
Mélyeil tisztelt egyházmegyei tanító-egyesületek!

Isten végetlen kegyel méből ismét egy új év kezdetén állunk. Mun
ban folytak le az elmtilt esztendőnek napjai, munkara hiv bennünke~tiiiia""'---
uiegüjűlt év is. Nehéz szívvel gondolunk vissza ct küzdelmes műltra s
aggódó lélekkel tekintünk a bizonytalan jövő elé. A magyar tanítói kar
helyzete a lehető legsivárabb. A létért való küzdelem, a megélhetés nehéz
gondja, köti le minden erőnket. Ez a folytonos küzdelem kiöli a lelkese-
dést még a' legjobbak szivéböl is és majdnem lehetetlenné teszi az áldo-
zat hozata It, mindazon nemes célok megvalósításáért, amelyeket egy
boldogabb jövő reményében magunk elé tüztünk. ,

Minden társadalmi oszlály helyzete javu!ásáért küzd. Ezen nagy,
ezen általénos küzdelem közepett ott áll a felekezeti tanítói kar az ö
szegénységében: némán s aggódva várja, hogy már bónapokonát tartó.
nélkülözés után megkáphassa azt, ami jogos tulajdona, szerzödésíleg bizto
silott fizetése, a' nehéz munkával megszolgalt tandíjat. ,Meglehet, hogy
azoknak,akikre sorsunk ' intézése bizatott. 2-300 korona nem tesz
különbséget arra nézve, hogy egy év folyamán annyival' többet vagy
kevesebbet költenek-e el, hanem minalunk, akiknek a legmagasztosabb
hivatás és a legnemesebb emberi munka : végzéeeurellett, a mai viszo-
nyokhoz mérten koldus egyezer koronából kell úrnak lenni, családot
fenntartani, gyennekeket nevelni, igen, igen nagy jelentésű dolog az a
néhánú~száz korona tandij, amelyet amig II törvényhozás ingyenessé
nem tette a~népoktatást, nagy részben már szeptember hö elején meg
szok tun k kapni.

XXIII. évfolyam. . SOPRON, 1911. februar hó. 2. szám.

EVANGELIKUS NÉPISKOLA
N evelés- és oktatásügyi havi folyói ral.. . .

Megjelenik z., a nagy szünidő kivételével - m inde n h ó elején
___ . _ .~.. _. _ t. •. __

. Felelős szerk eszt ő és kiadó: Papp JÓz1Jef.

A dunántúli ágo hitv, evang. egyházkerületi tanító-
egyesület elnökétől. ~ C~

l l.l.1
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Lehetetlennek tartom, hog)' akadjou művelt ember,aki elismeréssel
Ile adówa a felekezeti tanítói ,karllak ezért a páratlan türelméért. Azon-
ban az elismerésböl megélni nem lehet. A~ért, bér lehetetlen dolognak
tal tom azt, hogy tandijaink még a tavaszi gyüléseink id-jére se legyenek
kifil.etve, mégis felkérem a mt. egyházmegyei egyesület-ket, hogy gyűlé-
sei ken ismétel ten fog lalkozzana k fizetesün k és nyugdíjunk rendezésének
kérdésével. A türelem, bármily szép erény is, de meg van annak is a
határa. A nélkülözés, II család nyomora, a% anyagiak ért való folytonos
küzdelem, mind és mínd a tanügy r Jvására meg)', azért kötelességünk
nekünk felvenni a küzdelm-t s oda állani azok sorába, akik férfias
nyiltsággal, józan, mérséklettel kezdették meg a munkát helyzetünk javí-
tása érdekében.

Ilyen viszonyok között, szinte aggódva hivom fel b. figyelmöket.
Igazgató választmányunk 1910. évi jegyxőkönyvéuek XII. - 4. p. alatti
hat ározatara. Nem biztatui IIkarom az egyesületeket, hanem kérem, h,ogy
ha már rám ruháarak e tisztet, kövessenek. -- Ő méltóssga, amint az
indítványt megtette. oly kegyes volt, hogy 10 koronával megkezdette .az
adakosast, én követem példáját s ssintén 10 korol,lával járnIok a töke
gyüjtéshez s arra kérem az egyesületeket, hogy gyüléseik alkalmárai ren-
dezzenek g)'iljtéi-t és pénztáraik bÓl szavazzanak meg egy bizonyos össze-
get a tőke gyarapítására. A cél olyan szép, olyan nemes: megkönnyí-
teni szegény sorsu kartársaink leányainak neveltetését.

Hivatkozott jegyzőkönyv XI. p.-ban foglalt határozat értelmében
Igazgató választmányunk a következö pályatételt tilzte ki: ) Mi módon
volna' elérhető, hogy a család segítségére legyen a tanítónak az iskolai
nevelésben h - Pályadij: 30 korona. Felkérem mindazokat, akik a
palyázatban részt kivánnak venni, hogy idegen kézzel irt s jeligés levél-
lel ellátott mun kaikat folyó évi [unius Iő-ig annyival inkább küldjés be,

_ mert a később. érkező munkák nem vétetnek figyelembe,

Segélyalapnnk szabályzata értelmében, a felosztásra kerülő összeg, a
f. évi kösgyülésen ki fog adatni. - A kérvények f, évi julius hó 1·ig
bekülkeudök.: Seg-élyért folyamodbatnak: egyházkerületünkben működött
tanítók özvegyei; önhibajuk nélkül muukaképtelenné vált egyesületi tagok,
akik semmi vagy nagyon kevés nyugdijjal voltak kénytelenek megválni a
tanítói pályától : egyesületi tagok kiválóan szorgalmas és j~ magaviseletü
tanuló gyermekei, végül: szerencsétlenség által sújtott kartársaink kérhet-
nek olcsó vagy épen kamat nélküli kölcsönt. Minden kérvényhez mellékelni



kell a szegénységi bízonyíwauyt, amelyet vagy a helybeli V1lgy 11 szom-
széd egyházközségben működő tanítóval is alá kell íratni.

Végül, a -rámruházott tisztségnél fogva, amely egyene8~n kötelessé-
gell~IIIé teszi egyesüle: Unkbell a jö rendnek fennt artását p felkérem az egye-
sületeket, hogy ahol IIlég bánni néven uevezendö hátralékos tartozás
fennáll, azt a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb Illajus hó l·ig
okvetlen fizessék be .

. Tanítók vagyunk 1 Ez az elnevezés már magn, kötel-sségüukké, teszi
azt, hogy minden dolgaink szép rendben legyenek.

Tudom azt, hogy a mai mostoha viszonyok között I\~ .a nébáuy
korona kiadás is nehéz teher, de az adott szö, a kötelezeuség tudata,

parancsolólag szél hozzánk és kötelességünkké teszi a. terhek viselését
még a legnehezebb viszonyok közöt,t is.

Épen most a nehéz időben nem szabad lazulni egyetlen összekötő
. kapocsnak sem. Ha c~11 akarunk érni, ha helyzetünk javulását keruolyan

akarjuk, Úgy kell, hogy meglegyen bennünk az áldozatkészség, meg
legyen a hűség a kötelességek teljesítésében, meglegyen az igaz kar.
társi szerétet és ebből kifolyólag az az erős tanítói közszellem, amely
egymagáball is biztosítja nekünk a diadalt.

Istenaegítö kegyelmét kérve munkánk hoz, vagyok a mélyen tisztelt
egyházmegyei egyesilleteknek

Búrd, 1911. január M. készséges szolgája
Sass István~

elnök.

Egyesüljünk!

Az egyesülésben rejlik az erö. S minél rőbbe n egyesülnek egy
és ugyanazon cél elérésére, az erö annát nagyobb s az eredmény ·15,

azzal eg) enes arányban, - a~nál nagyobb és biztosab, - Ezt
bizonyitgatni különben teljesen fölösleges. - Tekint~ünk k őrül, - s
lássunk .és, - és okuljunk. A példát megtalál hat juk minden téren,
minden foglalkozásná\.

Azonban, ha ide-oda másfelé egy-egy pillantást vetünk is, marad-
junk csak a magunk portáján.

Ha visszatekintünk - egy-két évtizedre, . ógy megállapfthatj~k
hogy:

1 az ágo hitv. fiV<'llig. tanftók voltak az egyesülés terén a lag-
elmaradottabbak .. - Ez ké~ dolgot bizonyit. f. 1. "agy boldogoknak



36
éreztékmagukat, miután egyáltalán semmi vágyukat nem nyilvání
tották; mert hát 'állaporukk a l teljesen meg voltak elégedve; vagy:

'2. k ényelemszereterböl, vagy nem törödömségből, kíshnüség böl,
vagy'-- szegénységük érzetében - nem mozduttak.

Rovlden : egyesülni vagy nem akartak, vagy nem. mertek.
Emlékezzünk vissza az ez előtt 14 évvel nagy remények között

, ,kimondott" s a hozzáfüaőtt reményeknek perzselő sugarai között
hamafosan "kimu!t" á~, hitv, evang. orsz, egyesülerre.

Azok a, lelkes férfiak, kik akkor a zászlót kezükbe
'kénytelenek voltak a cs a lédás okozta mély keserűséggel
e kibontott zászlót bezőng yólni és behúzni. '

0u látjuk a múltban a győrmegyeiek
Varga János által megindhott mozgalmat a
alakulása űz yében.

A megalakulást mindnyájan szűk ség esnek ismertük, és, •.• és a
megvalósitás küszőbén meg á llotrunk. - nHdmar kikele, és csakhamar
kisaárada, - minthogy nem vala' mélyen;" - a szívben. - S tán ma
sem' volna ker. taníróeg yesületűnk, ha azt helyettünk meg nem' esi- '
nálja eg yház t föhatöság unk.

Azonban k~zbejölt, - a kenyérharc, Akorpótlékok és a reánk
nézve séretmea nyugdijazási törvény meg változt arasának mozgalma. -
A kántori fizetés ügye. - k őzős sérelem, a kilátásba helyezett közös
haszon, az első hívő szóra összehozott bennünket nyomban - Pápára.
Együtt' volt a dunántúlí ág. hitve evang, tanitói kar, Olyan nagy
számban, 'hogy azóta sem többen. Ime I .a mag esett - a jó
földbe; és terme (a tagoknak a hozott áldozalukhoz mérten-) nérne-
lyeknek harminc, hatvan. söt némelyeknek száz annyit." -- A jó föld:
- kenyérkérdés ; a zsebkérdés.

De hát caupán , a kenyérkérdés volna képes bennünket egyesü.
lésre birni? - Nem! Ezt nem szabad föltételeznünk. Sőt. ezt fő lréte-
lezni meg nem engedhetjük senkinek. Még magunknak sem. Ez ellen
lelkünk egész hevével kell, hogy tiltakozzunk.

Azonban nemcsak szóval, hanem tetekkel is be kell bizonyí-
tanunk, hog} az evang. tanitói kar hivatásának magaslatán áll : hogy
nemcsak .• kenyérért," hanem' eszményekért is képes küzdeni,

Élni I nem pusztán magának, családjának. hanem az egyháznak,
a hazának, a társadalomnak, az emberiségnek. - Magasztos hivatását
hüen teljesíteni, s, a hozzá s az iskolájához fűzött reményeknek
megfelelni. " '"

Az egyesülésnek, az egyesületnek az egyénre és a közügyre gya-
korolt üdvös hatását nem szükséges bizonyitanunk ; valamint azt sem,
hogy az evang. taníróknak az országos egyesületté való tómörülése
kivánatos. Ezt régóta érezzük és tudjuk.

S most, amidőn SassvIstván biz. elnöknek az •Evang. Népiskola"
január havi számában irt föhivását olvastam, örömmel érreaültem ,

ragadták,
sz ivükben,

és ezek lelkes vezére:
ker. tanftóegyesület meg-
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hogy minden eddig az orsz. egyesütetté való' tömörülésünk elé gördült
akadály, el van hárítva, sannak megvalósitását mi sem gátolja. -

Most már csupán a k ivite le, a megvalósítása van hátra.
Erre nézve pedig két alkalom kinálkozik.
Az egyik, :- az evang. tanítók orsz. agyesületének önállQ meg-

alakulása.
A másik: .Az ág.hitv. evang. tanárok országos egyesületéhez

való csatlakozás, amelynek kebelében a' tanitók külőn szakosztályt
, képez nén ek..

Tehát már csak azon fordul meg az ügy, hogy a két megoldás
k őzül melyiket vá lasszuk és választ juk.

Engedje meg tehát úgy a Tek. Szerkeszt 6 Úr, mint az e sorokat-
olvasó, hogy e kérdéshez, '- habár röviden is, - hozzászólhassak.

