum, melyet 60 éves papi működésének
emlékére 1887 -ben rendeztok. Ez al kalomból a kiraly »téthi« előnévvel
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a magyar nemességet adományozta neki. Mint legöregebb főpapja a hazai
evangelikusoknak, tagja volt a főrendiháznak ; a közpályán szerzett érde-
meinek utólagos elismerése jeléűl ő felsége a Lipót.rend középkeresztjével
tűntette ki. Az egyetemes eg-yházi gyámintézet, mely szegény egyházakat
- s a dunántúli gyámolda, mely tanítók, lelkészek özvegyeit és árváit
segélyezi - őt mondhatják alapítójuknak. Az abszolutizmus korában bát-
ran védte egyhá7.a és hazája jogait. A békességezeretet megtestesülése volt.
Az egyházpolitikai zavargásoktól távol tartotta magát. Zalka györi kath.
püspökkel a legjobb viszonyban él. Igazi példányképe a magyar főpapoknak.

Egy érdemes pedagógus távozása. P éte rffy Sándort, az állami
polgári iskolai tanítónő képző-intézet tan árát a vallas- és közoktatasngyi
miniszter saját kérelmére nyugdíj az ta. Péterffy Sándort, ki közoktatásunk
az utóbbi negyedszázad alatt kimagasló alakja volt a köznevelés minden
munkásanak és barátjainak szeretete kiséri a jól megérdemelt nyugalomba.
Mint egyszerű falusi tanító kezdte meg pályáját, de vasszorgalmaval,
önképzés útján csakhamar odajutott, hog-y 20 éves korában a soproni
evangélikus tamtóképzőben segédtanár lett, majd a győri evangelikus gim-
názimban nyert alkalmazást. 1865-ben Pestre jött az ágostai evangeliku-
sok iskolájához, onnét pedig az állami polgári iskolai tanítősépsőhöz ne-
vezték ki, a hol 18 éven át nagy szolgálatokat tett a tanügynek. Munkás
tagja volt a közoktatási tanácsnak) az orsságos tanszermúzeum bizousaga-

. nak stb. A néptanítók és a tanttöképző intézetek tanárainak mozgalmaiban
mindenha tevékeny, sőt vezérszerepet vitt. O alkotta az Eötvös-alapot is
1875-ben. A pedagógiai irodalom terén is nagy és hasznos munkásságot
fejtett ki. - Wlassics Gyula közoktatási miniszter Péterfyhez nyngdjja-
zasa alkalmából a következőket irta : »Midőn tekintetessegedet saját kérel-
mére nyugalomba helyezem, nem tehetem ezt anélkül, hogy egy ember-
öltőt meghaladó kitünő szolgdlataiért, mely a nép oktatásnak csaknem minden
ágát érintette és számos helyen állandó nyomokat hagyott, elismerésémet
és köszönetemet ne fejezzem ki. Szeretem egyúttal remélni, hogya mikor
mint tanár lelép eddigi működésénck teréről, tudományos és irodalmi tevé-
kenységét ezentúl sem fogja megvonni azon ügytől, melynek mindenkor
oly hivatott munkása és lelkes ápolója volt.«

A »Luther-társasáq« 1894-ik évről szó1ó azokasos jelentését vettük,
melyben beszamol eddigi működéséről, valamint a jövőre vonatkozó törek-
véseiről. Az elsőt illetőleg" közli a jelentés Zs i 1in szk Y Mihály elnök
beszédét, (1. lapu nk más helyén !), az 1894-ik évi november 9-én tartott'
társasági közgyűlés jegyzőkönvvét, valamint a szükebb körű bizottság
működéséről szöló jelentést. A jövőre nézve fontos határozat, hogy
Ber e c z k y Sándor, budapesti hitoktató szerkesztése mellett a társaság
népies egyházi lapot fog megindítani. A társaságnak van jelenleg 32 ala-
pító és 393 rendes, összesen tehát 425 tagja. Vagyon a : 10,079'58 írt.

