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Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik - a nagy szünidö kivételével - minden hó elején, >-

F elelős szerkesztő és kiadó: Papp J ózuef;

Ellenvélemény
orsz, ág, hitv. evang. tanitóegyesü!etünk ügyében. t:5-

cc
Igaz ugyan," hogy egy nyugdijba vonult kartársnak szava már ~

sokat nyomhat a latban, hiszen ő már nem a jövlS, hanem a múlt.
embere. Neki már mindegy lehet, bármiként alakulnak is az aktiv tanítók
paedagógiai és társadalmi életében a viszonyok, neki e mellett már se
nyerni, sem vesztenivalója nincsen. Ő már a measze jÖV0 felé sem tekint-
het, mert a látóhatárt eltakarja előle a közel fekvő rideg sir borús
.képe.

A múltat azonban senki meg nem tagadhatja.
E mültra való hivatkozással, de meg mint teljesen semleges. félnek,

vagy táil csak éppen ezért, legyen szabad nekem is a címben' foglalt
tárgyhoz néhány szót szélunom. i

Igen örülök, hogy orss. evang." tanítöegyesületünk ül!"ye a sok évi
húza-vona után valahára befejesődött, amennyiben alapszabályaink úgy
egyházi, ralamint politikai hatóságaink részétél hozzájárulást és megerő-
sítést nyertek.

Nagy kitartást kellett tanúsítanunk, sokat kellett küzdenünk, mig
rendíthetlen bizalom, hit és reménységgel el tudtuk érni, ki tudtuk vivni.
magunk részére azt a poziciót, melyet céljaink elérésére legalkalmasabb-
nak véltünk ; kell tehát, hogy az részünkre annál becsesebb,' értékesebb
legyen s hogy azt semmiféle körülmények köiött semmiféle tekinteteknek
egyhamar fel ne áldozzuk, hanem eddigi önerönkre támaszkodva igyekez-
zünk azzal úgy az általános tanügy érdekét, valamint saját javunkat elő-
mozdítani.
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A mondoltak ellenében t. Sas s István intéző bízot tsági elnök urunk
e lapok januári számában is megjelent bizalmas felhivásában azon javas-
latot teszi, hogy számolva a változott viszonyok kal, térjünk el eredeti
tervünkfől és e helyett lépjünk be a bennünket szivesen hivó ágoát..
hitv. evang. tanárok orsz. egyesületébe. melynek a mi egyesületunk külön
szakosztálya lenne, söt az a mi kedvünkért még cimét is meg-
változtatn!L

Mi az orsz. evang. tanáregyesületnek eme saives meghivásaért hálás,
köszönettel tartozunk. És volt idő, uiidön azt ezer örömmel, minden
habozás' nélkül igény be is vettük volna, De a jelen eset ben, midőn már
elértün k ahhoz az épülethez, melynek felépítésén és betetőzésén oly sokat
fáradoztunk, bocsánatot kérünk, de teljes lehetetlenség a világ hahotája
nélkül abba az épületbe be nem lépünk, hogy gyenge pénzű létünkre
is, úgy-ahogy, el ne lássuk aszal a szükséges berendezéssel, mely
a~t számunkra lakhatóvá teszi.

Én tehát a fennti okokból mélyen tisztelt elnök urunk javaslatahoz
hozzá nem járulhatok. .Iianem azt bátorkodom ajánlani, hogy haladjunk
tovább is a megkezdett uton és irányban oly kitartó hittel és bizoda-
lommal, mint a minöt eddigi küzdelmeinkben is tanusítottunk. , Ne tánto-
rodjunk meg a tizenkettedik órában, banem maradjunk önmagunkhoz
kouzekvensek -s törekvéseinket, még a mutatkozö némi' közöny dacára is,
siker -fogja koronázni. Ez az én hitem és meggyőződésem és erre bátor-
kodom t. kartársaim becses pártoló figyelmét felhivni.

Nem akarom azonban 'ezzel az egyenetlenség, a meghasonlás magvát
elhinteni. Ez távol. legyen .iölem.. Mert hiszen itt, egymásköz! a szerétet
jegyében tanacskozunk. Éi ha a valódi ezeretet vezérel bennünket, lehe-
tetlen egymás között meghasonlanunk, mert a -szeretet ,mindeneket
betakar. , Itt oly kösös ügyről van szó, melynek mindenik fél a javát
akarja s csak az utakra nézve van nézeteltérés. Ez azonban kiegyenlí-
tődik a többség óhajával. Mert azt hiszem, a többség bármelyik vélemény
mellett fogna is dönteni, annak akarata előtt mindegyik fél, minden hátsó

. godolat nélkül' fog meghajolni, hogy' szerétetben munkálják a többség
által óhajtott úton a maguk és a közoktatasügy javát.

E szempont által vezéreltetve, nem, óhajtok bővebb 'polemiába bocsát-
kozni, csupán azt bátorkodom hangsúlyozni, hogy én nem látom a , mi
viszonyainknak oly nagyfokú meg'változását, melyek az eredetitöl eltérő,
liiás elhatározásr'a késztethetnének bennünket. Sót tovább megyek s azt
mondom, hogy azok !ízóta mitsem változtak. A helyzet még, , lUSndig
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ugyana», mint volt régen, t. i. a többi felekezeti tanítóknak megvan
saját, független országos egyesületük, nekünk pedig még most aínos, tehát
független megalkotásának szükségessége még mindig fennforog. Igaz
ugyan, hogy akkor az orsz. 'evang, tanáregyesület még nem volt meg,
de azóta más felekezeti tanáregyesületek is alakultak, a nélkül, hogy az
illető tanítók szükségét látták volna azokkal fuzionál ni. És ha a többi
felekezeti tanítók megtudtak knzdeni azzal az ezernyi mehézséggel, mely-
lyel egy orsz. tanítóegyesület megalkotása jár, akkor tán mi is meg
tudunk azzal küzdení s a könnyebbség okáért nem riadhatunk attól
vissza 8 nem kivánkozhatunk oly baratségos, atyafiságos hajlékba, hol
talán még eli 8 tar t a lJ a k ben n ÜII ket. (n Szerk.) Boesánatot
kérek, de most hivatkozni nehézségekre, az szerintem nyomasztó
kishitüségre vall, mely még a legválságosabb pillanatokban sem
nyomul t soha elötérbe ; slit ellenkezöleg az eris hit és bizodalom
volt mindig a fő ~ugója ténykedéseinknek 8 erősítőnk, bűzdítönk a csüg-
gedés óráiban s éppen ennek kössönhetjük, hogy Ol·SZ. egyesületünk ügye,
ha. sok idő múlva is, de idáig juthatott. A most felhozott nehézség _már
akkor, a kezdeten is megvoIt és nem is maradt az soha számításon
kivül, de meg volt mellette az erős hit is, mely nem csak ezen, hanem
még a poklok kapuin is kell, hogy diadalmaskodjék. Ezt az erős hitet
tartsuk meg továbbra is és ne ingadozzunk. Csa.k előre a megkezdett úton
s eél t fogunk érni!

Nekünk tehát, mint már említettem, függetlenül kell megalkotnunk
orsz. egyesülétünket már csak azért is, mert erre eddigi ténykedéseluk
által már mintegy obligálva vagyunk s ha már egyszer a-t mondtunk,
akkor a b-t is ki kell mondanunk. Mi nem blamálhatjuk magunkat azzal,
hogy megijedünk saját árnyékunktól, mellyel a többi felekezeti taníiók-
nak csak gúnykacaját vonhatnánk magunkra.