Az-ág. hitv. evang. orsz. tariitóegyesületnek önálló szer vezése elsö
pillanatra sokkal szebbnek és k ivánatosabbna k tünik föl . .....; Azonban,
ha jól meg- és .átg on doljuk annak ily irányban való megvalósftását;
oly óriási nehézségekre találunk; hogy - okulva a 14 év 'elött i történ-
teken, - önkéntelenül is 'a második módhoz, r, i. az ágo hitv, evang.
tanárok országos egyesületéhez való csatlakozáshoz, - vagyunk kény-
telenek ragaszkodni. '

Mik voltak a 14 év előtti akadályok? - Ne bolyg-assuk! "Nyu-
godjék békében 1· Azaz, hogy bár ne volnának, ne élhének ugyanazok
ma is. "

Kérdezzék meg ama 17 egyéntöl, akik az 1500 és néhány evang. tanító
k6z(J,l ott voltak! I ,

S e '17 egyén ugyan mit gondolhafott? Mit érezhetett? .,
, S távollevő kartársai ? .. ' . . '

Eh! Hagyjuk! Jobb erről nem beszélni.
.Menjünk inkább oda, ahol- Sassk ént, - szeretettel fogadnak

bennünket.
Igen 1, oda, ahol helyünk van, ahol a minket kináló hely a f6-,

isk olai-, .a középiskolai-,a tan ítóképz öintéaeti-, a polgár-i iskolai szak-
osztályok mellett a nép isk o l a i, - mint alapozó, és számszerűleg
legnagyobb szakosztály, - üres és vár; ahol nem megpihennünk, hanem
ahol a .hel y et el kell foglalnunk, ahova- az evang. tanügy. az egyháa,
s a saját jól felfogott érdekünk p~ra:ncsolja, - az ágost. hitv. evang.
taná;ok országos egyesületébe.

Ne idegenkedjünk ! Ne biialnlatlankodjuk!
Szeretettel hívnak, szeretettel menjünk l
De vigyük egyszersmint magunkkal az Ügyszeretetet, a lelke.

sedést, az áldozatkéazség et és kötelességrudást.
Alsóság.

,KoczorMárton

'. ~.
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»A 'vallásról és vallasoktatasröl.e *)
(Válaszúl Koller Istvannak ilyen cím alatt megjelent. cikkére.)

Csodálkozássalolvastam és olvastuk sokan Koller Istvánnak az
"EvangelikusNépiskola" 1910. évi decemberi számában. a fenti cim
alatt megjelent cikkét.

Csodá lom szerzőt, hogy szellemi gyakorlatainak színteréül éppen
az • Eva ng e likus N épisko lá " t szemelte ki magának, holott erre talán
valamivel alkalmasabb helyet és - reménylem legalább - hálásabb
k öz őnséget találhatott volna, mint éppen az "Evangelikus Népiskolá--
nak túlnyomószámban eva ng e lik us néptanítókból álló és így a vallási-
tanítás szent munkájával foglakozó olvasóit.

Én ,a m_agam részéről nem óhajtanék cikkiróval polémiába bo-
csátkozni. Az ő egész gondolkozásmódja olyan nagy mértékben nélkü
l ő zi a logikát, világos rendszerességet ; észjárása olyan k usz a, ide-oda
kapkodó, rhapszodikus és ellenmondásos (lásd p. o. 366. 1., 7. és 8. sor
- és 369. lásd utolsó sor), kifejezései, foga lomcmeg határoz ása i (a
milyeneket cikke elején a vallás, felekezet, dogma, ker esatyénség és
.talán még" ~ protestantismus és katholicismus "Iényegét" illetőleg
kilátásba helyez) oly kevéssé praecisek és világosak, hORY a szellemi
gimnastika ilyen nya-ktörő gyakorlatainak cáfo la tá ra -, csakugyan
nern vállalkozom. Azonkivül szer z ö a .fe'lekezet" és "dogma" kérdései.
ben olyan merev, exclusi v, dogmatikus álláspontot foglal el, hogy
igazán kevés a reményem arra nézve,' hogy egymást -- ,legalább
egyelőre, amig fogalmai ezen ~ terén nem tisztázódnak - képesek
volnánk megérteni. Hiszen ő maga, m int az ő saját külőn dogma-
nélküli "vallásának" egyik megdönthetetlen "dogmáját," kijelenti, hogy
,a íelekezet tételeiről én soh~ meg nem győzödhetek • és így maga
vágja el a közeledés és kölcsönös megértés útját. Ót tehát - ha még
oly könnyü vplna is 7" sem megcáfolni, sem meggyőzni nem lehet.
Ez teljesen főlősleges és hiábavaló fáradozás volna,

Csak azt nehéz b~látni. hogy ilyen merev, hajthatat lan dogmaris-
mus mellett, hogyan ,léphet valaki olyan bámulatos merészséggel
porondra a .dog-matételek" ellen? Holott nem volna nehéz kimutatni
szer aö cikkében sorról-sorra azokat a ndogmákat,· melyeket ő mag ának
megalkotott.

Csak egynehány példát: nAzigazi er k ő lcs nem, az, eng ede lmes-
kedni a törvénynek, jól tenni, mert Isten akarja,' de szintén egyéni,
mint a va llás : a jót azért teszem, mert én ak rom," "A megváltás "r é g

*) Nagyon sainaljuk hogy ez a válasz megkésve. januári számunk kinyomasa után
érkezett hozzánk s így csak most köaölhetjük al.t e , Cikirót és más munkatarsainkat is egyéb-
ként kérjük, hogy esetleg a sz óbnn forgó kérdésnek megfelelő targyaléaáva! elégít-ek ki ol-
vasóiuk várakozásiÍJ, Bzcrk. '
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-- telekezetidefinicióját a modern theologia szintén elejtette. & "A
vallás tehát nem s o ci á 1is jel ens ség, mely okvetlen egyházat
alkot, de szellemi je lenség ," "Látjuk mindebbö l, ha a vallásoktatásban
melIőzzük is a dogmákat, még mindig megmarad a keresztyén szellem,
ami egyházközösségre is vezet." "Belső hit nincs a korunkban
E jelenség oka a dogmává való válás (sicI), ami által korát múlr
tanok ká lett, eltért a lényegétől s minden kire a meggyőződés ellen
is rákényszeritik." "Inspirációr'ól szó sem lehet s épúgy hitelességről
is, a bibliát illetőleg." "Hittanitásunk már nem állhat az apostoli, vagy
ágostai hitvallás alapján." De nem folytatom - tovább! Legyen elég
ennek a nehány ,tantételnek " fölemlitése szerzőnek cikkében röviden
össze~oglalt _ saját külön dogma nélküli dogmatikájából. amely
"tételek" mind a meg'g yözödés és alighanem másokat is meggyőzni
akarás magas tenórjában hangzanak felénk.

Ha a vallás, mint szerző ismételten hangsúlyozza, a szellemi élet.
nek egy jelensége, tehát élet, vajon IIem fog-e az is ,-- inint minden
élet - szükségkép kűlső megnyilatkozási 'formákat (tanban, cultusban)
keresni és ta álni? Vajon el tud-é szerző képzelni egy élő,mozgó
embert - csontváz stb, nélkül? És a csontok ban, melyek az egész
organismussal együtt fejlődnek és így ahhoz tartoznak, nincsen élet II
Gondoljunk csak egy csekélY7 csonttörés fájdalmaira ! A vagy talán
a "vallás" a szellemi élet olyan jelensége, amelyet abba az osztályba
kell sor oznun k, ahová az állatvilágban a .puhányok"-at?

Olyan kérdések, amelyekre cikkirótóI, kit saját nyilatkozata
sz er in t , meggyőzni úgy sem lehet, ném várok és kérek feleletet. De
talán őt is, másokat is egy k issé gondolkozóba ejthetik.

Egyébként szerző nagy szorgalmát, amellyel philosophiai és
theologiai II agy problémákkal tisztába jönni ig ye ksz ik , nincs okom és
jogom kétségbe vonni. Nem vonom kétségbe ,jóakaratát sem, mely ör
munkájában vezérli.

De épp azért viszont ő se vonja kétségbe a jóakaratot az én
részemről, amelyből kifolyólag két eg yrná snak ellentmondani lát sz ó

jó tanácsot ajánlok szeretettel figyelmébe .

• Az egyik: olvasson kevesebbet! A másik olvasson többet!
Szerzö kétségtelen sokat olvas, sőt alighanem túlságos sokat.

Erről' bizonyságot tesznek cikkei és egyéb dolgoza ta i. Ha eck e l,
Bőlsche, Bruno Wille, Julius Har t, Musset, Komjáthy, Schmitt Jenő,
Tolsroj, Schleiermacher, Harnack, Weinel, Brasch, Bettex Platz,
Bonifác [sz er inte a két utóbbi úg-y Ját,s,zik az .orthodox th eolog ia " -
legfőbb képviselője ?), Szelényi, Stromp, Schne ller stb, csak úgy rőp-
ködnek a levegőben, hogy a hozzá nem értőnek sz in t e bele kell sz é-

dűlnie .. ' . Kérem - a saját érdekében -- ne olvasson olyan sokat.
A sok a jóból is árt,' hát még csak a rosszból (a mivel nem azt a ka-
rom monda n i,hogyafentidézett nevek rni nd csak "rosszak'" volnának !)
és az egyformából,



40

, Azért kérem - ismét a saját érdekében olvasson' - többet,
abban az értelemben, hogy a kevesebb sokszor több. ha jól meg-rág-
juk . és meg emésztjük és több f é lét veszünk magunkhoz a kevésből,
vagy kevesebből! .

Ha már a cfkkiró nagy es 'nehéz theologiai' tudományos pr ob lé
mákkal akar foglalkozni, ami elég szép: de nem éppén a leg kőny.

.nyebb dolog, n;lÍért nem jár el _az "audiatur ,et: aÍtera pars·· elve
szer intP Miért nem vesz tudomást a positív mondjuk "orthodox "-vagy
az U. n, "modern positivv theologia kiváló k épvisel öir öl P Nem 'érzi,
hogy ebben egy kís - igazságtalanság rejlik P Nem gondolja, hogy.
érdemes .volna,: hogy csak egy néhány, nevet ernllrsek - egy Seebf'rg,
Hunzinger, Ih.mels egyik-másik dolgozatát is elolvasni és vele behatób-
ban foglalkozni P Talán nem veszi zokon, .ha külőnősen Ihmel;-nek
"Centralfragen der Dogmatik .der gegenwart". c. munk áját ajánlom a'
többek között figyelmébe.

. Ha jóakarat~ tanácsomat köv~ti,alighanem .be fog-ja látni, hogyo'
a .theologiával, mint .tudománnyal mégsem lehet .csak úgy "p.er tan~,
gentem" -- mellékfoglalko'zásként végezni.

Mi rheologusok, higyje el, nem akarjuk a theologiát, mint céhbe li
mesterséget, tisztán csak a magunk részére lefoglalni, sŐt k ivánatosnak
tartjuk, \ hogy a jelen kort mozgató -nagy vallási kér dése kke.l , is ma~ok
is es mirrél töhben f?glalkozzana~dc ak i ezen a téren utoljára is
csak 'a ."müke.dvelŐ" szerepét játssza, az ne akarjon a maga egyoldalú,

'zavaros, ki nerrr for rott • vi lágfelfog ásával " és elhasznált "dogmáival"
másokat irányítah i és - megtéveszteni .

. Sopron. . ,l

St,ráner Vilmos,·
. theol. akad. tanár.

Kerkérdések vállasos .vilagttasban.
X. L~' 1 k i ism ere t.

A szobában senki sincs, mikor a kis nyolc éves Mik lós benyitja
az -ajtót. .Az asztal közepén egy kosárka friss g,yűt'nolc's integet eléje.
A fiúcska szeme i felvillanak,a.rcá·n örőmmosoly detüje ömlik el s
vigan aprózva lépteit fell5,uszik a székre,' egy' pillanatig kedvtelve ~
nézegeri .a 12 yüm ő lcsőt aztán krnyújtva kezét egy szép h~mvas szilvát
kivála szt a kosár kából, amikor, nyílik ismét az ajtó s· belép a gyer-
mek édes anyja. A fiú, vidám tekintettel fordúl vissza s felmutatva a
kezében .az izletes zsákmányt bizalommal 'telten kérdi: td~s anyám
megehetem P ,

Másik cs-aládban ugya.nezen ~ körülmények közt ugyanezen eset
történik, De azzal a külőnbség'g el, hogy afiü ó~atosan Iábhegyen
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szorongó tekintettel ha llg atóz va s k őrűlnézve lép fel a székre, lázas
sietséggel kapja ki a szilvát a kosarká ból, egy pillanat alatt ismét a
padlón terem s mik or édes anyja belép szemeit lesütve, roszúl sain.
lelt egykedvüséggel siet a másik ajtó felé, hogy tettének szinhelyétől .
miel ö bb, minél távolabb érezhesse magát. .