Új tanár a soproni theologián. A dunántúli ev. egyhá7.keriílet
iskolai nagybizattsága f. é. julius 20-án Sopronban tartott rendkivüli
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ülésén 4 pályár.ó közül 13 szavazattal egy ellenében Hol cz ham me!'
Jánost, az intézet egykori növeadékét választotta meg a soproni theol.
intézet egyháztörténeti tanszék ére segédtanárrá.

Ebenspanger Jánost, a felső-lövői evang. tanintézetek helyettes
igazgatóját, folyóiratunk főmunkatársat, a Berlinben és Münsterben székelő
»Komenius-társaság« tagjává választotta. A díszes kiállítású tag-
sági diplomát már el is küldötték neki. Mi is szívből üdvözöljük fömunka-
társu nkat kitiintetése alkalmából.

A rozsnyói kerületi ev. árvaház, mint azt a hozzánk küldött
értesítőból olvashatj uk, Egyed D á vid árvaatya gondos vezetése alatt
szépen virágzik. II éve már, hogya tiszai ev. egyházkerület Czékus
István, akkori püspök buzgólkodása folytán létesítette ez árvaházat fiűk
s leányok számára; azóta már 34 árvát bocsátott ki testileg-lelkileg
megerősödve az élet mezejére. A lefolyt isk. évben 26 árva (16 .fiú s
1° leány) nyert ellátást és neveltetést, 1 árva pedig az arvaházból
kilépve, az elmult isk. évben az eperjesi ev. tanítóképzőben végezte az
első évfolyamot, hol az összes kedvezmények élvezete ruellett nagy szor-
galernmal és szép eredménynyel tantilt. Ruházattal, könyvekkel s egyéb
szükségesekkel teljes kiképeztetéséig ott is az árvaház látja el. - Ar.
intézet ÖS8zeR bevétele 1894-ben 13,707 frt 94 kr., kiadása pedig
13,421 frt 37 kr. volt. - Vajha a többi egyházkerületek is követnék
a tiszainak példáját s ily áldásos intézményt létesítenének.

A theologusok tanítéképesítö tanfolyama ez évben is megtar-
tatott Sopronban, a szünidöben, az ev. tanítóképző intézetben. Részt vett
benne a pozsonyi theol. akadémiáról 5, az eperjesiről 1 s a soproniról
2 hallgató s egy idősebb tanító, Icinek eddig oklevele nem volt, összesen
9 jelölt, kiknek mindegyike szép készültséggel le is tette a tanképesítő
vizsgálatot. -

Az »Eötvös-alap müködéserö!« szöló legutóbbi jelentéséből e nemes
czélú alapnak ismét sokféle jótékonyságáról olvashatunk. Az 1877-1894.
időközhen 351 felsőbb iskolai tanuló részesült 100, 150, 200 vagy 400
frtos ösztöndijban. Az 1893-94. isk. évben '57, felső iskolát látogató
növendék élvezett déli ingyen étkezést; e czélra 1893-ban 20, 1894-ben
pedig 34 budapesti vendéglős ajánlott fel szabad asztalt. Az »Eötvös,
alap « 19 évi' fennállása óta 39,125 frtot nyújtott részint ösztöndíjak-
részint segélyösszegek alakjaban a hozzá folyamodóknak, s ily módon
236 r. kath. 132 ev. ref., 105 ágo h. evang.. 13 gör. kath., 9 uni-
tárius, 78 izr, vallású, összesen 573 tanítói család gondjait enyhítette.
Ezen felül a tanitók orsz. árvaházanak költségeihez is 2474 frttal járúlt,
és a magyarerez. tanítók javára már 64,577 frt 57 lírnyi t ő két szer-
zett. - Ezen emberbarái jótékony intézmény mindenesetre méltó arra,
hogy minden magyar tanító támogassa, s csekély 1 frtnyi évi járulékával
hozzájáruljon ahhoz, hogy nemes hivatásat minél nagyobb mértékben
gyakorolhassa s .betölthesse.
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A magyar tanítók »Ezredéves Album«-ából legutóbb érkezett kül-
deruényhez kiadóhivatal következő értesítést füzi : Tartalma. hét fénynye-
matulap, nevezetesen : Aradmegye B., lapja, Baranya B., Brassó D.,
Nógrád D., Nyitra B., Somogy B., Szepes D. lapjai. A szövegből is
csatolva van nehány oldal, és pedig' Biharból 4, Borsodból 8 oldal. Szi-
veskedjének ezeket előfizetőink a rendezési tábla szerint a fénynyomatok
közé beosztani. Jövő küldeményeink nagyobb részt a szövegből fognak
állani; átlag 30-40 oldal nyit adunk egy-egy küldeményben. A tartalom
egyébiránt mindig jelezve lesz. Albumunk jellege igen szépen fog igy ki
domborodni. Osszel ismét nagyobb mennyiségü fényl ap fog készülni. Divald
folyton dolgozik. Kérjük akiket illet 1. az arczkép. 2. az életrajz, 3. a
hátralékos díjak iránti intézkedésre. Tisztelettel a kiadóhivatal.