A világon mínden tényező önáJl6ságra törekszík. A~ orsz, felekezeti
tanítóegyef;ületek is, és Jegyen az bármiféle más egyesület is, az mind
önállóan van megaJkotva, mert a tömörülésben mutatkozó erő csak az
ily testületek ben nyilvánúl kellőképpen. Az oná,Ílóság utáni' törekvés még
áldozatok tói sem riad vissza. Látjuk ezt a családokban testvérek között is.
Ha együtt működnének, tán könnyebben llvezbetnének _az élet tengerén,
ezt ök maguk is tudják, de az önállóság kedvéért nem riadnak vissza.
nebézsége'ktlH sem. A kis madárnak is jobb dolga volna a fényes kalitká~
.ban, de biz az, bármily nehezére essék . is az élet" nem kivánkozik oda.
Mindezek nekünk is intö példatil szolgálnak az önálló, független sserves-
kedés mellett. Ezt ~üztük ki magunknak elvi ssempontul, ezt hajtsuk is
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végre. Hiszen .éppen ezen független. elvi. szempontért folyt auem ré..g
·műltban is a nagy .küzdelem sasok. tinta az ev. tanítóság soraiban.
·És voltak, kik annak bekövetkeztével a yilág végét jósolták még. ÉA
midön bekövetkezett mi történt ~ Semmi 1 Minden kár ,minden megrés-
kódtatás nélkül vonult az el oly szépen, enyhén és símán, niint pl. ';1

.Halley-üstökös az égbolton. És mi' maradt utána hátra ~ Úgy tennt"'mint
-alant egy jóleső, megnyugtató érzés kinek-kinek s!Lját szempontjabél 's az
ebből fakadó kölcsönös bizalom és szeretet, melyegyházunk veteményes
kert jére üdítő nyári esőként hatott. A jelen esetben is így fog e7. .leoni.
Azért semmi okunk sincs eltérni 'a megkezdett útról. Saját érdekünk ben
éppen nem, egyházunk érdekében sem, mert az nem kiván tőlünk egyebet,
minthogy hozzá mindenben hű, áldozatkész apostolai legyünk, melyet

rpe4ig így is állunk és szivesen vallunk; a tanilgy sem, melynek Jü~rget-
.lenü! tán még jobban állhatunk szolgálatában. .

Jö, jö, mondhatná tán valaki. Dehát nyitott ajtót tetszik dö~gétni,
-híssen meg lett mondva, hogy önallőssg, függetlenség tekintetében egye-
stiTetünkkel ott sem lesz semmi' hiba a kréta körül l- 'Bocsánat, de ~
iteki~'téiben még elnök urunk által oly szépen mondottak "után is kény-
'telen: vagyok kételyeimet kifejezésre juttatni, ~nert laz önállóság , már' ott

, is o'; vés7.élseztet~e van, ahol két' egyenlő erejü intésmény olvad egybe,'
A~ol pedig·' az egyik erősebb, mint a másik, ott minden bizonnyal a
gyengébb fogja a rövidebbet húzni. De meg ha ez 'nem is követkéznék

'be, a közös ügyes állapot miatt, még akkor is volnának aggályaim,
:~ert' ~ kösmondés is azt tartja: közös lónak turós a háta.
i" . Azért, nézetem szerint csak alakítsuk meg országos egyesülétünket

l' I .

'pnálIó~n. Ha egyszer a~tá.n ez megtörtént. akkor igenis lehet keresnünk,
e két egyeeület között az összeköttetésnek valamiféle módját, mert -az

·tény, hogy. ~ két testvéregyesületnek karöltve kell munkálkodni; mert
I vannak ügyek,' melyek ezt valóban szűkségessé is teszik, ilyen a többek
·között, pl. az elemi- és knzépiskola tantervének szorosabb összeegyeztetése,
"úgy a vallási, mint a realtantárgyak tekintetében. Ez azonban már az
Ol~SZ,.BV~ tanítóegyesület teendőihez fog tartozni.' Hogy aztán az, az ösz-
sseköttetésnek miféle módját fogja az orss. evang. tanáregyesületnek

·ajánlani, .az az Ő IdoIga leszen,inelynek mi semmiképp sem prejudi-
'. 'r }' . I : : II . JI

ká~patunk. ' .
..'~ze~után pedig nekem is; 'volna egy kérésem ,1 a 't: ~kartáí's "urak holz.

Nevezetesen pedig' t. elnök 'urunk' szíves. utólagos eri\gedpl'ffiével,' tájék~z~s
~Ág'~tt, ~necsak ,azon kartárs' urak küldenék be'odas~av~zÚ~Üt: . UlkLa

" ~l,'.,.;,-).(, ','o ~J ;'~r ,: ,,; ~~[: '(f',.l <o', lJ) .:,,~', , ..í:;~·.·j,í~_ t'.L':~
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csatlakozást óhajtják, -hanem azok is,' kik más véleménybenvannak s egy
önálló, .' független orsz, ev. tanÍtóegyesületet óhajtanak. Egyébiránt' azt
hiszem, ehhez most már kissé rövid is at idő, ' mert áprilisig az egész
ország evang: tanítósága aligha lenne megssavaztathatö, Azért leghelye-
s e'b b n e k t ar t a n a m a k é r d é s t leg a l a b b egy évre elhalasz-
t ani, egyrészt az idő rövidsége miatt, de másrészt és főleg' azon okbél
is, hogya helyi tanítóegyesületek kellő megfontolás és megvitatás végett
az ügyet gyüléseik napirendjére tüzhessék, hogy szavazataikkal aztán,'
mint megtisztult véleménnyel jarulhassanak a szavazás urnájához. Ez
esetben pedig azt .hiszem, nem is volna, szükséges -' de meg bajos
dolog is - az evang. tanítóaágot egyenként megszavaztatni, hanem
teljesen megfelelövéa nagyon elégséges volna az is, ha vitatás után az
egyes egyesületek küldenék be az elnökséghez ebbeli igenleges, ,vagy
nemleges határozatukat. ' De mindezeknél még legkompetensebb volna az
a, megoldás, hogy egy olya II o r sz. ev. t ~ n í tói gy ü 1é s pl o n-
d a n g k i e föl ö t t ~ d önt é s t, min tam e l y a zor s z, e v,
tan, í t ó egyes ti 1 e t m e gal k o tás á tel hat áro z t a, mert igy
juthatna az orsz. ev. tanítói közvélemény a legméltóbb s legimpozánsabb
kifejezésre. , .

, Hogy szerény nézeteim meghallgattatásra fognak-e találni, vagy nem"
azt én ' teljesen mellékes kérdésnek tekintem. Engem csupán csak az
vezetett e sorok megirására, hogy egyrészt hangsulyozzam az ingadozás
káros voltát, másrészt pedig, 'hog-y, rámutassak az íranyvéltoztatésböl ered-
hetö eshetőségekre, nehogy, e miatt bárkit is valaha szemrehányás
érhessen,

Engedjünk tehát az ügyalapos megbeszélésére evang. tanító':"
egyesületeinknek s tanítóinknak megkivanhatö, elegendő időt, aztán pedig
, győzzön. a jobb!

x-y.

Győzzön a [obb.
:"1

,Országos' egyésületüuk megalakulása, illetve. az ágo hitv. ev. tanárok
országos" egyesületéhez való csatlakozásunk tárgyában kiad ott felhivásomat,

. több' mint -mésfélezer példányHay:' küidöttem szét az ország minden részébe,
mindenhora: ahol csak lutheránus iskola és tanító .van .. .Ismeri tehát
azt minden érdekelt. Tantestfiletekr'_(Po~ony, Ig16, Oegléd; Hidasd stb.)
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és egyesek, egy á más után jelentették be csatlakozásukat. FelhivásolU
megíntsanal egyedüli célom az volt, hogy ügyünk, már az első olvasásra
is olyan tisztán álljon mindenki előtt, mint a ragyogó napfény, hogy
így, elhatározásában ne vey.essen senkit semmi más ok, csak egyedül a
legtisztább a legszentebb meggyőződés. Az én csekélységemet _ne nézze
ott senki, csak egyedül az Ogyet, amelyről szó van.