Ugyanazt a cselekedetet vitte véghez mind a kettő és mégis
rmly óriás! különbség van lelkj állapotuk k zt , mely tettüket kiséri.
Ug yanaz a kiv-á~ság öszt.önzi mind a kettőt, de az első fegyelem alatt
tartja e hajtó erőt és csak akkor engedi müködni, ha felsőbb hatalom
törvényével nem ellenkezik. Ez a hódolatteljes, zugolódás nélküli
engédelmesség, ez az egyetértés az egyéniségén kivül álló világgal,
ez a nyugodt összhangzat, me ly a két világ kőzt állandóan fennáll, ez
őm lesz t.i el egész lel kűre tén azt a boldog vidámságot, ez tartja fenn
lelkében a bizodalom áldott nyugalmát. Azon biztos tudattal fordul
szülője felé, miszer int ez, ha jónak látja, feltétlenül megengedi vágya
teljesülését, Azt pedig, hogy a gyermeknek mi válik hasznára, a szűlö
tudja legjobban, minéífog va ha a szűtö megtiltaná a kivánt élvezetet,
a gyermek abba is zugolódás nélkül be le nyugodnék, Ne úgy értsük,
mint ha annak a zsenge gyermeknek agyán mennének végig e gondo.
latok. Nem, a gyermek lelki állapotának képét adják csak e szavak,
melyről magának a gyermekllek épen úgy nincs tudata, mint a hogy
nekünk felnőtteknek nem Pgy esetben nincs tudatunk arról, hogy
elnyomott h:Hag indulata háborog lappangva szivünkben, mely azután
számba alig vehető kicsiség érintésére is lángra lobban.

Hasonlókép öntudatlan, de egészen ellenkező lelki állapot képét
mutatja a másik gyermek cselekedete. Ennek agyában' a gyümölcs
tekintetére a törvény elleni lázadás gondolata szülernlik meg. Nem
arra irányúl az ö törekvése, hogy az egyéniségén kivül álló vi Iá.gg.aI
egyetértésre jusson, hanern hogy ellene szegűljőn, ha nyiltan erőtlen-
sége tudatában nem lehet, tehát alattomban. Ellenkezés (Móz. 1. 3, 15)
áll itt fenn a gyermek belvilága s a világrend közt, és ennek a vi-
szonynak g.yümölcse a félénk, aggodalomteljes mozdulatok, a szernle-
sütésben nyilvánuló szégyenérzet és komorság.

Az ember -Ie lk i jólétének. alapfőltétele a belső és külsö világ
közötti teljes összhangzat. Az egyéni élet kivánságainak, kővetelmé;
nyelnek és az egyénen kivül álló világ iránti kötelességeknek egyen-
súlyban kell lenniök. Az emberi lélek szarvezetébe oly érzékeny mér-
leget illesztett, mely akár egyik akár a másik serpenyő túlterheltetése
es etén azonnal megbillen és amelynek változásaira folyton éber, élesi
szemü biró, a 1 eIk i es mer et, őrködik.

Gondolatainknak. szavainknak és tetteinknek, az -ember egész
lelki életének legigazibb s legfensőbb birája a lelkiismeret, melyet
sem megvesztegetni, sem kijátszani, sem erőszakkal kényszerfteni
nem lehet. Kőcserepy Dániel megpróbálja azzal nyugtatni meg
le lk iésrner et st hogy követelését a Kárpáthy jószágra igaeságosnak
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tartja, más külőnben el se fogadná Maszlaczky furfangos ajánlatát;
(Jókai: Kárpáthy Zoltán). A vén Már kus azt hiszi, hogy eleget tett

. az igazság iránti .k őte less égne k azzal a 'danab földdel, melyet titokban,
jó előre talpa alá készitett; (Arany: Hamis tanu). A büszke Szunyog
feij!1 akar emelkedni a I~lkiesmeretén s habár érzi, hogy lányát be-
falaztatván bűnt követett el, családi hiúsága, mint felsőbb biröság elé-
viszi pörét s itt akarja a lelk iesmeret itéletét jó indulatulag Felűlbirál-
tatni. (Arany J.:. Katalin.) _ A v~kmer-ő kisérlet k őverkezménye mind
a három esetben szörnyü bűnhődés. •

A mi korunk titánjai- azonban, az értelmi felvilág osodottság
vesszőparipáját nyerg elve le akarnak rombolni mindent, ami régi,
legyen az bár örök igazság" újjá akarnak szervezni minden állapotot,
habár a,bö1cs gondviselés megváltoztathatlan intézménye is az, szét-
tépnek minden törvényt, mely az ember életét természetszerűen szabá-
lyozza és igy megtagadják a lelkismeret létezését is.

E gondolkodásmód ·keserÜ gyümölcseit élvezzük aztán ·naponta
egész társadalmunkban. A törvény tekintélye iránti tisztelet. napja
lealkonyodott. AL!Wlber nem igy~kszik a törvénynek megfelelni,
hanem ahol lehet; nyiltan' ellene szegül, ésahol ezt tenni saját
érdekében nem tanácsos, ott furfangosan kijátssza.

A felebarát jár atla.nság ának vagy bárminemű ~gyengéjének ügyes
k izsák rnányolá sa napirenden van, Az. ipar és kereskedelem minden
árucikke azt a törekvést árulja el, hogy minél silányabb érték eladá-
sából, I miuél nagyobb jövedelmet lehessen a közönség zsebéből k iak-
názni. Ételmlszer e ink rhamtsított .vol ta általánosan ismert. Jaj~atUrik
miatta, sőt küzdenénk a törvénymérgezés ellen, de kénytelenek va-
gyunk belálni,. hogy az a titáni hatalom meUyel. a . tekiritélyeket
Ierombolnun k sikerűlt, a törvényt megkerülő ravaszság ellen tehe-
tetlen. Védekezni igyekezve az az emberek csalfaságával szemben az
a mentő gondolatunk támadt, miszerint k őz ős érdek kaponán sz őv et-
kezeteket alapitunk, hol minden egyes a közü~ynek szenfelve erejét
ennek oltalma alatt biztosithatja élete föltetelejnek beszerzését. Az
általánosan duló járvány azonban ez intézményt se hagyjaerintet-
lenül. A közügy is tekintély, a minde n korlátot' rombolni vágyÓ
őuzrőn annak. uralmát -se türheti. Csalódottan el kell ismernünk, hogy
a . szövetkezeti intézmény ben vetett biiodalmunk is homokra épült.
A lelkiesmeretlenség rokoncátlan hu1\ámai ezt az alapot is' alámossák, -,
Tekintsünkhár be a köz·' és magárihivatalokba, veg yük szemügyre a
ház iúr és lakó, il munkaadó és munk ás;' a gazda' és cseléd k őzt i vi-
szonyt, mindenütt arra a meg g.yöz ödésr e kell jutnunk, hogy ' a: hivata l-.
ér zet.. kötelességérzet és az egymás 'iránti bizatom, mely a letk iesmer e-
tesség édes gyermeke, ritka, sőt nem egy esetben egészen ismeretlen
fog alrnak, . .

Az. ember nem tartja siükségesnek, hogy saját belső világával jó
barátságban éljen/elég 'az, ha a külvilág előtt tetszetös szinben mutat •.
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hatja fél mágát. Azt a léleknyugasztaló, gy őnyőrü életelvet, miszeriut
"ám maradjak tolvaj a világ szemében, csak a magam lel ke ne kiált-
son tolvajt", most épen megfordított alakjában 'tüztük ki életelvül :
Csak a világ előtt tudjam magamat becsületes embernek mutatni, ha
azt tudom is magamról, hog~ alávaló, jellemtelenségben gyökerezik
minden gondolatom, mindencselekedetem ..

Szives áldozatkészséget, önfeláldozó baráti indulatot mutatok fele-
barátom iránt, pedig célom mindezekkel nem egyéb, mint hogy őt az
é n érdekeim szekerébe igavonóként befágjam. Nagy sietséget sz inlelek
a késaülödésben látszólag, hogy segedelmére legyek felebarátomnak,
holott szorgoskodásommal valóban azt akarom elérni, hogy a vonatról
lekéssünk a felebarátom terve füstbe menjen. , Nagy jótékonyságot
gyakorlok községem iránt, polgártársaim könnyekig megindúlva há lál-
ják bőkezűségemet és nem veszik észre titkos célomat, miszerint le
akarom őket kötelezni magam iránt s ez uton az ö polgári joguk
szabad gyakorlatának szabadságától akarom őket megfosztani. Vágyai-
mar, indulatai .•n-at nem akarom korJátozni s elhitetem magammal, igye.
kezem elhitetni a világgal, hogy ebben a zabolátlanságban áll az
ember szabadsága. Nagyszerü vállalatot indítok meg buzgó tevékeny-
séggel a látszat szerint községem, vármegyém,hazám jóléte érde-
kében, de aki szivem rejtekébe látva, szorgalmaskodásom titkos
rugójaként népszerüséghajhászatot, vagy nyereségvágyat, vagy hiú-
ságot fedezne fel, kétségbeesetten sejná Ikozom a felett, hogy felebará-
tomnak tett ig érecemet mulaszthatlan elfoglaltságom miatt nem telje-
slth et ern, pedig az igéret foga'dásakor már azon gondolkoz.tam, hogy
a sz in leg elvállalt kötelezettség terhétől mikép 'szabaduljak. Dicsősé-
gemet, gazdagságomat, )elki vagy testi kiváló tulajdonaimat nagyon,
de nagyon szer et ném a nagy közönség előtt mutogatni, de mivel
valami tit~os szózat mégis azt sugdozza fülembe. hogy az öndicséret
illetlen, oly módon igyekszem ez intő hangot elnémítani, .hogy sze-
rénység, alázatosság á lar cában dicsekedem a világ előtt.

A k épmutatás 'általános divattá lett, a becsületérzés pedig ,el-
avult, értéktelen divatcik k, melyet-anyagi érdekekért köonyü lélek kel
fel lehet áldozni. Még az előkelő rangban élők se, a legmagasabb
állású vezérférfiak se tartják tisztességtelen dolognak azt, ami' igaz,
határozottan letagadni vagy égre-földre esküdve állítani, ami nem
igaz. "A becsületérzés, sz ie n emesség, lelki emelkedettség, önzetlenség
erényét .keblünkben őrizni és ápolni feleslegesnek, szükségtelennek
tartjuk, bár attól a hittől, miszerint e tulajdonoknak a világ előtt
fitogt atását . saját anyagi érdekein k végett mégse mellözhetjük, ~em
tudjuk magunkat felszabad.ftani. .

Ez általánosan elterjedt gondolkodásmódnak szükségképeni követ-
kezménye, hogy az egy m á s ir á.n tib iz a lom úgy szólván, kipusz-
tult saivün kböt., EI se képzetherö; hogy bizalom honoljon ott, hol min-
den ki tudja magárot is, felebarátjairöl is, hogya lelkiesmeretszavát'
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beszéde, tettei zsinórmértékeül nem ismeri el; szavai és cselekedetei
nem őszinte lélekből származnak, hanem inkább arra valók, hogy
igazi érzelmeit, gondolatait, szándékait gondosan elrejtsék.

Mindennapi életünk pedig- 'számt'alanszor állit bennünket olyan
helyzet be, hol egyedül fel ebarátunk lelkiesmeretétől, becsületérzésétől
függ a helyes, igazságos. kielégitő megoldás. Az orvos szaktekintélyi
véleményében, a biró it életében, a tanár nev elöi tevékenységében és
osztályozásában, . bármiféle hivatalnok munkálkodásában lehetetlen
meg bianunk, ha a lelkiesmeretet megtagadjuk és szükségességét el
nem ismerjük. Nem hihetjük, hogy akármely munkásunk nem végez-
hetett volna többet, mint a mennyit felmutat, ha erejét és idejét lelki-
esmeret.eaen felhasználja. Néptelen utcában, vagy elhagyott országuton
haladva, ha egy felebarátunk jó velünk szemk őzt, nem tudjuk elfojtani
őn kény te lenül is feltámadó' aggodalmunkat, misz er int utonállóval, rabló
val találkozunk, 'ki miatt vagyonunk, sőt talán életünk sincs biztosság.
ban.Vannak hivatalos, vagy magán természetű titkaink, amelyeket
körülményeinknél tog va kénytelenek vagyunk egyik vagy másik ~fele-
barát unk ra bizni, -ne mikor vérün k k é vált az a tudat, miszerint Iel k i-
esmeretesség , rnint emberi tulajdon, nem létezik, mert mi magunk se
igyekezünk azt keblünkben rneg honosírani, lehetetlen legyőzni kinzó
félelmünket, hogy féltve őrzött titkunk felebarátunk hütlensége folytán
nyilvánosság piacára kerül. Elen állásponton lehetetlen megbízni a
kereskedöben, hogy az meg nem csal bennünket s jó pénzünkért nem
hamis árucikket, nem mérgezett élelmiszert ad; lehetetlen meg bizni az
iparosba n, hogy becsületesen elkészített mnnkát nyújt; a szakácsban,
hogy oly gonddal s elővigyázattaI készült, tiszta eledeleket tálal elénk,
mintha azokat saját magának kellene elfogyasztania.