»Millenium« név alatt az államvasutak fennhatósága és annak buda-
pesti városi menetjegyirodája vezetése alatt egy oly vállalat alakult, mely
a jövő év.ben Budapesten tartandó Ezredéves Országos kiállítást megláto-
gatók részére módot nyújt kedvezményes vasuti utazásra és mérsékelt áru
már most biztosított elszállásolásra és ellátáara és pedig ez utóbbit az
összes előkelő vendéglökben és kávéházakban, úgy a főváros, mint a
kiállítás területén. Összköltségek a vasuti menettérti jegygyel és 2, 3, 4,
5 napi teljes ellátással 12 frttól felfelé. - A másik figyelemre méltó
előnye a fenti vállalatnak az, hogy a kibocsátandó füzetek kiegyenlítésére
részletfizetést köt ki, illetve enged meg. - Különben utalunk a szerkesz-
tőségünkben is kapható felhivásra.

Semssey Andor legújabb alapítványa. Sem ss ey Andor, a tudo-
mányok ismert maeczenása, újabb alapítványnyal gyarapította a hazai .tudo-
mányosság körül eddig szerzett érdemeit. A mai napon levelet intézett
báró Eötvös Loránthoz, a magyar tudományos akadémia elnökéhez, a mely-
ben arról értesíti őt, hogy a jövő szeptember Ltöl kezdve három olyan
fiatal tudósnak, a ki főiskolai tudományait befejezte és már diplomat nyert,

.egyenkint évi, 2000 forintot fog adni mindaddig, mig az illető egész oda-
adással tudományával foglalkozik és tényleges alkalmazást nem vállal. Az
alapítónak bizonyára az angol seniorok eszméje lebeg szeme előtt.

Állami tanítók fizetés emelése. Örömmel értesülünk arról, hogy
dr. WI a ss ic s Gyula vallás- és közoktatasügyi m. kir. miniszter az
állami elemi iskolai tanítók és tanítónők legkisebb fizetését az 1896. évi
költségvetésben 500 frtban irányozta elő. A minisztertanacs és törvény-
hozás kötelességét fogja teljesíteni, midőn a miniszter tervét elfogadja.