Hogy ezen sorokat megirom, az csak egy újabb bizonysága annak.
hogy nyugodtan várom társaim elhatározását és befolyásolni nem fogok
senkit, nem még akkor sem, ha az egész lutheránus tanító! kar egyban-
gulag foglalna is állást ellenem. Feltünési vágy engem nem vezet, szere-

• pelni nem szeretek, ami ezúttal ismét a cselekvés terére hivott az: a
kötelesség tudás és helyzetünk alapos ismeretéből fakadó azon határozott
meggyözödés, hogy így, egy nagy és bátor lépéssel jóvá tesszük a műlt-
nak sok igen sok mulasztását.

A múltnak sok keserű tapasztalata, a helyzet és a viszonyok alapos
ismerete, az elore haladás utáni vágy, a lekiesiuyelt tanítói karnak a. lel-
emelése arra a helyre, amelyet az általa végzett fontos munkánál fogva
jogosan megillet, annak a rölun k nélkülünk való eljárásnak minden fokon
'való megszüntetése, ezek és az ezek utáni vágy szülték lelkemben azt a
határozott meggy~ződést, amelyre fentebb hivatkoztam.

Nem lehetetlen dolog, hogy akadt volna tanító, aki az én helyze-
temben, kezébe venné azt a csomó levelet, amelyet az or~zág minden
részéből, úgy egyesek mint testületek hozzám intéztek, hogy bejelentsék
az ágo hitv. ev. tanárok orsz, egyesületéhez való csatlakozásukat,és ereje
tudatában, . mint egy győzelemre vágyó vezér büszkén ütne kardjére és
azt mondaná: én már most is elég erős vagyok a csatlakozás megvaló-
sítása és a szakosztály megalakítására, tehát nem várok többé senkire.
Én azonban, amig a helyzet teljesen tisztázva nem lesz, amig nem tudom
azt;' hogy hányan vannak és kik asok, akik a csatlakozást ellenzik, elha-
tározó lépést tenni nem fogok, bár a lelkem fáj minden egyes napért,
amelyet evvel a céltalan huzavonával elpocsékolunk.

Sokkal többre becsülöm társaim meggyőz6dését, sokkal jobban sze-
retem pálJámat és scrsosatmat, sokkal inkább a lelkemhez van nőve
mínden egyes alkotásúnk, semhogy a jog és az igazság. útjairól, 'bármi
szép célok, bármi édes remények, bármi biztos eredmenyek elérhetéseért
egy pillanatra is letérjek, és így vissza éljek azzal a bizalommal,íamelyát
társaim belém helyeztek.

Felhivásombannyiltan rámutattam arra, hogyamegalakulásnak két
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m6dj'a van. Megmondottam, hogyha külön akarunk megalakulni. 7tÍgy sok
küzdelem, sok munka, sok áldozat árán jutunk el .odáig ~ ha: :ugyan,
eljutunk - amikor hozzá foghatunk a munkahoz. Emitt 'pedig, kész;,
otthon ~vár bennünket, ahol minden erőnket' és tehetségünket munkára.
ferdíthatjuk. ' , , - __

Azonban ne csak a kezdet, könnyebb vagy, nehezebb volta képezee-
elhatározásunk alapját, de mérlegeljük azt is,' hogy melyik esetben végez-
hetünk eredményesebb munkát s mikor remélhetjük inkább azt, hogy:
munkalkodásúnk, egyházunk részéről, a legteljesebb méltánylásban 'ré-:
szesül. Akkor-é, : amidőn teljesen magunkra hagy~tva kopogtatunk erre -is i

arra is, és keressük azt' a jó akarót, aki támogatója lenne ügyünknek,,'
vagy' pedig 'akkor, mikor egy dr .. Meskó L~szló és egy dr. Mágó<:sy-Dietz
Sándor elnökök, akik maguk is fontos .positiót töltenek he .egyetemes ~
egyházunk tanügyi bizottságában, terjesztik be, határozatainkat.

Nem szeretném pártokra 'szakítani egyetemes ,egyházunk tanítói
karát, deajelen esetben' nagyon kivanatosuak tartom, hogyn-yilatkozzék
meg a tanítói kar' minden' egyes tagja, s moudja meg mindenki -nyiltan.:
h{)gy melyik módon kivánja keresztül vinni országos egyesületünk meg- \
alakulását; A magam részérál kijelentem azt, hogy amint, eggyel több
nyilatkozat lesz a külön való megalakulás mellett, mint a .mennyí a,
csatlakozás, érdekéhen fog -leadatni, meghajlok a többség ,akarata, előtt
és leszek :a megalakulandó országos egyesületnek egy szerény, .munkás
tagja, ha úgy fogják azt megalkotni, hegy otta munkára tér és alkalom'
is kinálkozik.

'Elméleti tételeket felállítani nem szeretek. A külső látszatért áldo-
zatot nem hozok, de gyakorlati irányban örömmel .és készséggel .dolgozem.
Az áldozatot soha sem tartom nagynak, amikor tudom, hogy az meg·
fogja teremni' a· maga .gyümöloseit. Az ág. hitv. ev. tanárok Ol'SZ. ',egye.:
sületéhez való csatlakozásban én nem a többi országos egyesül ettől való
elmaradást Iritom - amint azt megjegyezni hallottam" - hanem ellen-'
kezöleg azoknak a megelőzését. "A jutalmát egy bosszú küzdelmes .vara-
kozásnak.

. A cél, amelyet ott együttesen szolgáln1i kivánnak abban hatarozödik,
hógy az összes összeható erők, amelyek sgyetemes vegyhasunk tanügyét
szolgálják, egymást megértve, egymást támogatva, .tervszerű következetes-
s"ég-gel'haladjanak előre s így igyekezzenek érvényt szerezai . minden
jogos kivaneagnak.: akár a tanügyről, akár annak •bármely, fokon .álló
munkásairól van szö..
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Felesleges dolognak tartom hangoztatni - mert hiszen az. egész
multam tanuságot tesz mellettem, - hogy én is önállóságra, független,
ségre törekszem, csakhogy itt úgy látom, hogy más az -űt, amelyen az
önáll óság feléhaladni akarunk, s különböző a fogalom, amelyet arról,
magunknak alkottunk. - Én a csatlakozás miatt a tanítói kar függet-
le.iségét nem féltem, sőt. ez uton akarom azt lehetőleg előbbre vinni.

Felekezeti tanítók vagyunk. Egyházunk szolgálatában állunks így,
amidőn önállóságra, függetlenségre törekszünk, azt a törekvést, az. én
ezerény felfogásom szerint, be kell illesztenünk. abba a keretbe, . amelyet
egyházi alkotmányunk s az ezen alapuló szabéljrendeletek-azémuukra
előirnak. Amint ezen kivül állunk, elhagytunk a törvényes talajt, Nem
azt mondom ezzel, hogy ha külön országos egyesületet alkotunk, akkor
nem állunk törvényes alapon, hanem ast, hogy az adott keretek között
fü~getlenFlégünket - már t. i. ami kevés van - itt is, ott lis meg lehet,
sőt meg is kell tartanunk.

Mert, miben hat'ározódik, vagy helyesebben, mi képezi alapját akár'
·az egyes, akár a testillet függetlenségének ? Én, az- én hosszú tanítói
pályámon azt tapasztaltam s arra a meggyőződésre jutottam, hogy fUg-
getlenségünknek egyeduli alapja s egyedüli biztosítéka: a kötelesség-
tudás és a jól végezett munka. De hát, gátol minket ebben valaki 1
Vagy kiirthatja ami lelkünkből bárki is a kötelességtudást? Megakadá-
lyozhatja-e bárki is azt, hogyalapos és jó munkát végezzünk? Én azt
hiszem, hogy nem, de nemis akarja senki.