Valóban ugy érezzük magunkat felenarátinkkal szemben, mint
akar ha a nagy természet vak erőire gondolunk, a melyeknek táma.
dásai ellen folytonosan védelemre készen kell magunkat.' tartanunk.
Sőt még sokkal rosszabb a mi viszonyunk felebarátainkkal, .mint a
természeti erőkkel; mivel ezek nem rosz indulatúak, nem öntudatos
ellenségek; személyes gyülölség, irigység, vagy ádá? versengés, félté-
kenység nem vezeti ezeket, ravaszság fegyvereivel nincsenek fel.
övezve i mig felebarátaink szivében ily tulajdonok egész tábora dol ,
gozik ellenünk. Körülvesz bennünket mindenféle cselszövény, egymás
elleni folytonos áskálódás, legtetszetősb nyájasság köpenyébe burkolt
orvrámadás. vagy Iegszeniérmet lenebb nyilt merénylet.,

A modern gondolkodók is belátják, hogy az emberiség beteg-
ségben sin löd ik, de belátásuk világossága annyira már' nem terjed,
hogy e betegségnek igazi okát feltalálni tudnák. Sokkal csökönyöseb-
ben rag asz kodnak. önzésen alapuló elveikhez, hogysem azokat a helye-
sebb ért feláldozni képesek volnának. Nagyon' kecsegtető az a kényel-
mes álláspont, miszerint az' ember az ö erős erkölcsi kifogás alá eső
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cselekedeteit e nézve ő n kén y e 's e n fel á II ft ott elvek ben keres
mentséget.

Arra azután nem is gondolunk, hogy ha szüntelen azon kell
töprenkednünk, mimódon védekezzünk felebarátaink vakmerő s alatto-
mos támadásai ellen és hogy míkép takarjuk el titkos szándékainkat
a barátság, előzékenység, nyájasság álarcával. ez a szakadatlan harc,
ez a nyugalmat oem ismerő, zaklatott élet mennyire fárasztja, végki-
merülésig fogyasztja lelkünk erőit. Azt pedig épen nem akarják hinni,
hogy a lelkiesmeret - akármint tagadják létezését - sohase alszik,
hanem mint belső féreg rágódik az élet fájában s lappangva sorvasztja,
annak nedveit, szerveit. Nem jut eszébe senkinek, hogy erői rohamos
hanyatlásának, sőt elég gyakran az egész épület váratlan összeroppa-
násának okát a furiák engesztelhetlen üldözésében és az életet árnyék-
ként k isér ö elfojthatlan félelemben s szakadatlan aggodalomban
keresse s találja meg, me ly a kőlcsőnös bizalom helyébe lépett.

Azt is belátják kor un k bölcsei, hogy e társada lmi betegség ter-
jedése eBen tör v ény ek kel védekezni lehetetlen. Hogy is lehetne,
mikor egyik főtörekvése a mai kornakszéttépni minden törvény ko r-
látait, mivel szerintünk az ember akkor szabad igazán, ha nem hódol
semmiféle törvénynek. Hanem azzal a kétségbeesett reménnyel kecseg-
tet ik magukat és hiveiket, hogy majd eljő az idő, amikor az ember
idegei' meg s z okj á k-. e zaklatott életet s a lélek egészen jól érzi
magát benne.

A vallásos e.:nber azonban a felvilágosodottság magasabb fokáról
szemlélve a társadalmat tudja jól, hogy az Isten képére teremtett
embert ez. az állapot sohase elégíti ki. Az ember az Isten által belé
oltott természeténél fogva nem. élhet telebarátaival oly viszonyban,
mint a vadállatok, a melyeknek társadalmában - ha ugyan erről ott
lehet szó - az erősebbé a jog. És alig is képzelhető, hogy ilyen élet
me llett tökéletesedés útján tovább haladhatnánk. A lélek munka képes-
ségének egyik föfeltétele a nyuglom, vagyis az az állapot, hol erőinket
nem kel I foly tonus aggodalomban létfenntartási harcra tékozolni, ha-
nem hivatásszerü fop lal k oaásunk nak szentelhetjük azokat egészen.
Nyugodtnak pedig akkor érezheti magát az ember, ha meg lehet győ-'
zödve felebarátjai szer etet ér öl, becsületességéről, ha teljes bizalommal
viseltéthetik irántuk.

És mivel megbizni csak azon emberben lehet; akiről tudom, hogy
nem kizárólag a sokfélekép magyarázható polgári törvényt, m~g a
divat szerint ingadozó társadalmi szokásokat tekinti gondolatai, érzü-
lete s cselekedetei' zsinórméttékeül, hanem mi ndene kfel ert lelkiesmerete
parancsszavát követi mindenekben j baja ink na k, szenvedéseinknek biz~
tos gyógyszerét nem kereshetjük s nem találjuk meg sehol másutt;
mint a lelkiismeret· föltétlen uraImában. Vissza kell vezetni az .ér t e lrrii '
ség nag.yszerü haladásában elbizakodott embert eget ostromló ridég
magasságából az alázatosság szerény berkeibe, hol az okoskodás 'sok-
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szor csalékony- bolygó tüze helyett a hit fénye világit ja be uta inkat,
hol jóltevő tekintélyek, a lelkiismeret és ezzel együtt az erények iránti
kegyelet, meg a legfőbb tekintély, a mennyei Atya iránti fiúi, szere-
tetteljes engedelmesség nem korlátozzák, hanem figyelmes gondosk o-
dással vezérlik a gyarló emb~r összes lelki erőit. Megkel! tanítani al.
embert arra az életbölcseségre, miszerint a nyugalmas életnek elen-
gedhetlen föltétele .az, hogy az e m ber idő n kén t mag á b a
sz á II j o n, számot vessen lelkiesmeretével s _e megvesztegethetlen
biró ítéletének alávesse magát, szóval, gondolatban vagy tettel elköve-
tett bűneit ismerje el, töredelmes szivvel bánja meg, s szivét megtisz-
tit va meg igazuljon , hogy újult erőben föltámadva folytathassa útját.
Aki saját lelkiesmeretével jó barátságban él, nem hiába keres, hanem
biztosan talál megbizható jó barátokat. Ha majd eljön az idő, amikor
az ész okoskedása helyett a lelkiesmeiet, ez az isteni szózat az em ber
keblében,' veszi át az uralmat az ember eg ész gondolkodása felett,
eltünnek akkor aggodaimaink, melyek ma szüntelen nyugtalanítanak
bennünket, tanyát ver keblünkben a kölcsönös bizalom, megszünnek
az idegbetegségek, elnémul sok-sok szenvedésünk.

/\. vallásos ember hite 'szerint ez a kor biztosan el is következik.
Mert tagadhatlan tény, hogy jelenlegi gondolkodásmódunk, a lelki-
ismeret szózata iránti gőgös fegyelmezetlenség mellett úgy az egyes
mint az egész társadalom nemcsak szenved, de határozott jeleit
mutatja óriási haladásunk mellett is a pusztulásnak. Az isteni gond-
viselés végetlen, jósága azonban nem engedheti, hogy. az őszeretett
gyermekei, a teremtés koronája, az emberjség saját eltévelyedésének
áldozatáúl essék. Ez a _zabolátlanság, melyet a modern gondolkodék
szabadságnak csúfolnak s az ember természetszerÜ állapotának szeret·
nének tekinteni, végre elpusztít va a becsületérzés utolsó nyomait is a
kebelben, oly rémséges zivatarban törhet ki, amely mint a tenger
vészthozó vihara a legdurvább lelkü hajőst, meg tanítja az embert
imádkozni. A féket vesztett erők oly elemi vadsággal bontanak meg
minden 'rendet, szétrcmbolnak minden jólétet, hogy kevélységünk
rémülve ismeri fel tehetetlenségét e hadviselő hatalommal szemben, és

.megszégyenülve, megalázva, té~dre esve könyörgünk: Lelkiis rner et
jöjjön el a te országod.

Vagy talán mielőtt sikerülne az úgynevezett szabad gondolkodók.
nak ilven zivataros .veszedelembe hajtani a társadalmat, támaszt az
istení gondviselés igaz prófétákat, kiknek lángszavai világot gyújtanak
a kevélység szemkáprázatos lidércfénye által elvakított emberek
szemei előtt, hogy látván s alázatosan beismervén gyarló s vezér
nélkül boldogulni nem tudó gyarló voltukat, önkényt meghódolnak a
lelkiesmeret, mint isteni szózat, haralma előtt és nem a féktelenségben,
hanem az Isten iránti fiúi engedelmességben találva fel.a sza badság ot
békésen visszaeveznek az egymás iránti bizalom és léleknyugalom bol-
dogító révébe.
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Addig pedig az egyes ember, aki e nyugtalan betegesen izga-
tott korban is meg akarja tartani létének föföltételét, lelke nyugalmát,
nem követ,:e a hitetlenek bal~a tanácsát, most is azt tartja első élet.
szabálynak, miszerint gyarló ember az legyen legfőbb törekvésed
minden időben, hogy Isteneddel, lelkiismereteddel és a nagy termé-
szettel élj jó barátságban.

Az Eötvös-alapról.

Az Eötvös-alap orsz. tanítói segélyegylet elnöksége a most el-
múlt ŐSl folyamán felhivást intézett az egylet kőrelékébe tartozó
tanítóegyesületekilez, hogya módosítandó alapszabályokra vonatkozó
esetleges észrevételeiket és javaslataikat őszi gyüléseikből terjesztenék
fel, hogy így azok a jövő évi közgyülésen előterjesztendő alapszabály-
tervezet őssaeállítás áná l tekintetbe vetessenek.

Miurán eszerint ez Eötvösalap alapszabályainak módosítása van
tervbe véve, szükséges, hogy ehhez minél több oldalról hozz á szóljanak
és úgy a készítendö új alapszapály a kivánalmaknak minél inkább meg-
felelhessen, és az egyesület ismert nemes és magasztos céljainak
elérését mi nél inkább meg k őnny ítse és lehetővé tegye.

Ily szempontból - azt hiszem - nem mivelek felesleges dolgot,
midőn az alkalmat felhasználom arra, hogy az Eötvösalap ügyét az
"Evang. Népiskolá=vban szóvá tesiem és rámutatok egy-két oly do.
logra, amit jó volna a készitendő alapszabályba is felvenni.

Azt hiszem, nincs tanító széles ez országban, aki ne tudná hogy
az Eötvösalap orsz. tanítói segélyegyesület micsoda és mily ne~es és
magasztos cél szolgálatában áll, to i, segélyezni a szükölködő tanító-
özvegyeket s árvákat és ősz tőndija k leal támogatni a tanítók tanuló
gyermekeit.

Ezt bizonyára minden tanító tudja, e mellett nem hiszem, hogy
volna ae összes magyarországi tanítók kiizt 'csak. egy is, aki- ha ajl.ajt.in
be-bekopoqiatna - hetenként 3-4: tanító-árvllnalc is ne adna l-1-krajcárt.
- És 'még is, miut án a tanító-árvák t1em személyesen kopoqtatnal« - be a
toeüohoe, hanem h'elyeltük az Eötvös-alap teszi, de szintén csak 3 k rajcár t

_kér hetenként a ianító-ár vá k részére, - szomorúan kell tapasztal-
nunk, hogy -a tanítóI c közül igen sokan nem hallj. tk a tanító·lÍrvak ezen
kérését, elearjál« el6le füleiket, vagyis: nem lépnek be az Eötvösalap tagjai
soroba.

Sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet ezén jelenség oka, a
mikor pedig a legtöbben, vagy mondhatjuk a tanítók mind belátják az
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Eőtvősalap üdvös c.éljátés készséggel segélyeznék is a tanító-árvákat,
ka be-bekopogtatnána'~ ho~záj"",Tc.- Nézetem szerint ebben rejlik főleg az itt
tapasatalható. rendesen közönynek nevezett jelenség oka: Szükös anyagi
viszonyok kö?:~ élünk - mondhatjuk .:-. mindnyájan és a legtöbben
k őzűlűnk , minden fizetési rendezés és korpótlék dacára is szűk.ő lkődni,
nélkülözni és nyomorogni kénytelenek a mai drágaság mellett, kivált
ha Ijllég, nagyobb család eltartásáról, vagy gye~mekeik ne ve lt etésér ö l
kell gondoskodniok. Igy kénytelen mindenik nagyon megnézni a ga-
rast, mielőtt kiadja és amire épen nem kell most kiadni, azt halaszt ja,
jobb id6re. Igy sz--nved halasztást igen sokszor még oly nemes ügy is,
mint az Eötvösalap mindazoknál, okik nem birnak oly nagy akaraterővel,
hogy a kedvezőtlen anyagi viszonyok kőzt is félre tudnák tenni a
tanitóárváknak szánt filléreket, ~ Ha azok az árvák maguk kopogtatnának
be minden egyeshez, bizonyára egy sem bocsátana el őket üres kézzel, még a
mai $zakös viszonyaink közt sem.