Református nőnevelő Pápán. A dunántúli ev. ref. egyházkerület
támogatásával a pápai ref egyházmegye Pápan, a városi polgári és elemi
leányiskolákkal kapcsolatban leánynevelőt állított fel, melynek ozélja a
leányok házias és vallásos nevelése, másfelől alkalomnyujtás arra,
hogy a nők előtt nyitva á1l6 életpályákra a növendékek kellőleg előké-
szűlhessenek. Az egyhaskerület az intézetet nagy anyagi támogatásban
részesíti, miáltal lehetővé teszi, hogy, daczára a mérsékelt eltartási dijnak,
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megfelel az ily intézet irányában támasztható jogos követelményeknek. Az
ellátási díj óvenkint 180 forintban van megállapítva. mely három részlet-
ben fizetendő. Körülményeiknek és magaviseletüknek figyelembevételével
egyesek kedvezményes díjjal is felvétetnek; a kedvezményes díj 140 forint.
Az intézetbe 6-15 éves leányok . valláskiilönbség nélkül vétetnek töl.
Jelentkezni az intézet felügyelő bizottságának elnökénél, Kis Gábo!' lel-
késznél lehet. '

A felsőmagyarországi kertészeti egyesület az 1895-ik év Azep-
tember havának 21, 22. és 23-ik nr.pjan a kassai m. kir. gazdasági

'tanintézet helyiség-eiben virdgvasárml és szakelőadásokkal egybekötött
általános kertészeti kiállítást rendez.

Szemléltetési képek. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter
magyar történelmi és földrajzi fali szemléltető, képeket készíttet a közép-
iskolák számára. A kiküldött bizottság javaslatara első sorban a következő
képeket készítik el. Történetiek : 1. A magyar korona és a koronázási
jelvények. 2. A kassai székesegyház. 3. A jáki apátsági templom. 4. A
bártfai városház. 5.yajda-Hllnyad. 6. Visegrád. - Földrajziak : 1. Buda-
pest képe. 2, Fiume képe. 3. A Balaton Badacsonynyal és Szigligettel
délnyugatról. 4. A kazánszoros. 5. Arva-váralja. 6. A tordai hasadék.

A béke-kongresszus samagyarok. A brüsszelr interparlamentaris
békekongressznson a magyal' nemzet ügye diadalt aratott az oláh izgatók
erőfeszítései daczára. A diadalt a magyar képviselők, külonösen Jók a i
M ó r -és Ap pon y i A.l ber t vivtak ki. Meggyoződesük' és ékesszólásnk
erejével bebizonyították a kongresszus előtt, hogy az oláhok sérelmei és
panaszai jogosulatlanok s más czéljuk nincsen, mint.hogy a magyar nem-.
zetet megrágalmazzák, a művelt világ előtt befeketítsék. A.z izgatók
azonban nem érték el czéljukat, a magyar képviselők leleplezték őket és
a kongresszus bizottságának tulnyomo többsége a magyar nemzetnek
adott igazat az oláh hasudozasok ellenében. Sőt a magyarok meghívásara
a jövő évi kongresszust Budapesten fogják megtartani.

A tanúlúk megterhelésére nézve dr. Dukes hi!'esangol orvos
azt mondja: a 10 éven aluli gyermeknek naponta 11 órát, a 15-17
91/2 órát kellene aludnia. Az 5- 8 éves kerban szellemi munkára heti
12 óra, 8-10 éves korban heti 18 óra, 14-15 éves kerban heti 30
óra, 15-16 éves kerban heti 35 óra volna fordítandó. - Az 5-7
éves gyermek 15 perczig tudja teljes figyelmét ugyanazon tárgyra irá-
nyítani, a nélkül, hogy agyát igen ki ne fárasztaná; - a 7-1 o éves
gyermek 20 perczig, a 12-18 éves pedig' 30 perczig. - Dukes szerint
a tanítássa 1 foglalkozók halálozási százaléka 20, mig a katonáké béke
idején csak 6.

Tanítóválasztás. Csík Sándor, sirnonyii másodtanítót a kar ak ó-
szö r cs ö ki (veszprérnrnegyei) ev. egyház, - Sül eSándor tanítójelölt.te,
a soproni ev. tanítóképző intézet volt növendéket a kert a i (veszprém-
megyei) ev. egyház rendes tanítójává választotta.
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