Azt is hallottam felemlíteni, hogy. a osatlakozás esetén a tanítói
kar nem tud érvényesülni. Meg-valJom, hogy ezt. a kijelentést nem értem.
Hogyan nem tud érvényesülni 1 Hogy nem az övé lesz a vezető szerep?
Vagy. nem küzdhet vá~ yai óhajai megvalósításáért? Vagy nem dolgoz-
hatik önállóan saját szakosztályában ~ Vágy nem viheti tovább a hozott
határozatokat? Mindezek a kérdések, mint amelyekről feltehető, hogy itt
vagy amott felmerülnek. egymásután tódulnak elmémbe, de csak akkor,
ha bele képzelern magamat azoknak helyzetébe, akik a. tanáregyesület-
ben már fenálló 8zakosztályoknak egymáshoz való viszonyát nem
ismerik.

Azonban, akár megfontolva, akár ötletszerüen lett is ez a kijelentés
az érdeklődök közé dobva, nem térek ki előle. Megvallom, hogy nagyon
szerétném ismerni ennek a kijelentésnek azindokolását, mert hogy az
mit foglalna magában, azt el sem tudom g-ondolni. Felfogásom szerint,
érvényesülni lehet a csatlakozás esetén épen úgy, mint a külön .való ala.
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kulásnál. Mert: mi az érvényesülés fei tétele ~ Ug-y-e bár, . az egyénnél :
az alapos tudás, a .kitartö munkásság és ezek alapján a tervszerű előre
haladás. Az egyesületnél. ezekhez jön még a jó vezetés. No, és ki gátol
bennünket abba», hogyalapos tudással, jó készültséggel lépjünk sorom-
póba? Hol van jobb alkalmunk ismeretkörünk, tudásunk gyarapítésara,
mint épen abban ct körben? Vagy ki állja .utunkat, hogy ne dolgozzunk,
és ki akadályozza meg a tervszerű előre haladást? Senki és ismét senki.
Sőt ellenkezőleg, biztosíthatok mindenkit, hogy aki szívvel és lélekkel
tanító.. a ki sem többnek nem akar látszani, sem kevesebb nek nem engedi
magát nézetni, mint ami bennünket tanítókat jogosan és minden viszonyok
közntt megillet, az egytől-egyig jól fogja érezni magát abban a művelt
körben, ahova a legönzetlenebb szerétet nyitott ajtót számunkra.

Kedves Szerkeszt@ Uram! .

Az itt elmondottakat, a múlt hetek folyamán' hozzárn intézett több
rendbeli levél re irtam válaszúl, mert őszintén bevallom, hogy a levelezést
nem győzöm, mert .odáig jutottam, hogy vagy helyettest kell állítanom
aki az én dolgomat elvégezze, vagy le kell mon.lanom állásomról. . hogy
egyébb tisztségeimnek eleget tehessek.

Fogadd köszönelemet, hogy x - y kartárs úr ) Elleuvéleményx-ét
kegyes voltát leküldeni s így megmentettél egy hetekig tartó kinos
várakozástól.

Az elmondottak után nagyon kevés megjegyezni valóm van a cikkre.
Csak félreértésből száhnazhatott az a felfogás, mintha én, már most

a husvéti gyűlésre össze akartam volna hivni a tanítóikart. Felhivásom
idevág9 pontja így van: »Azért arra kérlek benneteket kedves kartarsaim,
hogy tekintettel arra, miszerint az ágost. hitv. evang. tanárok orsz. egye-
sület.e közgyülését, amelyre határozott választ kérnek t ő l ü n k
a c sat lak o z á sr a II éíl ve, április hó elsö felében tartja meg, ezen
felhivásom kézhez vétele utá.n legyetek kegyesek egy hozzám intézett
levelezőlapon bejelenteni az egyesületbe való belépésteket. «. - Hogy ezen
pontot egyesek másként magyarázlá.k, azt tudom, mert hiszen voltak
akik már a jelentkezéskor a tagsági díjat is beküldötték, többen meg -azt'
kérdezik, hogy kinek fizessék a tagdijat. Ezen·· dolgokról pedig még
csak említést sem tettem. Én igéretem szerint tájékoztatni akartam
a tanáregyesületet, hogy belépünk-e vagy nem, . ezért kértem abejelen.
téseket, s így a halasztá indítvány tárgytalan.

EI tar tat IT i ,ma g u n kat, sem szellemi sem anyagi téren nem
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akartam, nem is fogadnám el senkitől, valamint nem hiszem azt sem,
hogy akár a vezetesem lllatt álló egyesület, akár csekély magam, bár-
kinek okot adtunk volna arra, hogy ilyen megjegyzést tegyen ránk.
A munkateret, amely ott kinálkozott, azt fog-adtam volna én örömmel,
mert tudom, hogy mit jelentett volna az számunkra, épen azért elvesz-
tését fájlalom.

De van még egy dolog, amely föl máshol mint bizalmás baráti kör-
ben soha nem beszéltem, de most a saját álláspontom igazolására fel
kell említenem. Eddig hallgattam, mert hiszen emberi természetünkben
rejlik az, hogy ami homályt vet ránk, azzal nem igen szeretünk előhoza-
kodni, de most, amikor látom azt, hogy az az ideális tervezgetés, amely
még soha semmi eredményt felmutatni nem tudott, itt is, ott is kezd
előtérbe nyomulni, hogyalátszatért feláldozza a lényeget, a küisőségért
a belső beoset. megmondom nyiltan, hiszen a szégyen nem a magamé,
osztozun k rlljtá e~yezel'hétszázötvenen I

Az utolsó tanítói egyetemes gyülés alkalmával - tehát amikor
sokan voltnnk Budapesten - Falvay barátom országos értekezletet hivott
össze. Ezen az értekezleten voltunk ti z e n ket ten. Somogyból Mikler
Gy0zŐ és én, Pedig száz és száz sorsosunk volt Budapesten. MásÍél év
előtt én és barátom mozgattunk meg mindent, hogy Budapesten az
Országcs Bizottság és az Eötvösalap gy ülése alkalmával, amikor bizo-
nyesan tudtuk, hogy sok kartársunk van oda fenn, egy számot tevő érte-
kelletet hozhassunk össze az alapszabályok nak a kormány utasítása sze-
rint való átdolgozásához, s lettünk az értekezleten tizenheten. Ez a
tizenhét az, amit Koczor M. baratom legutolsó cikkében burkoltan bár,
de felemlít. És még ebbál a tizenhétbél is volt egy képzőintézeti tanár,
egy fővárosi- és egy zsidó-tanító. Tehát ilyen országos összejöveteleket
én sem a különálló egyesület dicsőségéért, sem a remélhető kudarc gya-
lázataért, megismételni nem fogok. Oda adom a vezetést a mai napon
örömmel bárkinek, s meg teszek mindent a támogatására, amit egy tag
megtehet, de ve~etö nem leszek.

x - y kartárs úr szerint a viI ágh a hot á j a kisérne bennünket
a csat: akozás esetén, de hat ak kor mi kisér bennünket, ha ismét össze-
jövünk tizenketten vagy tizenheten országos egyesületet alkotni I?

Boldog ember az, és irigylésre méltó annak a helyzete, aki a tízen- .
négy év előtti és a mai viszonyok kösött változást' nem lát.

Tudom én azt igen jól, hogy a~ egyesületekkel sokkal könnyebb
volna tárgyalni mint így, azon esetben ha úgy volnának azok minden
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egyhá~kerületben szervezve mint nálunk. No de ami nmos azzal csak nem
lehet tárgyalni?

Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy én talán 'többnek tartom magamat
kartársaiumál és most tűzzel-vassal keresztül fogom vinni azt, amit én
jónak és helyesnek tartok. Nem, még befolyásolni sem fogok senkit. Ha-
nem én magam állok szilárdan meggyőződésem elhatározásom mellett.
Ha elbukom. annak a magam szempontjából esak örülök, de az ügyet,
amely velem bukik, azt sajnálcm.

Maradtam Kedves Szerkesztő Uram továbbra is igaz hived
Sűrd, 1911. február Lő-én.

Sa ss István,
elnök.

A vallásról és vallasoktatasröl,
Megjegysések Koller István cikkeire.