Tehát ,mindenik belátja az Eötvösalap hasznos voltát, hajlandó is'
támogatui, de sokban nincs meg as az akaraterő, nincs meg az a serkentő
ösetön s alkalom, amely a kedvezőtlen visznyok k őzt is a jótékony cet
érdekében való cselekvésre birja.

Szükséges volna tehát az alapszabályok at oly irányban módosí-
tani, hogy lehetöleg minden tanitót serkentsenek az Eötvösalap kőre lé-
kébe való- belépésre.

Erre vonatkozólag a sióvidéki ev. tanftóegyesület részérötterjesz ..
tetett fö) az elnöki felhivásra javaslat. - Némi hátránya volt kezdet:
ben az Eötvösalap jótékonyságának az, hogy csak a felsőbb iskolák-
ban tanuló tanitó.fiúknak nyujtott ösztöndíjat. IISY sokan, akik tán
előre tudták, hogy az ö gyermekeik nem fognak felsőbb iskolába
járni és ennéJfogva ösztöndijra sem számíthatnak, emiatt nem is léptek
be az Eötvösalap tagjai -sorába.

E ••hiányon úgy igyekezett a vezetőség sé:gitení, hogy kimorida-
tett az alapsaabályban, ha valamely megyei vagy más egyesületben
többen vannak az' Eötvösalap tagjai és ezek kimondják, hogy megala-
kítják a helyi gyűjtő és kezelőbizottságot, akkor a maguk közt ősz-
szegyüjten dö Eötvősalap-tagság! dij egyharm.adrészét a helyi bieotisáq
c.éljaira, viss.zatartkatiák, '. és ezen' összeg' maguk által meghatározandó'
hányadábó1 ősz.tőndijakat adhatnak az alsóbb fokú iskolákban tanuló
gyermekeiknek j egyszóval, gyakorolhatják a segélyezést szükebb
körükben maguk közt, amellett, hogy az Eötvösalapnál is minden
joguk fenmaradt.

Azonban az itt nyujtott· kedvezményt csak néhány egyesület
vette igénybe, mivel az alapszabálynak szóban levő pontjában az is
kirnondatott, hogy ily helyi g yüjröbiaottságot csak oly egyesület ala-
kít hat, amely - előbb 200, - most 400 K.· alapitványi, vagy örökös
tagsági dija.t fizet be az eyyle( p1nztárába. (63. §.)
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-Mindenki beláthatja, hogy ezen intéakedéaejhártthartan akadályát
képezi a helyi gyüjtöbizottságok megalakftásának a legtöbb vidéki
tanftóegyesületben, miurán a már e'ésetelt szük ős anyagi viszonyaink
k őat nem könny'" doloy a kivánt 400 K. alapító tagsági díjat összehoeni,

Mivel azonban nagyon kivánatos volna, hogy ezen helyi gyüjtő
bizottságok minél általánosabban, mondjuk: mindenütt létesíttessenek,
mivel ezek utján az Eötvösalap jótéteményeit minden egyes tag-
mondhatjuk - azonnal és közvetlenül_ a maga környezetében tapasz-
talhatja, - mégis úgy, hogy ezáltal a központi egyesület is rnind-
inkább felvirágozzék és mindinkább megvalósíthassa kirüzőtt magasz-
tos céljait: a sióvidéki ev. tanítöeg yesület a szóban levö §-nak ily
értelemben való módosítását javasolja: mondassék ki, hogy" minden
megyei, vagy más tanitóegyesület, amely elhatározza, hogy minde'!,
egyes tagja egyuttal az Eötvösalapnak is tagja és a maga kebelében össze-
szedi a tagsági dijat és miriden egyes tagja után, névsor k isérecében
egy összegben, maga küldi fel a k őz pont ba, megalaMthatja a helyi keeell;'
bieottsaqot 100, - vagy méy inkább 50 kor. egyseer és mindenkori dij befoz,e-
tése meüett is. Ellenben amelyegyletnél nem mind~n tag lepne be egy-
uttal az Eötvösala p tagjai sorába, ott eeután is csak 400 kor, befizetése
mellettalakíthatnák meg ezen, helyi kezelő bizott ság or.

Úgy véljük, hogy ennek, ily alakban való kimondása azt' ered-
ményezné, hogya legtöbb tanítóegyesület minden tagjával belépne
az Eötvösalap kötelékébe és igy rövid idö alatt minden egyes tanftó
a maga környezetében tapasztalná az egyesület megbecsülhetetlen
áldásait és ily módon lehetövé tétetnék, hogy mindosok is bevonatnának
ee Eötvösalap kötelékébe, akik nem birnak annyi akaraterővel, hogy maguJcal a
belépésre elhatározni tudnák. Mindennek következménye pedig az lenne,
hogy az Eötvösalap rövid idön belől tán az ország legtöbb, vagy épen
minden tanítóját a ,maga kebelében összegyüjtené és ez által oly
impozánsegyesületté fejlódnék, hogy nemcsak, tagjainak száma, ha-
nem az általa gyakorolt és minden tagja által tapasztalt nagyarányú
jótékonyság által is az egész ország elismerését méltán kiérdemelné.

Mivel pedig az itt javasolt eljárás mellett minden ,egyes vidéki
egyes;ület maga szedné be a tagsági dijat és küldené be egy összeg-
ben a központba még akkor is, ha tán egyik vagy másik tagja hátrálékban
maradna is vele, ezért hogy a vidéki egyesület se károsodjék ez által,
szükségesnek véljük annak kimondását is, hogy az ily hátrálékos lagok
a központból nyerendő segélyt csak a vidéki helyi bizottságok utján kaphatják
me.9, amikor ezeknek jogában áll a fen álló h Urálékot a scgélyböl levonni.

, Midön megemlítem még, hogy a rendkivüli tagságnak és az erre
vonatkozó §,oknak eltörlését is javaslatba hozzuk, mivel erre ma már,
- miko~ nincs segéd, vagy altanitó és a', tanítói fizetések közt nincs'
az .a nagy különbség, min r régebben - nincs szükség; - továbbá,
kimondandónak véljük, hogy 'a helyi bizottságok e7n(jkei,~vagy képviselői tagjai
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legyenek a köeponti osstóbisottsrígnak és annak gyüléseire meghivandók stb
- közjó érdekében fel terjesztett javastatunkat minden érdeklődőnek
saives figyelmébe kérjük és ajánljuk.

Tolna. N. N.

Herbart-Rein~
Herbort úgy a paedag ogia, mint a filozófiai történetében hatalmas

egyéniség". Nagyságát még csak újabb időben méltányolják kellőképen.
~ filozófia terén Schopenhauer mellett az első, aki behatóbb termé-
szettudományi alapon ál~ j/ a tudományos paedagógiának és psycho!o-
giának ö a' megalapitója. Gondolatai valóban megelőzik a modern
filozófia tanait; Flügel Otto, jelenleg Herbart ' tana inak legkiválóbb
továbbfejlesztője - erre valóságos könyvtárt kitevő müvekben mu-
tat reá.

·.A következőben elsősorban is Herbart bölcseletének alapeszméit
vázoljuk röviden, majd paedagogiáját, hogy igy áttérhessünk Nérnet .
ország jeienkori legnagyobb· paedagogusának Réin-nek nevelési s
oktatási fejtegetéseire.

A filozófiát jellemzi, , hogy az adott dolgokon elmélkedik, s a
metafizika az adott dolgokra épit, de a tapasztalás utján nem adott
fogalmakhoz jut. Kutatja az okokat, a dolgok legvégső kérdeseire
keres feleletet. A természetben mindenütt okozati összefüggésekre
le lűnk s mihelyt azt mondjuk, hogy valaminek nincs oka, evvel lehe .
tetlenséget fejeztünk ki, ellerit mondottunk saját eszünknek. Miután
sokféle jelenséget észlelünk, sokféle 'dolog történik, - azért Herbar.t
szerint többféle okot kell e jelenség ek.iokáúl felvenni. A mi lelkünk-
ben csak képek keletkeznek. A k űl világ ot a valóságban mi meg nem
ismerhetjük. A kérdés azonban az: eképek oka hol rejlik? Bennem
vagy a külvilágban. Fichte tagadta a kűlvi lág ot, Ezen idea liszt.ik us
álláspont mellett minden indító ok nélkül, saját mag arnból kell, hogy
keletkezzenek e képek. Am ok nélkül semmi sem történhetik. A kép-
~etek oka, kell, hogy a Icalvilágban lequen ; ennek léte tehát nem tagadható.
Miután egyúttal azt is látjuk, hogya képzetek sokfélék, az okoknak
is sokféléknek kell lenniök s nem: eg ynemüek nek, Ezokok a realék,
Az természetes, hogy ezek valódi természetéről, a világ valódi á Ila.
potáról, (ui semmit sem tudhatunk. .

Látjuk tehát, hogy a külvilág létezésére az okosati össze/űggés,
tehát az u. ~' .k a uzaln á s törvénye. vezetett. Csakhogy ezen okozati'
összefüggést mi csak az érzékileg szemlélt világon t apasataljuk ; hogy
a valódi világban, a Kant.féle "Ding an sich v-r e is á ll-e az okozati osz-
szefüggés. az kérdés. Kant szerint az okozati összefüggés törvénye
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gondolkodási képességünk. egy formája, s igy tehát a: "Ding an sichv.re
nem állhat. A valódi világban nincs okozati összefüggés. Ha igy van,
akkor - Fichte szerint - a képzetekre, tehát e tüneményvilágra sem
alkalmazható az okság- törvénye. A gondolkodó lény épezért az
egyedül létező lény, mert tanemények s képaelekból nem kiJvetkeatethetek való
világra. Már Descartes mondja: a szellemi és testi .jelenségek, a szellen'li
és anyagi világ között nem lehet kölcsönös egymásrahatás, azaz ter-
més zet ők nem lehet egyforma. Herbort azonban azt mondja I lehetet-
lenség, hogy a bensőmben történő jelenségekere okokat ne ~egyek fel.
(Fichte ezt ugyanis nem teszi, de azt mondja: .6 az oka a jelenségek-
nek ; belőle folynak.) S így felvéve a már emlitett reáléket a F'ichte-
féle ide a lizrnust megcáfolja, Az ő álláspontja, amely tehát a külvilág
létezését nem tagadja meg, a realiemu«.

Alélektanban Herbart mutatott reá legelőször, hogya lelki jelen-
ségek nem mozgásjelenségek, amint korunk materialistái is tanítják.
A képzetek intenzitására vonatkozólag azt mondja, hogya képzetek
eredeti vilagosságban meg mar adnána k , ha más képzetek azt nem
csökkentenék. Ám egyik képzet megakasztja a másikat. A szunnyadó
képzetek ismét felidézhetők (associacio]. Az associáci o s reproductio
tanában és a képzetek intenzitására vonatkozó tanírásából érdekes
következtetéseket vonhatunk a paedagogia számára is. A tanítás azon
eljárása, amit eoncentració-nak nevezünk, a hasonló képzeteknél fogva
a képzetek felidézését és a képzetek tartósságát er edményezf kc c,

A paedagogia Herbart szermj az elméleti és gyakorlati filozófiát
egészíti ki. A metafizika az Énhez vezet, a nevelés ismét az Én müve-
lésé vel kezdi munk áját, A kérdés ugyanis az, hogy az En es a társa-
dalom hogyan nevelhető az erkölcsi ideák felé? A nevelés fogalma
alatt kétféle dolgot érthetünk: 1. az összes ható befolyások összegét,
2. céltudatos befolyások alkalmazását; "itt bizonyos erkölcsi és terv-
szerü eszmék s cselekvések fognak bennünket vezérelni. A neverés
célja is kétféle lehet: 1. eset leg es célok, amelyeket eredményezhet,
avagy 2. egy szükséges célo Az előbbi relativ, s azt szolgálja az álta-
lános müveltség megszerzése, el szükséges cél absolut értékü, amely
egyúttal erkölcsi célja a nevelésnek s a iezlemlcépzésbe~' nyilvánúl. Az
összcél tehát: soktéfe érdeklődés felkeltése. Elérhető pedig a nevelés
célja: oktatás, fegyelmezés és horrnányz ás által.