Koller István cikkei, még pedig úgy az, melyet "Darwin tannairól
és :a paedagogiáról" (1910. évf. 8., 9. sz.), mint az, melyet "a vallásról
és vallásoktatásról" e lapokba irt (1910. évf. 12. sz.) Trager Ernő
"megjegyzései (1911. évf. 1. sz.) után ig megérdemlik még, hogy
velük foglalkozzunk. Mivel pedig a szer kesz töség úgyszólván minden-
kit felszólított, hogy e kérdéshez személyeskedés nélküli vitában
hozzászóljon - azért kéri alulirott is az olvasó türelmét, hogy a szóban
forgó tárgyhoz. megjegyzéseket füzhessen. Ebben nemcsak az acél
vezérli, hogy azokat, kik a cikkiró álláspontját nem helyeselik, eset-
leg megerősithesse, hanem azon remény ig, hogy tán sikerül a cikk-
irónak is - kiről fel szabad tenni, hogy semmi irányban el nem zár-
kózik - némi szolgálatot tenni. Avval ugyan tisztában vagyunk, hogy
senkire a hitet nemcsak rá nem erőszakolhatjuk, hanem a "legelőzéke-
nyebb szeretettel és bölcseséggel senkivel nem kőz őlhetjük. Mert ez
isten felség joga (különben mindaz, amit az apostoli hitvallás 3. hit-
ágázatának Lutherféle magyarázata elején vallunk és tanítunk, igaz-
ság nem volna). De tudjuk azt is, hogy isten embereknek gyenge
szavait is megáldhatja és felhasználhatja eszközül eme joga gyakorlá-
sában. És hogy isten ami következő sorainktói se tagadja meg ezt az
áldást - ez ami k érésünk, ez ami óhajtásunk,

Koller darwinismusára, miután ennek lényegét, a mechanikus
kiválás tanát -- úgy látszik - ő maga sem. tartja vitán felül állónak.
(Ev. népisk. 1910. évf. 234., 238., .241. 1.), úgyszintén fÍi:ickel iránti

. nsgy tiszteletére, mivel annak monismusát elveti (236., 237., 241. 1.),
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nem vetek ügyet. Bár az utóbbira nézve én nem csak Dennert k ő ny vé-
ben: "Die Wahrheit über E. Hackel" (pl. 55. k. J.. Hamannal, 71. k. 1.
Fleischmannal szemben való eljárása stb.], hanem H. Schmidt védő-
iratában : nHackels Embryonenbilder ... U 1909'. is látok sok okot
ezen tisztelet mér sék lésére (pl. 29. 1.. hol Reitz Hackel védekezését,
hogy más tudósok úgy készítik képeiket mint Ő, visszautasítja; 34. 1.,
hol Kölsch ugyane tárgyban azt mondja: nIch habe mich für Hackel
g eschámt ... " Ugyanott elitéli szt Fleischmann .is, mi", Kneibe\ -
Schmidt sz er int is neine A utor irát auf dem Gebiete der Entwicklungs-
geschichte" - a 47. s k. lapon így nyilatkozik Hackel egyes képeiről:
"stark schematisirt jedenfalls sinrichtig sind Pha ntasie ,
gebilde .... die menschlichen Embryonen dieser Studien ..•. seh en
ganz anders aus ..•. wi eder reine PhantasiegebiJde ..... stb. O) •

. Legujabban pedig nemcsak Telehurann utasitotta vissza Hackel véd e-
kezéseit, melyeket nSandalion" c. legújabb füzetében embrioképei
mellett újból felhozott, hanem Hasse br es lau i tanár is, (ki pedig azon
46-hoz tartozik, kik Hackelt védték) "Mangel an MoraJ und Rechts-
b ewusst.sein " vet szemére, míg egy k őlt ö Jüngst H. "Der Sturz Hiickels.
Eine Abrechnung 1910" c. tüzeteben azt írja: "E:n Hackelnek hű
k ő vet öje voltam és egy évtizeden át álltam tanai rendithetlenségének
igérete alatt. Ezen igéretnek vége van." Sőt a sz ámazástanr a, melyet
szerzönk .a tudomány elvitázhatlan közkincsének" , (234, 1.) stb.-nek
nevez, sem térünk ki. Csak konstatáljuk, hogy elen theoria nem a
természettudománynak, hanem a természetphilosophiáriak tárgya s igy
nem az ex .kt természettudományos megismerésnek eredménye, hanem
a v iláguézetnek, a hitnek kérdése.

Amire mi r efle k tálni k ivánunk, azok legfőképen a theologiai
kérdések s velük kapcsolatban a paedagogiai problémák, melyeket
Koller felvetett.

A va llá s lényege, mint sz erz ö n k helyesen mondja, nem világnézet.
(365. 1.) A világnézet tan (366. 1.), pedig a vallás nem tan vagy t aní-
tá so k rendszere. (236 1.) A va llá s az ember lényegével összeforrott (237,
366), érzés szüleménye (236). Érzésnek is nevezi (236.), azután egyéni'. .
á térzésne k, á h ita t., irna-, rajongásnak, függés érzetének (367.). Máskor
belső elemét nevezi. rajongásnak, á h it at-, mysticismusnak (365 ..) és ~ki-
jelenti, hogya" vallás odaadás valamihez, a függés érzete, "vonzódás
a titokzatos, a myst icisrnus a nagy lelki k itőrésék után." (237.) Lénye-
géhez sorolja a fát um hitét s úgylátszik a sejtelmeket is. Szóval a
vallás és érzelmek egész skálája kezdve a Friesféle Ahndungtól egé-
szen azon rajongásig, me ly Riehllel Nietzsche atheismusában vagy
Lipsius F. R.-dal az atheismusért .való .effektvolles Eintreten j-ban
(" Kritik der theol. Erkenntniss 1904, 207. 1.) .is lát még vallást. Bizo-
nyos, hogy ez a vallásnak már végtelenül általános fogalma (365), mely
mellett (bátran állíthatjuk) már a va llás kezeink k őzt el is vész. Való-
ában már az elveszett vallásnak csak surr og atuma ival van dolgunk,
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amelyekkel egy szinvonalon van Maurenbrecher amaz állítása, hogya
socialismus is nevezhető va llásnak,

Ha a valtás lényegét igy az érzésbe helyezzük, természetes, hogy
az a homályosság köréből, a kimondhatatlan kőréböl, ki nem léphet
s így ismeretbe foglalása, dogmává válása által csak vesaithet értéké-
ből (366. 1.). De ez a Fries-féle vallásfogalom, amint ezt pl. Otto R.-nél
(s úgy Játszik legújabban a vallástörténeti iskolában, pl. Boussetnál) is
találjuk, eg-észen egyoldalú és egyáltalán nem merfti ki a vallás egész
lényegét.

Helyesebb útra vezet az a meghatározás, hogy i ;« vallás élet"
(236., 366. 1.) Az élet az egész embert veszi ig-énybe és nem csak egyik
oldalát: gondolkodását, akarását vagy érzelmét. Csakhogy ha a varlás
élet, óvakodnunk kell attól a félreér téstöl, minfha az a természetes:
testi és lelki, életnek - melyet minden ember él - csak egy bizonyos
alakja, mondjuk: erkölcsös, istennek tetsző éJe't lenne, mert úg-y megint
egyoldalú meghatározásra jönnénk. Hiszen az erkölcs az akaratot veszi
igénybe s igy a v~llás megint csak az akarat doiga lenne. Úgy lát-
szik, hogy ami sze rz ön k is igy gondolkodik, mikor a vallást abból
akarja levezetni, hogy tökéletlenek vagyunk, a tőkéletesség felé kell
törekednünk." (237. 366. 1.)

A vatlás egészen sájálos élet a természetes élet melleti , élet az istennel,
életközösség vele. A vallásos életben is szerzünk benyomásokat, mint
a természetes életben, t. i. az istennel való érintkezés útján istentől.
És ezen benyomások szintén a lélek mind a, három irányához tartozó
lelki élmények et váltanak ki; a vallás tartalmaz ismereti érzelmi és
akarati elemeket. Tudatra emelve ezen benyomások is tapasztalatot
vallási tapasztalatot eredményeznek. És mikép a természetes életben
tapasztalatainkat szükségszerüleg, de célszerüleg is szavakban hos zuk
kifejezésre és ismeretben őrizzük meg magunknak és másoknak-
úgy van a vallásos életben is. Szóval lélektanilag szükségszerü, de
egyúttal nagyon üdvös dolog a vallás terén is az, hogy a vallásos élet
ismeretekben nyer kifejezést és megőrizést.

Igy van az természetesen külőuősen a keresztyén vallás terén is,
melynek lényegét távolról sem merítjük ki avval, hogy az istentől'
való függés érzetét és a szer e tet et hangoztat juk, mint a szerző (368).
A keresztyén vallásban is - sőt itt fejlődött ki "elösz őr a vallások
terén a keresztyén vallásos ismeret és ennek kifejezése, a dogma,
mint igazság. Akár haragszunk ezért, akár dicsöitjük ezt: ez a dolog
rendje módja, ez a tényállás, me lyen mi nem változtathatunk. Ezt fejezi
ki a múltra nézve Szelényi is, mikor azt mondja, hogy a dogmák
képzése történeti szükségesség volt (869). Csakhogy ugyanezen szűk-
ség esség fennáll ma is; ez nem tagadhaló vagy kárhoztatandó a szerző-
vel ; olyan formán sem, hogy azt állít juk róla, hogy képzése által a
valllts veszit értékéből (366,) Igazságukat sem lehet cs a k \Így rövi-
desen részben vagy eg ész.ben tagadni és nekik úalc kortörténeti jelentö-
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séget tulajtonitani. Sőt hogya vallás konvencionaIis jelenséggé iett,
ennek oka. sem a dogma, (366.) hanem inkább az emberi természet.
Ugyancsak ez és nem a dogma (mint K. állítja 368) oka' a fanatismus-
.nak is. Lám Hackel már régen leszámolt é!: dogmákkal (bár csak az
. imént lépett ki formailag az egyházból) és mégis kevés olyan fanati-

kus van a világon, mint Ő. Szerzőnk is tud elfogu1tságáról s hibáiról
és lelkesedését, rajongását tartja forrásuknak (239.). Csak ha látjuk,
miként bánik Hackel legtudósabb és legtiszteletreméltóbb ellenfelei-'
vel is, hogy vele szemben való visszafejlődésére (Wundtnál, Kant nál,
Virchownál, Baernél, csak magánál nem konstatálja!) sőt tisztát? lan
indokokra is (mint pl. Fleiscb manná l, Hamannál, másoknál), de nem-
a meggyőződés tisztaságára vezeti vissza, azt hisszük, hogy a fanarts
mus másik ty pusát a pápát halljuk, aki a reformációt csak a refor-
mátorok és pártfogóik erkölcstelenségére, gonoszságára stb. tudja
visszavezetni. Ez az eljárás ellenfeleinkkeJ szemben csak akkor ért-
hető, ha nem látjuk be tévedésük nek alakját; csak akkor kell rossza-
ságr a, butaságra gondolnunk. És ez az eset rendszerint akkor szokott
beállani, ha saját meggyőződésünknek biztos alapját- sem tudjuk
megmondani. Szóv al a fanatismus csak az erős meggyőződéssel páro-
suló belső bizonytalanságnak, annak következménye,. hogy meggyő-
ződésünk alapját nem tudjuk; úg.y különösen míveletleneknél vagy
mások által fejbujt o ttak nál, fanatizáltaknál. Azért el is pártolnak az-
tán ilyenek könnyen sIesznek apostatákk á. Ellenben ha az én meg-
győződésem erős alapon áll s kivánom, hogy mint ilyent más is meg~
becsülje, akkor én is. meg fogom becsülni a más meggyőzödését,
különösen ha ennek alapját is ismerem. Megérteni itt IS annyi mint
megbocsátani. Szóval nem a dogma a fanatismusoka, hanem bizonyos
körülmények közt erős meggyőződés esetéri az emberi természet.

Persze ezért mi sem mondjuk, hogy a vallás "a dogmatételek
hite" volna (365. 1.), valamint mi sem helyeshetjük, hogy "a dogmákat
rákényszerítsük mindenkire." (366.) Ennek nincs értéke. A dogma
mögött meggyőződésnek kell lennie, ami csak úgy lehetséges, ha a
dogma a vallásos élet gyümölcs~. Azért a dogmák tanítása sem ilyen
kényszer, ha csak egyuttal azt a vallásos életet is igyekszünk ébresz-
teni, melynek a dogma kifejezése; sőt dogma nélkül ezt nem is tudnők
ébreszteni. Mint a vallásos életnek. 'gyümölcse a dogma elmarad-
hata tlan is és igy minden vallás dogmákban nyer kifejezést. Ha nem
azokban, melyeket az egyház hirdet, hát másokban.

A dogma a vallásos életből fakad; azért csak innen is érthető.. .
Ebből kő vetk ez ik, hogy az, aki vallásos életet él s igy vallásos tapasz'
talatra szert tesz, meggyöz ödésesen is fogja a dogmát saját hite
kifejezésének tekinthetni. Ellenben aki vallásos életet nem él, .va llásos
tapasztalatokat nem ismer, - az térmés zete sen nem is fogja a dogmát
sem őszintén igazságnak elismerhetni. .Az ilyen ember épen úgy nem
tudhat istenről vagy isten dolgairól, azoknak igazságáról nem lehet
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meggyőződve, mint a vak nem tudhat semmit a szinekröl.
ismerete olyas valamiről, amihez az övénél kűlőnb, sajátos
szükséges.

Világos, . ho~y ily állásponton igaz, hogy istent .bebizonyítani
nem lehet." (237.·366) és hogy az összes u. n, istenbizonyitékok
hiábavalók " (237. 366.) Csakhogy nem azért vag yokrnegg yöaödve, hog y
van 'isten, mert érzem (mint szerz.ö mondja 237. 366). Mert az érzelem
sem kőz ől velünk ismeretet valami rajtunk kIvül lévő dologról, hanem
csak saját subjektiv állapotunkat tükrözi vissza. Hogy isten van, csak
úgy tudom, ha vele vallásos életben érintkezem, tőle benyomásokat,
tapasztalatot szereztem. És ez így van - nem azért, mert "az isten-
fogalom teljes észellenes." (366. 1.) Ha ész annyi mint emberi gondol-
kodásunk törvényszerüségének foglalata, amint. az a logikai_ gondolko-
dásbn és törvényeiben nyilvánúl - akkor ily formális jelentésében az
istenfogalom nincs ellene. De ha ész alatt a természetes _emberi élet
tapasztalatainak foglalatát, a természetes tapasztalatot mint törvényt
és mértéket minden más tapasztalat lehetőségének elismerésére értjük,
akkor világos, hogya külön, sajátos. má:> (t. i. ep vallásos) tapasz-
talaton nyugvó istenfogalom ész ellenes vagy inkább .észfeletti" (mint
Trager Kidd nyomán mondja 17. 1.), mert a természetes ember szű-
kebbkörü tapasztalatán és az egyedül ezen alapuló gondolkodáson túl
megy en. Helyesen nevezzük azért .természetfelettinek" is, melyet
szerző is a vallás lényegéhez sz ámít (366.). Világos, hogy csak utóbbi
értelemben "n~m lehet a csa lók a ész a mi biránk." (237.)