Az oktatás a tudás, a gondolatok körének folytonos tágitása,- da
a nevelés célja, a kedély- és akaratképzést sem szabad elhanyagol-
nunk. Azért nevelő-oktatás legyen az "eljárásunk. A tudás is a jellern-,
képzést szolgálja s igy az egyes tantárgyak kőzői t kapcsolatok léte-o
sittessenek. A7 oktatás mel lett a fegyelem es kormányz ás csak
mellékjelenségek, -hisz az cokt atás a belatasra vezet s" a "belátás már
nevelőleg hat, A modern paedagogia, hivatkozva arra, hogy az erkölcs.. .

a jellem inkább a vér, a ternpararnentum dolga, gyakran tagadta,
hogy belátással nevelni" is lehetné. Ámde akkor az e~ész neveiésiink
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hiábavaló volna. Csakhogy. a gondolataink az akoratot is befolyásolják.
Amig az oktatás a szellemi belátáshoz fordül; addig a kormlÍnyeás tJs
fegyelmezés a szi vhez. Mindamellett keveset használna a fegyelmez?,
ha az oktatás utján a növendék be nem látná, mi jó és mi nem.
Te hát ; a nevelés fósúlya a helyes oktatásban rejlik. A kormányzás abból
áll, hogya· növendék lépéseit figyelemmel kisérve, a rosszat eleve
akarjuk meggátolni s igy tetteit nem indokolja, szól az egész növen-
d ékser eg ne k, azonosit ; a figyelmeatetés inkább a belátás utján ipar.
kodik a jóra tériteni, egyéni jellegÜ 5 bizonyos melegség hatja áto Itt
látjuk már - mint Elűg el is mondja -- az egyéni. bánásmód elvét.

Herbarr e rendszerét intellektu<llismusnak hivják , mert az oktatásra,
a szellemi belátással való nevelésre helyezi a fősúlyt.

Herbart paedagogiáját Ziller és Rein fejlesztette tovább.

Érdekesek Zil1e,. fokozatai a tanítás eljárásában: analyzis, syn-
thez is, összekapcsolás, rendszerezés, módszer , Rl'innél - az összehason-
lítás kedvéért már most közöljük - a fokozatok ezek: előkészités,
közlés, a közölt anyag összefüggése a tanulttal (összekapcsolás),' ősz-

szefog lalás, alkalmazás" (= alkalmazása az életben a tanultaknak.) Az
útóbbi egyúttal begyakorlás.

Rein Vilmos dr. jelenleg a [enai egyetemen a neveléstudomány
tanára, az ottani egyetemi gyakorlóisl, ola és paedag og iai szeminárium
vezetője. A jenai szünidei tanfolyamoknak ő a lelke; előadá,sai Arn er iká.
ból és' Japánból is vonzanak hallgatókat, a vén Európa országait nem
is említve. Hatalmas munkái kőzül különösen a sok kötetes paeda-
gogiai enciklopediája, a két kötetes hatalmas paedagogiája és a
vonzóan megirt ethikája emlitendő. Nyelvezete mindegyik müvében
szép, kifejtései pedig nagyon lebilinr.selők.

A pvedagogia Rein szerint, a szellemi vagyonnak akként, való
siervezése, hogy a kiskoruaknak javára legyen. A szellemi javak
átőr ők lését az oktatás eszközli. A kultura részben ily átöröklésből,
részben pedig új munkálatokból áll. A paedagogia 'Iehet gyakorlati és
elméleti.

A gyakorlati paedagogia formái k őzűl a legfontosabb az iskola,
Másképen az iskolai nevelés, amelynek kifejlődése a: gazdasági és szellemi
alakulalokkal áll kancsolatban.A középkorban egyházi volt a nevelés.
A XVI. száadban pedig a polgári osztály keletkezése, a kereskedés
felJ~ndülése eredményezte az anyanyelvi oktatást, a népoktatást. meiy
a mai iskolánknak is alapja.

Az iskola kapcsolatban áll a társadalmi rétegek kialakulásával is.
1. Alsó-réteg (napszámos, földmives stb.) megfelelő nevelö iskolája.
a népiskola, felső-osztályai megfelelő szak.iskolája: ismétlő- és inas.
iskolák. 2. Kőzépsö-réteg (iparos, )dskereskedö), iskolája: alreá liskola ,
polgáriskola, műipariskola. 3. Felső-réteg: (nagykereskedő, tudomány-
ból élők, katonatisztek stb.] . iskolái: föreál- és fögymnázjum : föis-

..
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koJák, magasabb szakiskoJák. Mind a három réteg kösös nevelésben
részesűl az elemi oépiskola I-IV. osztályában.

Az iskolákra vonatkozólag még a következőket jegyezzük meg. Az
iskolák vallásos alapon álljanak, de a fele k eaetek től függetlenek. (H Szerk.)
A tanitót ép ezért~:f.a község vagy állam ajkatmazza. A gymnázium
érettségije eltörlendő, fiók s leányok itt is k őzősen oktattassanak,
a természettudományoknak több tér nyitandó, a latin helyét inkább a
görög foglalja el·) s a nyelvtan ne legyen öncél, végre a tantervben
a testület felfogása is érvényesüljön. A taní1óhépsés akadémiai fokra
emelendő. Sajnos a mai tanitóképzés a paedagogiai képzés melle.tt a
tudományos képzést nagyon elhanyagolja. Az egyetemek mellé állit-
tassanak paedagogiai szemináríumok,

A z elméleti paedagogia a nevelés célját és módszerét ismerteti meg
velünk. A nevelés célja sokféle lehet, Kit k ővessünk ? Rousseaut, aki
a társadalomnak akar nevelnI? Gyakran a jellemes ernbernek 'ép a
társadalom ellen kell cselekednie. A nevelés céija csak erkMcbi
lehet. Ezt az erkölcsi célt az absolut ethika elvei határozzák
meg. A kialakult erkölcsi ertékeket azonhan nemcsak megtartanunk,
de egy jövő generáció számára átadnunk is kell. Rein itt Herbart öt
erkölcsi eszméjére utal: a belső szabadság, a tökéletesség, a jóakarat,
a jog és méltányosság eszméje.

Kant s Herbari értelmében az emberiség haladása a gondolkodás.
mód, a felfogás s jellern átalakulásával történik. gondolkodásmód
átalakitását az oktatás eszközli. Mikép (agg össze a nevelés céljlÍvalazoktatlis
célja? Az' oktatás végcélja is nevelés. A célnak itt is valláserkiJlcsinek
kell lennie, hisz az egyén értéke nem tanultságában, de cselekvéseiben
rejlik. A sokat tanult ember gonosz ember is lehet. A tudás az akaratra
as érdeklődés felkeltése utján kat. Hatféle érdeklődés van: tapasz ta lat i
(term. rudorn.], spekulativ (filozófia), aesthetikai, sympathikus, rársa-
dalmi és vallási érdeklődés. Ez érdeklődési oldalok tartandók szem előtt
a tanterv készftésénél is.

Rein lantervelméleiében valóban nagyon értékes dolgokat nyujtott
A tanterv, amelynek keletkezésébe egyházi és politikai motivumok. is
közbejátszanak, a mÜvdtség elemeinek szervezése s a főcél, hogya
tudomány minden szakja képviselve legyen~ Hogy a tárgyakat helye.
sen felosszuk, ismernünk kell a szellem fejlődés fokozatait s minden fokra
oly anyagot kiválasztani, amely a gyerme.ket érdekli. A szellemi fejlődésnek
e három foka van: a képzelődés, a valóság felfogása, az elmélkedés,
A népnek szellemi fejlődésében ugyancsak e fokok észlelhetők. ' A
tantervekét követelménye révén - psyckologiai es historiai, amelyek,
mint láttuk, fedik egymást, - a nemzet kultur fejlődését foglalja, rnag á-

ban s ennek átadása tehát a cél. A tanterv követelménye még a kon-
centrdció. Ez a történeti fejlődés fokozat betartásával függ össze, ha. pl.

*) Talán inkább valamely élő nyelv!? Szerk.



az ókorl tárgyaljuk a -történetben, ugyanakkor a rajzban a román és
gól stylt tárg y aljuk. Amig tehát a psych. és hist. követelmény az
egymásutániságot, addig a koncentráció az egymásmeJJettiséget tartja
aze m relött.

A három lélektani .fokhoz mérten pl. ugyanazon tananyag az
1. fokon (I-·III.) o. egyszerü ismertetés. a 2. fokon (IV-VI. o.) már
személyek s események jellemzése s a 3. fokon (VlI- VIlI. o.) ~Német-
országban nyolc elemi osztály van.) pedig oknyomozó lesz. Persze a
már emlitett öt fokozat is más-más mindegyik fokná l, hisz már a cél-
kitüzés más az első, mint a második fokú ranít ásná l.

Miután Rein is a gondolkodás átformálásától teszi függővé az
akaratot, azért siintén intellectiualizmus a rendszere. Szerénynézetün k
szerint korunk u. n.· kisérleti paedagogiáját nem helyes e rendszerrel
sz embéá.llltani., mert csak támogatja e deductiv irányt, melynek szintén
van índuct iv bázisa. A gyermekmegfigyelés s a tantervelméletnél
látott tanok induktiv uton nyert alapok. Ép ezért Reint is nagyon
helyesen a kisérleti paedagogusok közé sorolják. Reinnél modern esz-
mék még: küzdelem a klasszikus nyelvoktatás ellen, továbbá az érettségi
eltörlésére, a koed«kációra, a tanító képzés emelésére vonatkozó k ő vet e-
lései. Nagyon helyes gondolat, hogya tanítók előtt az egyetem is nyil-
jék meg, továbbá, hogy az egyetem mellé elemi iskolai seminariumok
létesírtessenek. Sajnálatos tapasztalat az, hogy középiskolai tanáraink
az oktatáshoz kevés gyakorlatot visznek magukkal s ce ak hosz-
szas gyakorlat képestei őket igazi tanftókká. Ennek okát abban
látom, -hogya középiskolai tanárjelöltek az elemi iskolai tanítás möd,
szerével nem ismerkednek meg. Rein a vallásoktatást is reformálni
óhajtja. Az első 3 osztályban ezen u. n. érzületi oktatás mesék kel vegye
kezdetét, dogmat ikus hittan csak az utolsó fokon legyen.

/ Schneller István dr. kolozsvári eg-yetemi tanár ellenzi Reln népszerű,
sftő irányát,' a paed, szeminariumot,a sablonos oktatás formákat. Az
utóbbival szemben a személyiség elvét hirdeti. A tanitó és tanár arra
való, lelkesedéstől s a ~uermekek és hivatása iránti szeretettől áthatott

. egyén legyen,.ami 'a módszernél többet er. Schnelter itt mint ily hivatásá-
tól áthatott egyént említi volt kőszegi tanárát,Beyer Jánost. E kiváló
férfiú sajnos már hal lotr, de nem hagy-hatom megemlftés nélkül, hogy 7.9
éves' korában még e sorok iróját is tanította. Szeretném e hel yen
meg emliteni még Ebeflspanger' Jánost, a fe lsölőv öi tanítöképzö volt,
főnökét. E kiváló p,aedagogus sajnos már sz int én halott, de emléke
hatalmas irodalmi mun ká lk od.ás án ldvül tanítványainak lelkében, még
hosszú -ide.ig élni fog .. Minr. Kehr Károly .t anít ványa, annak elveit
cseppegtette tanítványaiba s minden szavát a paedag og ia iránti lel ke-:
sedés s tanítványai iránti atyai szer eret e hatotta áto Ily paedag ogusok
k or unk b an sajnos kevesen vannak: . A sz emél y iség hatalma tényl~g'
nagy. mag arn is egy ily k iv áló egyén hatásának köszöhhetem egész
siellemi nevelésemet. S mégis i szükségesek a szabályok- is, mert nem
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mindenki egyéniség. Az egyetem mellé paed. szeminariumok !felálH-
tása sz intén nem' elvetendő, amig orvosi klinikák is állfthatók
ugyanoda.

Még csak egyre térünk ki. Hasonlitsuk össze Reint és Spencert.
Reinnél is, mint Spencernél az erkölcs a szellemi belátás eredménye.
Spencer szerint ugyanis a tudás fejlődésével n ő az altruizmus. Azon-
ban Rein a nevetésnek több fontosságot tulajdonít, mint Spencer, aki
szerint a gyermek maga magát nevelje; okuljon saját tapasztalain s
ne vezessük járszalagon.

Célunk ezuttal csak az volt, hogy Reint és Herbartot röviden
bemutassuk. Ha szerény igyekezetünk arra fogja vezetni olvasóinkat,
hogy mindkét paedagogust hehatóbban tanulmányozni s megszeretni
fogják, bőven lesz jutalmazva rörekvésünk.t)

Koller István.

A somogyi egyhazmegyei tanítoegyesület.
Miután az Egyházkerületi tanítőeg yesület igazgató választmánya

ismételten elhatározta azt, hogy az egyházmegyei egyesületek közgyü-
lési jegyzőkönyveiket vagy küldjék 'be másolatban az Egyházkerületi
egyesület elnökéhez vagy pedig tegyék közzé az Evang. Népiskolában,
legyen szabad nekem is röviden beszámolni Legyesületünk műk ő-
désérö l,

1909. urájus hó folyamán tartott gyülésünkön mondott le volt
elnökünk s ugyanakkor helyébe Hericz Sándor nemespátrói kartársunk
vála<;ztatottmeg elnökké. A múlt évi öszi gyülésünket már ő hivta
össze Gyékényesbe. Ezen gyüiésünk egyetlen számhavehető tárgya
volt Horváth Mihály kartársunk gyakorlati tanítása, melyben nagyon
szép és élvezetes módon mutatta be, hogy miként lehet az osztatlan
népiskolában a hangjegyekkel való énekeltetést keresztül vinni.