Ezen állásponton azután más igazságok, dogmák is érthetők,
melyeket szerzőnk azonban elvet. Ilyen pl. a megváltás (régi értel-
mében, nem mint "lelkünknek egy folyamata") 36f>. 1., Krisz tus isten-
sége (368. 1.), feltámadása a menybemenetele és azért imádása (370.).
Ilyen az isten háromsága (368), a kijelentés (366) és inspiráció (3ö7),

. még azon esetben is, ha a verbalis inspiratiót elvetnök (369.). Sőt
még a menny és föld (368), az angyal és az ördög (367) képzetei is
találhatnak innen ig!lzolást. Úgyszintén nem ?Iy lehetetlen dolog azon
kérdések megoldása sem (amennyire az ev. tanfelfogást és a szt, irást
illetik), melyeket a sz erz ő azért felhoz, hogy a kőzverítö theologia
álláspontjának lehetetlenségét kimutassa (367). Persze messzire vezet?e,
ha én itt mindezt, esetleg csak egy pár példán is be ak ar nárn mu-
tatni. De rámutatok irodalmi termékekre, melyek a további útmutatást
megadják. Itt van első sorban Frank (volt erlangeni tanár) nagy
müve: .System der christI.· Gewissheit- _(~. kötp.t),mely mély tudo-
mánnyal mutatja fel a keresztyén vallás igazságainak egymás közti és
a vallásos tapasztalattal való ősszefüg zését, Kinek ez nehéz és terje-
delmes, rövid kivonatát találja meg Rating: Die Grundlagen des christi.
Glaubens " 1888. c. könyvében. Megemlítem azt~n Seeberg R. berlini
tanár előadásait: "Die Grundwahrheiten der christi. Religion," HUrtzinger
kis müveit : »Gott, W elt, Mensch. Eine Weltanschauungskizze," és

Nem lehet
tapasztalat

\
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"Das Chr istentum im Weltanschauungskampf der Gegenwart." Fontos
még Ihmels (lipcsei tanár): Die christliche Wahrheitsg ewiseheit, ihr
letzter Grund und. .ihre Entstehung" különösen a szász kultusz-
miniszter által rendezett "Kursus zur Weiterbildung von Volksschul-
lehrern" alkalmával tartott előadásai: .Centralfragen der Dogmatik in
der <!egenwart~ Leipzig Deichert'sche Verlagsbuchh. Nachf. 1911.
Ezen müvet nemcsak, mert tanítók számára készült, hanem jeles 'hig-
gadt tartalma es nem nagy ára (2'80 Mk = 3'36 K) miatt is ajánl-
hatjuk. Vag§ ott van Jézus csudás születése melyet sz er zö nk szintén
perhorreskál (238.370); err e nézve megint Grutzmacher (rostocki ta nár]-

nak egy igen ügyes füzet jet ajánljuk: .Die Jungfrauengeburt" 1906.
(60 fillér). Tőle való még: .,Modernpositive Vort r ág e " 1906. (3'60 Mk).

Szerzőnknek azon tévedését, hogy a vallás nem socialis jelenség
(366) s így csak egyéni dolog (365) már Trager Ernő tette sz óvá,

Sz erz öuk sz er int a vallás subjektiv élmény, mig a socialis jelenség a
felekezet,. mely már ,több egyéné és nem a sajátom," (366.). Csakhog y
miért nem lehetne az, a másoké is, az enyém is? Világos dolog, hogy
a vallás nemcsak subjektiv élmény, hanem társadalmi jelenség, objek-
tiv vallás is. Sőt a Kellő k őzül az utóbbi az első, ha igaz is, hogy az
objektiv vallásnak életet s erőt csak a subjektiv vallás ad. Először a
vallás mint objektiv hatalom lép fel velünk szemben s csak azután
lehet egyéni dolog is, Az ember társas lény, melynek története van.
A val lás is csak tőrt éu eti alakban léphet fel vele szemben slehet
aztán sajátjává. Ebben rejlik a történeti egyházaknak, a felekezetek-
nek nagy jelentősége. Ha ezt figyelmem kivül hagyjuk történetietlen,
ahstrakt, a való élettel nem számoló, tőle elszakadt, meddő álláspontot
foglalunk el.

Az objektiv és a subjektiv val lás viszonya 'lehet az. hogy meg-
egyeznek. Vagyis az egyénnek az egyház szolgálata alapján előálló
(Tallásos életéből fakadó hitismerete azonos lehet az egyház tanával,
mellyel az neki szolgált, amelyet hitbeli apáink az ö vallásos tapasz-
talatuk kifejezéséül hi tva.l lá sa ink b an irásba foglaltak. Igy tehát nem
lehet általános térelűl odaáltít ani, hogy a felekezet tételeiről én soha
meg nem győződhetek. ~ (365.). Ez csak egyéni vallomás lehet vagy
.pedig kifejezheti a másik lehető esetet az objektiv és subject iv va llás
viszonya dolgában, azt t. i, me ly szerint meggyőződésem a dogmák kal
ellenkezhet is (365.,1.) Ha ez utóbbi eset úgy áll be, h015Y nagy töme-
geket mozgat meg, kritikus idő következik be. De még itt is a terrden-
eia az obje ctiv és a subjektiv vallás megegyezésére ir á n yúl, ami v-agy
a régi 'alapon, vagy pedig új egyházban -lehetséges. Az utóbbi' eset
csak akkor áll be, ha új vallásos erők vannak a mozgalom hátterében.
Igy volt a r efomáció korában. Kérdés, vajjon a mai 1iberálistheologia
is rendelkezik-e ezen új vallásos erőkkel vagy sem,' Ha az előjelek
nem csa lnak , és azon hangokra hallgatunk, melyek magában a libe-
rális táborban a g ya kor.lat i egyházL munk a terén ,elért, e.redményeik

I
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csekélysége miatt panaszkodnak (pl. Rittelmeyer a Christl, Welt 1910.
évf. 46. számában), akkor ezen kérdésre ali~ha felelhetünk igenneI.

Eljutottunk hát a különböző theol. irányokhoz, melyeknek léte-
zéséröl szerzőnk is tud. De úgy látszik, mintha számbavehetőnek csak
"a rnodern liberá lis theologiát" tartaná, rner t hiszen a másik kettő
közül az orthodox szerinte csak. felületes. munkát végez, a közvetítő
theologia pedig "tiszta lehetet lenség re " váIlalkozik (367. 1.). Ez utóbbi
kettőnek képviselőiből egyet sem említ (Bettex nem theologus sPIatz
r. kath). De a liberális irány emberei kőzül megemlíti Harnackot,
Braascht, Weinelt. Sőt ez utóbbi .na,gy theologusként " szerepel, (235.)
kinek "Jesus im 19. Jahrh." c. könyve aztán csak "hires mű" lehet
(368). Valójában pedig úgy áll a dolog, hogy a mai (orthodoxnak
nevezett) posítiv t heolog ia ifjú erővel előretörő irány, mely a liberális
"Religionsgesch. Vo íksbücher'<rel szemben az ő "Bibl. Zeit- und Streít-
fragen /1 c. vállatarával bátran lépett ki a küzdő porondra, Sőt vele
szemben a liberális irány már-már a védekezés helyzetébe kerül. Hiszen

I .

más~k me llett épen Weine llel s z emben mutatta ki Grutamacher, hogy
a liberális theologia nem is modern. (.Die Forderung einer modern en
positive Theologie" 1'80 Mk). Úgyszintén Jézusképükről is ugyanezt
mutatta ki' (.Ist das hberale Jesusbild modern?" 0'50 Mk = 60 fill.],
Egyébként Weinel még elég fiatal ember (szül. 1874) és így még nem
is igen emelkedhetett a nagy theologusok k őzé, idézett könyve sem
épen alapvető mű, Amit pedig szerzőnk tőle idéz, hogy t, i, a christo-
log iai dogma összetört (368. 369.). Weinelnek sok merész állítása közé
tartoiik. Harnack igazán hires müve, ("pas Wesen des Chr ísteut ums "),
me lyböl szerzö idéz, szintén nem maradt ellenmondás nélkül, Leunne,
Cremer, Köhler s mások mellett külőnősen Walther cáfoló irata <nA.
Harnacks, Wesen des Christentums'' .. g eprüft. Ilf>. kiad. 1'50 Mk =
1-80 K) ernelendö 'ki, mely sok pontban bírta rá Harnackot műve
javírására. anélkül persze, hogy ezt neki. megköszönné.