A f. évi tavaszi g yűlésünk, teljesen előkészités nélkül lett 'össze-
hiva, Simon .Jenő főjegyző. novembertől májusig nem ért rá az. őszi
gyülés jegyzőkönyvét megirni s nagy eJfoglaltságára való tekintetből
a gyülésen meg sem jelent. Jegyzőkönyv, főjegyzŐ tehát nem volt, da
tárgy sem volt s igy nagyon természetes, hogy határozat sem volt és
hogya semmit tevésben egész k ővetkezetesek legyünk, az Egyház-
ker. ranítöképvisetökre sem adtuk le szavazatunkat.

") Kivánatoa volna, hogy ily általánosaégban mozg6, itt-ótt szétfolyó ellladá,s után,
következnék cikkirö részéről Rein kiváló pedagogus elveinek irányának tömör, összefüggc5
~ áttekinthetu ismertetése, esetleg za ő saját előadásai alapján,
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Azt hiszem, hogy ez a két gyülés alaposan kiábrándította e lnő-

künket s belátta azt, hogy előkészítés nélkül gyűlést őssz ehi vni nem
érdemes. Ebben a hitben már le is mondottam társaim mal együtt az
őszi gyülésről, amikor legnagyobb meglepetésemre megkapom . eln ő-

künk levelező lapját, hogy lesz ám őszi gyűlés, december Ifi-án
Kanizsán a Korona vendéglőben.

Ossz~ jöt~Únk szépe n. Hogy ne, hiszen ez igen jö alkalom volt a
karácsonyi bevásár lásra l Alig mult el 11 óra, a nagy étteremből elvo-
nultunk egy (Uram bocsáss meg nekünk) szeparéba. Ott megkezdődött
a tanácskozás, Simon Jen6 főjegyző ismét nem jelent meg. Ez alka-
lommal ugyan elismerést érdemelt volna e meg nem jelenésért, hanem
azért mégis letettük hivataláról. Azután meghallgattuk az elnöki
jelentést s ezzel végeztünk. Tárgysorozat nem volt, de tárgy sem volt.
Igaz, hogy Binczi kartársunk akart felolvasást tartani, de elnökünk,
tekintettél ai előhaladott időre, leintette.V égül azt a kérdést vetette fel
az elnök, hog, a szeparé kőltség eit az egyesület pénztára fizesse.e, vagy
kőzősen összeadjuk az összeget il Egyik kartársunk erre azt a meg-
jegyzést tette, hogy 17 tanterem állott az elnöknek rendelkezésére
hónapokon keresztül, ha nem k el lett- neki, fizesse a szeparét maga. -
Ezzei lementünk az étterembe. Jobb is volt itt 1 A szeparéban még az
elnöknek- sem' volt' tárgysorozata, volt. itt elég. Hoztak a pincérek
minden egyes tagnak, amit azután le is tárgyaltunk.

Legyen szabad most .már felvetni a kérdést, hogy van-e n.ekünk
ahhoz jogunk, hogy ilyen társas összejöveteleket rendezzünk taníto-
gyülés cime a [a tt P. Én azt hiszem nincs, Nagyon jÓ volna, ha ,egyesü~
letünk vezetői eszökbe vennék azt az igazságot, hogy: nem az egye-
sület va n a vezet ök ért, hanem a vezetők az egyesületért.

Cogito : ergo sum.

O.-gonaavatáskor. +)
Dallam: Isten felséges adománya.

Isten, ki vagy a magasságban
Kitől miriden jó árad ránk,
Hivő sz ívve l, szent 'buzgósághan,
Téged kérünk, jövel hozz ánk ...
Örök Jóság, óh légy 'velünk,
Szenteld meg, áldd m~g ünnepünk!

*) Mutatvl\ny az •Egyh4.z( énekMI;" IV . .nröbafüzetéböl, .Sserk.



Rólad beszél a nagy mindenség,
A föld, az ég Téged imád,
Neked' zengünk, 'mermyei Felség, -,
Mi is buzgó hála imát.
Ki elhozád ez ünnepet:
Atyánk hálát, mondunk neked, ,

Neked hoztuk szent buzgóságban
Ajándokúl ez or~onát,
Add, hógy békés harrnoriiában
Hallgathassuk zengő szavát.
Vedd kegysen hálánk jelét,
Alázattal hozzuk Eléd,

A hangok édes zendülése
Sz iveink et vidfi:safel,
Szünjék meg keblünk csüggedése
A god minden ~yötrelmivel.
Hirdesse crg onán k nékünk,
Te vagy ami menedékünk .

.S ha boldogság deríti .arcunk,
Ne hagyja elfelejtenünk:
Hálával Teneked tartozunk,
Mi Urunk, mi jó Istenünk,
Édesb lesz úgy boldogságunk,
H~ Téged, ki adtad; áldunk.

Isten, ki vagy a magasságban,"
'Gondviselő édes Atyánk!
Hivő saívvel, szent búzgóságban,
Téged kérünk; halld meg írnánk:
Óh jőjj hozzánk, óh légy velünk.
Szenteld meg, áldd meg ünnepünk!

Horváth Bela.

, ,

."
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Jegyzőkönyv.
Felvétetett a .tolna-baranya.somogyi ágo hitv, ev. egyházmegye

me cse k vid ék ita nit ó egyes üle t é&·nek 1910. évi november hó
21·én Bonyhádon tartott rendes őszi gyűléséröl,

Jelen voltak:

A) Mint vendégek: Nagy tiszt. Schöli Lajos, Szücs Imre és ifj.
Porkoláb Gyula lelkész urak.

B) Mint rendes tagok: Péter Sándor alelnök, Pflug István fö-
jegyző, Hoffmann Samualjegyzö, továbbá Sauerwein Jakab, Hai z
Sámuel, Vágó József, Molnár Lajos, Fritz Lipót, ' Köhler Frigyes,
Purt Gusztáv, Hátz József, Koch Henrik, Graf Adolf, Weil j á n os.
Cor iáry István, Hildebrand Mi ksa, Schwarrz Ádám, Tóth József, Tőpfer
Gyula, Löbel János, Wiegand Lajos, Antal György, Neubauer József,
Pausz Samu, ifj, Péter Sándor, Wikkert Lajos, Bakó Béla, Grieszhaber
Henrik, Bischoy János, Becht Sarolta,' Winekker. János, Kovác=
József, Kiss Sándor, St őtzer Károly, Jany János, Philipp József és
Pfendesack Lajos.

I. Péter Sándor alelnök jelenti, hogy egyesületünk elnöke Nagyt
Kracher György lelkész úr gyülésünkön betegsége folytán nem jelen-
hetett meg s igy öt k ért e fel a gy ülés vezetésére.' AmidŐn még fel-
hivja az egyesületi tagokat a nagy áldozatok árán megalakult bonyhádi
protestáns kör támogatására, a megjelent tagokat üdvözli és a gyűlést
megnyitja •.

Az egyesület sz.er et ve tisztelt elnökének betegsége felett
részvérét fejezi ki s szfvböl kivánja, hogy teJjesen felgyög yulva
minél előbb jelenhessen meg k őrünkben.

2. Alelnök beterjeszti elnöknek idösz aki jelentését a kővet-
kezökben :- ,

-A szokottnál jóval későbben tÜ1:tem ki mostani közgyülésünket.
Oka ennek 'az, hogy a bonyhádi protestáns kör megnyitó ünnepélye,
mellyel kapcsolatban határoztuk volt megtartani gyülésünket - a
kolerajárvány s egyéb akadályok következtében a tervbe vett időben

_ nem volt megtartható. A tavasz óta elöfordúlt folyó ügyekröl r őviden
a követ~ezőket Van szerenesém jelenteni:

1. Egyházkerületi egyesü1etünk igazgató választmánya f. évi aug.
hó 16·án Pécsett .tartotta gyülését, melyen közülünk is szép számmal
voltak jelen. Ezen a gyülésen szerenesés megoldást nyert a sok tekin-
tetb\'}nldnos elnökválság ügy, a menny ib en Sa ss István me~hai01va
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az-iránta meg nyilvánúlt osztatlan bizalom és közóhaj elótt, az elnöki
tisztet újból elfogadta. Az ezen gyülésről szóló jkönyvet annak idején
szétküldöttem.

2. Az ének- és zenepártoló egyesület adomány kép megküidötte
a .M.agyar éneklő kar" és a .Daloskönyv" cirnü műve k 1-1példányát.

3. Schiiffer Mihály tagtárs úr ért esített, hogy Kistormásra történt
egyhangú meghivása folytán körünkből távozik. Isten áldása kisérje
müködését új állomás helyén. Petter A~ost szintén· távozik körünkbőJ
42 évi búz g ó müködés után nyugalomba vonúlván. Élvezz~ erőben
eg észségben még sokáig a jól megérdemelt nyugalmat.

4. A módositandó "Eötvösalap"-i alapszabályok at véleményes
ja vaslattétel végett több tagtársnak megküldöttem.

Ó, Gyakorlati előadás tartására két tagtárs urat is felkértem, de
min,degyik felmentését kérte. A késedelmes póstaközlekedés folytán
oly későn jutott ez tudomásomra, hogy újabb intézkedésre már nem
volt e leg en dö időm.

6, Wiegandt H. Lajos tagtárs úr beküldte hózzám a "szocialis-
m us " cimű ma felolvasandó munk áját, melyet azonban birálatra már
a dhatt arn ki, miután csak nov. 19-én kaptam kézhez,

7. Dessaules Henrik, Luttenberger János és Tiefbrunner Ernő mai
gyülésünkről való elrnar adásukat levélben mentik ki.

Kérem ezen jelentésemet tudomásúl venni, ill etve a határozatokat
igénylő pontokat tárgyalni.

Az elnöki jelentés 3. pontja kapcsán az egyesület sajnálattal
~ veszi tudomásúl Sohafer Mlhály~ak és Petter Agostnak k őrűn kb öl

való távo~ását. A nyugalomba vonuló Petter Ágost tagtársnak
kivánja, hogy még sokáig élvezhesse a jól megérdemelt ilyugalmat.

Egyúttal örömmel üdvözli' az egyesület az új tagokúl jelent-
-kező St őtzer Károly mucsfai és Schwartz Adám báta apát ii rendes
ta nít ő urakat,

A 1. ponttal kapcsolatban a közgyülés Dessaules Henrik,
Luttenberger János és Tiefbrunner Ernő tagtársaknak mai' gyülé-
sünk röl való elmaradását igazoltnak veszi.

Az elnöki jelentés többi pontja tudomásul szolgál.

3. Orgonán előadják: Weil János Dr. Kern egy Dvduros prae-
lidiurnát, Fittler Henrik pedig az új énekeskönyvből a "Fahre fort"
ci rnű chorált énekli orgona kisérettel. Ezután Wikkert Lajos· rnutatja
be a "BefiehJ du deine Wege" cirnű chorálnak a bányai kerületben
használt alakját, melyet szépsége folytán ;ge~ ajánl a tagoknak a
bevezetésre, megigérvén, hogy az érdeklődőkriek lekottázva megküldi.

A k őzg yü lés a hallott előadások ért k ősz őnetét fejez i ki,
különösen kiemeli Wikkert Lajos művész i orgonajátékát és az
iskolás gyermekeine'k ig az á n szép kéthangú . énekét. Az általa
bemutatott dallam mindenki tetszését meg nyerte, melynél fogva
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, kéri őt az egyesület, hogy a hozzá fordulóknak a megig-ért kottát
kü.dje meg.

'4. Wle~andt Henrik Lajos - ki Fritz Lipót tagtárs helyett válo
lalkozott munkahozásra - olvassa a "szocialismus'u cimÜ munkáját,
A munka hozó a felolvasott munkát, melyben a saocialismusr ól általá-
ban szöl, munkája elsó részének kivánja tekinteni, a 2. részt, melyben
a szociális nevelésről kiván szólani, a tavaszi közgyülésre igéri.

A közgyülés erre való teki ntetre+ a munka bírálatába nem
bocsátkozik, hanem meg várja a megirt 2. részt is. A felolvasott
rész b ir álójául a tavaszi gyűlésre felkéri Win ek ker János tagtárs
urat s .neki a munkát kiadja.

5. Megküldettek egyesületünk~ek az ",Eötvösalap" alapszabályai
esetleges módosít ás végett.

Az egyesület hosszas tanácskozás után a' következő módosí-
tásokat kivánja azokon eszközölni.

A 6. §. igy módosftandó: Utakat, módokat keres az egye-
sület továbbá arra nézve is, hog y rendes és rendkivüli 'tagjainak
Magyarország bármelyik egyetemén, mag-asabb fokú sza kiskolájá.
ban, a középiskolákban, valamint a kereskedöi és ipari szakisko-
lákban tanuló példás magaviseletü gyermekei az ingyenes vag-y
mérsékelt áron valő étkezés jótéteményeiben részesülhessenek.

A 26. §. olykép módosítandö, hogy a rendes tllg a kizárás
előtt -esetlég saját költségére is - figyelmeztetendő k őrelessé.
gének teljesítésére, s csak akkor zárandó ki, ha ezután sem tesz
eléget kötelességének.

A 61. §" b) pontja teljesen kihagyandó.

Végül az egyesület mint egyesület a seg ély kiosztás tekin-
tetében, jogkörének meghatározását kéri, miután 200, kor. befize-
tésévei már régen tagja lett az .• Eőtvősa lap " .nak, de.ijoga eddig
semmi .sern volt s erről az alapsz~bál)'okbau szó sincs.

6. ,Hotl"rnann Samu, az egyesület szakreferense adja elő a: tanító-
kat közelebbről érdeklő tanügyi dolgokat és mozgalmakat.

Tudomásul szolgál.

Ptlug István,
e. iöjegyzl!,

/.
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Irodalom.
"Kultura". Az egész országban fö!tünést, meglepetést keltett az a

sotétszür ke., elegáns kötet, amelynek homlokán vörös betük hirdetik a
magyar irodalom egyik legújabb folyóiratának a: nevét: '"K ul tur a".
A vaskos k őt e t a következő eredeti cikkeket tartalmazza:

Arnon Vilmo.s : Beköszöntő. Rákosi Jenő: Levél. Harsányi Lajos:
A 'homok óra. Pe kár Gyula: A· szépségverseny. Mo lnár Kálmán:
Dalaim, Szemere György: A lengyel himnusz. Andorka Sándor:
januártus. Amon Vilmos: Az idegasszony. Gyóni Géza: Egy portré
előtt. Pa lat mus József: Az ötszázadik nász. Mész ár os Hugó: Char Iott.e :

'zongorázik. Betta: A kereszt oltalmában. Szalay Mi há ly: Versek.
Váry Rezső: Egy különös házasság. Molnár Kálmán: A. néma csárda.
Bék efr Dezső: Az asszony az oka. GYÖry Jenő: Kab ar, Molnár Kálmán:
A nóta bolondja. Köveskuti Jenő: Szisz ifusz. Harsányi Lajos: Irodalom.
Dr Angyal Armánd: Zene. Fa lk Rrchárd : Müvészet. Nádasy József:
Sz inh áz, Győry j e n ö : Ex libr ise k és művész i névjegyek. - Hirdetések.

Kép e k , Ba sch Arpád: Topieee (A Cserna partján). Juszkó
Béla: Terelés a szélfogóba. Deák-Ebner Lajos: Bar omfivásár. Spányi
Béla: Topolyafák hiddaI. Margitay Tihamér: Szerelmes versek.
Győry Jenő: Ex li bris és müvészi névjegye. Agoston Ernő: Fejlécek.
Gábor Mór: Könyvdisz. Röttig Odo: Ex libris.

A .Kultura" szembehelyezkedik azzal az új 'iránnyal, amely a
mai irók egy részének tisztán az érzéki életet visszatükröző munkájából
táplálkozik és az a célja, hogy jól szerkesztett, a legkényestibb igé.
nyeknek is m egfelelö c sal á d i lap ot adjo n a müvelt magyar
közönség kezébe. A "Kultura- kiállítása páratlan sz ép, Szines mű-
melJéklete, magyar festőmÜvészek munkáinak gyönyörÜ reprodukciói
díszttik a lapot és bizonyságot t esz ne k a magyar nyomdaipar fejlett-
ség érö l, A "Kultura • minden hó 25 én jelenik meg Ámon Vilmos
szerkest:tésében - és az ország legjobb iróinak és művésze ine k k özremű-
ködésével. A munkának izléses k iá lllt ása a "Kultura" kiadóinak a
soproni Röttig Gusztáv és Fia cégnek dicsőségére szolgál. Etöfisetési
dij egy évre 20 k orona, fél évre 10 k or o na.

A Jó Pajtás almanachja mint tavaly, az idén IS gazdag tartalommal
és sz ép kiá l lít á sban jelent meg. A na pt ár i részen s a szerkesztők arc-
képén k ivül tartalmaz vagy 16 mesét, elbeszélést, rajzot, kőlt eményt ,
csupa jeles szerz ök töl. Az előfizetők ingyen kapták ~meg. Eg y ébk ént

. 2 kor. 60 fillérért kapható a Franklintársulatnál.
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V egyes e k.
Tanltól előléptetés. A val lás- és közoktatásügyi mrmszter Sch re i

ner Dániel lugosi, úgyszintén Pur t Gusztáv ági evang. elemi iskolai
tanitóknak a népnevelés terén szerzeit kiváló érdemeik jutalmazása-
képen az igazgató-tanítói cimmel járó személyi pótlékot engedélyezte.

Az állami elemi iskolai tanftók ünnepi szabadsága. A va llás. és kö~-
.oktatásügyi miniszter utasította a tanfelügyelőket, hogy az állami
elemi iskolákban alkalmazott tanítóknak vallásuk ünnepeire sz a bad-
ságot adjanak. A mennyiben ez a tanítás károsftása nélkül nern volna
lehetséges és a tanitők érzülete.e miatt szenvedne, ezek áthelyezésüket
kérhetik és ' a miniszter kérelmüket kedvezően fogja elintézni.

A kötelező tanttásterv. Az 1910. év november havában tartott egye-
temes "özgyüfes a 'anü~y:i bizottság j a vas la t á r a határozatilag kirnon-
dotta, hogy egyetemes evang. egyhrízunk elemi népi,~kol(iiban a vallás- es köz-
oktatásügyi miniseter által 2202/1905. sz. alatt kiadott tanterv es, utasítás a
k6telezö, . azzal a módosít ássa t, hogy az imával és ének kel összekötött
oallnstontiasra hetenként legaldbb három óra fordíttassék j továbbá megbizza
a tanügyi bizottságot, hogy az elemi iskolák tanítói sz árnár a olyan
tajékoeuuo füzetet készítsen és osszon ki 5000 példányban, amely a ran-
anyagot, ' annak beosztását, a tanmenetet, a tanítási tervet életbe lép.
tető 1910. évi 80,000 számú miniszteri rendeletet és az elemi isk" val l á s-
tanítáara vonatkozó egyetemes egyházi utasításokat magában foglalja, '
- szó va l g yűjtemény e legyen a tanítók kezében mindazon tudnivalók-
nak, amelyekre e tanírás helyes menete és eredményessége érdekében
tapasztalat szerint nagy szűkség van.

Statisztikai kimutatás egyetemes egyházunk népiskoláinak 1909/10. évi
állapotáról. Az. egyetemes tanügyi bizottság jelentése szerint az
1.067,lb5 (14,068-al több. mint 1908/9--ben) lélekszám után ta n-
köteles gyermek volt: J79,467 (876-al kevesebb, mint 1908/9-ben),
azaz 16'8%. Ezek közül a saját elemi iskolájába járt 111.328 (120:'>9-el
több, mint mult évben), azaz 58.6% j saját ismétröjéb e járt 29,142
(1308-al· több, mint mult évben) j idegen e lernibe járl 29,~39 (1473-al
több, mint előző évben), azaz 16'3%; idegen ismét lö be járt 10'384
(3G8-al kevesebb, mint előző évben). Iskolába nem járt 2686 fiú, 3090
leány, ősszesen 57.76 tanköteles (1580·al kevesebb, mint előző évben],
azaz 3-2°/••

A tan it ó k száma
köztük képesített 1557
segéd 43.

Az egyetemes egyháznak 5 ta 11 it ó kép z ő je van, u. m.: Eper-
jesen, Eelsölővön, Selmecbányán, Sopronban és Szarvason. Az öt
tanftóképzöben volt év elején 342, év végén 328 növendék. A tanárok

1588 (38-al kevesebb, mint
(98.3%), nem képesített 31;

előző évben),
rendes 1545,
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.száma 63. (6a.l több nőve ndék , Ó el kevesebb tanár, iniut az előző isk.
évben). Magántanulók száma 2~. Kiadatott 86 oklevél (18.al több,
mint az elóz~ évb~n)

A felsőlövöl ágo hitvev. 1anintézetek ifjúsága f. évi január hö 28-án,
. eRyesületeinek pénztára javára m fr ked vel ő i elő adá s sal eg y be-

kötött táncmulatságot rE?ndezett következő mÜsorozattai: 1.. Nyitány
A lphons Cz ibulha . Stephaniv Gavotte. Előadta' az ifjusági zeriek őr
zenekara. 2. ~Rákóczy Ferenc Rodostön ". Melodrá ma, Irta Dr. Várady
Antal. Szava Ita Dezsö .Káro ly fög , VIlI. o. t. zongoránkisérte Schuszter
Rez sö tk. IV. évf, n, 3. ~Az oroszlánbór" cimü vigjáték 1 felvonásban.
lrta Erdélyi Zoltán. Előadta a tanulóifjuság Tanka Iluska! s Nag-y
Gizusk a k. a; szi.ve s k őzremükődésével 4. Fridr. von ~~lotow: Potpourri
aus: Mártha (zárÓ). Előadja az ifjus ági zenekar .

. Templomi hangverseny. A soproni ágo hitv. evang. egyh s. zk őzség
ternpl ornában 1911 január Iő-én ' a "Dunántúli Zenepár toló-Eg yesűl et"
javára rendezett hang verae ny müsora a közetkező volt: 1. Bach J. S.:
Praeladium és fuga, G dur. 'Orgonán elöa dta ; Alrdőrfer Viktor kar-

r .
nagy úr .. 2. Tinel Edgar: Hálaadó énekzárókar a Franciscus cimü
Oratoriumból, org ona kisérett.el. Előadta az egyházi énekkar. Karuag y
volt: Ahdörfer Viktor úr ; orgonán kisér te Kárpáti Sándor úro
3 Schubert F.: Die Allmacht. Énekelte:' Kösreg i Fángh Frida
úrhölgy, operaénekesnő. 4. Bossi Enrico: IdyIl. Előadta: Altdörfer
Viktor úro 5. Löwe K.: Pásztorok éneke a jászol meJlett. Előadta az
egyházi énekKar. 6. Főhrmann J.: Előjáték és kettős fuga "Bach"
felett. Előadta Altdörfer Viktor úro 7. a) Bach J. S.: Ö finstre Nacht,
b) Wolf H.: Einklang. c) Wolf H.:. Aufblick. - "Előadta az egyházi
énekkar. '

A tágas templom úgyszólván egészen megtelt minden felekezet-
beli hallg atöság gal. . A művészi sikerből az oroszlánrész Alt d ö rt er
Vi kt o r uratilled.

A Dunántúli ág: hitv. evang. egyházkerület soproni ftilskolája (theol.
akadémia, líceum, ta nítók épzö-InfézetjF, évi február hó l·én, a kaszinó
nagytermében. zártkörü táncmulatsággal egybekötött han g ver 8 en y t
rendezett _követkéző műsoroza ttal ; 1. Pogátschnigg Guido: Csak
magyarok legyünk, Énekelte a liceurni veg-yeskar. 2. a) Bach: A tavasa
ébredése. b) Meyerbeer: KoroNázásiinduló. Előadta a tanítóképző--
iritézet zenekara. 3. Arany].: A walesi bárdok .. Szavalta Tomka
Gusztáv, theol. akadémiai hallgató. 4. a) Beriot: Scén de Ballet. b)
Drdla: Serenade Nr •. L (A-dur). Előadta hegedün Wed] Fr ig yes , VIlI.
O. t, Zongorán 'kisérre Berecz Dezső VII, O. t. ·ó. Révay Gc za : Vadászkar.
Énekelte a tanftóképző-intézet férfikara, 6 Kéler Béla: Vígjáték-nyitány.
}átszotta a liceumi zenekar.
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Si'erkesztői üzenetek,
P. L. Hidas. Az Altdörfer-féle chorálkönyv Altdörfer Viktor karnagy úrnál 'kapható"

Sopronban. '- . L. O, Gy. Pozsony: Cikkét, mely a kérdést oly behatóan tárgyalja, nagy
köszönettel vettem. Jelen számunkbau axouban már nem közölhettem ; a jövőre marad. ~
Sz. E. Lajoskomárom. Bekii.ldö'tt dikke szi ntén a márciusi számra marad. Jövőre nézve tett
igéretét szivesen fogadom! - Sz. O. Páp'a. Köszönet'! Majd közelébb. 'S: K. Pazdlcs.
Levelemben jelzett oknál fogva a jövő számra maradt. - P. J. Tamási. A kéziratot kérem
minél előbb, hogy cikkedet a sokféle közlendők közé idején beosathassam, - K. J. Besztercze.
A mostaní válas~on kivül még kettő vár közlésre. Esetleges visszonválasz majd csak azok
közzé tétele után követkézhetik. S. J. Rákospalota. Várom, várom a .tudósitást érkezésed
felől, de hiába várom 1 /

Mut(Ltványszán~.i1J,gyen!
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