Abban igaza van KoIlernek, hogyapositv theologia azt tanítja,
hogy ."a terD?észettud.· eredmények a biblia kosmogoniai s authropo-
~entrik1Ís felfogásával teljesen összhangba hozhatók." (367). Legalább
annyira, amennyire ezen kérdésekben a biblia "valláserkölcsi jelentő.
ség e" terjed. És ez elég is, mert a bibla nem természettudományi
vagy világtörténelmi kézikönyv. Ha azonban azt hiszi, hogy ami
irányunk "teljesen rne llőz i korunk természettudományi eredményeit"
(364), akkor téved. Egy Zöckler vagy Beth a természettudományok
terén megállják helyüket. A fejlődés kérdését pedig épen itt vetették
fel (Seeberg , Simon, Grutzmacher, Ihmels "Centralfragen" 174. 1.). Ha
persze itt a térmészettudományok "eredmé:lyeit" nem feltétlen elis-
meréssel, hanem kritikával fogadják, úgy ez még nem IlmeIlőzés.·
Szóval láthatjuk, hogy szerzőnk iLéletei inkáb? 'rokonszenvének kifeje-
zései, mint a tényállágnak objektiv jellemzése.

Ha azonban így ~11 a dolog, a szerző paedagiaikiJvetelései semjogo-
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sultak. Más szóval: csak azon esetben, ha más mint a liberális theo-
logia nem volna, vagy ha más irány képviselői nem számitanának -
általánosan elfogadott igazságok volnának azok, melyeknek alapján
Koller a vallásoktatás reformját (238) sürgeti, akkor nem in vo lvál-
nának javaslatai túlrnerész k isér lete ket s várhatná meg va lósít ásu.kat.
Hiszen szerzönk is úgyszólván csak a liberális theologusoknak tesz
szemrehányást, líog y uheolog iájuk konsequenciáit le nem vonják. "A
modern theologia e nézeteket (dogmákat) már nem vallja s mégis:
miért hirdetik és tanítják még mindig?" (367). nA liturgiában (\ithurgia
= kőfaragás) s imában a prot. lelkész Jézus' istenségéről, a szent-
háromságról beszél akkor is, amidőn modern theol. állásponton áll s
Harnackkal tart." (368).' Már hibásan általánosító okoskodását mutatják
következő nyilatkozatai: .A dogmatikát máskép tárgyalják a theolo-
giákon s a népnek a szószéken és iskolában elavúlt tanokat is igaz-
ságnak tüntetnek fel. Az ist e nt isz te let be n is vannak formák, amelyek
a mai moder n theol. alapján mellőzendők. Ime a lelkész pl. még mi n.
dig .Krisztushoz fohászkodik, fe ltámadásár ó l, mennybemenete~éről szól ... ·
Nem elégséges annak bevallása, .hog y mindez csak forma. Ami igaz
fent, annak alant is igazságnak kell ltynnie." "Az a baj, hogy mindezt
a népnek igazságként tanítják, mig a theol. tudomány mást vél erről."
(370. 1.). De kérdés, vajjon még liberálls állásponton is igaza van-e
szerzőnek. Hiszen a tanítás sem állit hat ja eg yszerre mindazt már a
népiskolában a gyermekek elé; amire csak hosszú idő folyamán és
fokozatosan taníthat ja őket. És sok ismeret. közlésében igazán bölcse-
ségre és tapintatra van szükség. ~Még a szerző álláspontján is: ha
csakugyan "inspirációról sz ó sem lehet s épúgy hitelességről abibliát
illetőleg. Sok könyveiveszett, önkényesen kiválogattatott, meg hami-
síttatott stb." (Ezt különben Zahn "EinIeit. in d.N. T." 2 kötetének
megjelenése után alig szabad csak állitani) -- míg a szentirás nem
teljesen értéktelen k őny v, a mesé k és erkölcsnemes!tő elbeszélések
felett Rein ellenére is (238. 370.) előnyt kell a vallásoktatásban adni
az ő elbeszéléseinek. Ez okból még itt is alig mel1őzhetők' a. zeidő
történeti részletek vagy a' teremtés története. (370).

Csakhogy - amint iáttuk - szerzőnk feltevése, hogy csak libe-
ralis theologia létezik, meg nem áll. Nem csak igen sok lelkész és
theologus, de azt hiszem: elég paedagogus és ev. tanítónk is van
még, akik szerzőnk theol. vaIiási nézeteit nem osztják, sőt tán ev.
egyházunk álláspontján is varinak. A szerző "Schulrat Staudev-jával
(369) szemben utalok pl. csak Schulrat Bangra vagy Collmannra, aki
a Neue k ir ch l, Zeitschr. 1910. évfolyamába irt egy igen érdekes cik-
ket e cimen: "Die Urng esta ltung des -Religionsunterrichts in der
Volksschu Je", és _sok másra. _ Ilyen körülmények közt a~ népiskolában,
még pedig annak legfontosabb feladata, a vallásoktatás terén a szer zö
követelte k isér lece kne k helyt adni nem lehet. A vallásoktatásnak minél
<ikeresebbé alakítása céljából lehet szó annak módszer dolgában való
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reformjáról. De arról, hogy ezen reformot a hit igazságainak megrö-
didlt ésév el hajtsuk végre, ev. egyházunkban mindaddig szó nem lehet,
mig ez ev. egyház lenni és maradni akar. És a szerző nagyon téved,
ha a protestantismus lényegét szemben a romanismussal csak "a
hierarchia, a ritualismus és sakramentárismus ellen" való protestá lás;
ban és a lelkiismereti szabadság vallásában látja (369.). Protestálásunk
positiv hit alapján való protestáJás és ez a kegyelem evangeliomában
való hit és a mi vele összefügg. Épen azért nem is áll, hogy a r órn,
kath. hittanitásnak orthodoxnak kell lenni, míg a protestánsnak libe-
rális alapon kell történni (370. 1.) Ez ama messz e elterjedt félreértés,

mint ha a róm. kath. egyháznak szabadna egyháziasnak lenni s így
nevelni, a miénknek pedig nem (mely abban is nyer kifejezést, hogy
ev. ,;híveink" akár hányszor r. k. papoknak udvarolnak, a világgal az
ö püspökeiket dicsőítik, ... ). Innen van, hogy a kath. egyház körében
nem ütközhetünk meR azon, ha a népnek, a gyermekeknek az orth.
tanokat hirdetik" (367.). Pedig ami' egyházunknak is megvannak első
sorban a sz ent ir á sb an , de azután ennek magyarázatakép hitvallásai-
ban (melyekhez a k át é is tartozik!) a maga normái, melyeknek meg-
tartását úgy a templomi, mint az iskolai tanításban szolgáitól k őve-
telnie kell. Ezért ki is veszi. tőlük hivataluk elfoglalásakor erre nézve
az esküt. És ettől el nem állhat, mig nyiltan ki nem akarja jelenteni,
hogy hitvallásaiban foglalt tanít vsa tévedés és igy jogosultságát és
Idét feladni nem akarja. És ha egyházunk azt l-ő vereli hivatalnokaitóI,
hogy az ő tanát hirdessék, ezért korántsem vádolható a lelkismeret
szabadság ának elnyomásával, erőszakkal vagy a képmutatás dédelge-
téséveI (237, 241, 336). Ezt nem követi el a gyermekekkel szemben,
kikben - m ik or reá bizzák - még nincs meggyőződés, sőt ki kne k
megnyerése az ő meggyőződése számára mind eddig a lelkiismereti
szabadság biztosította joga és kötelessége, mig maga is. tanához, mint
igazsághoz r ag asz k odtk. De ama jogtalanságot nem követi el az egy-
ház tisztviselőivel és felnőtt tagjaival szemben sem. Itt a lelkiismeret
elnyomásával vádolható legfelebb a r. kath. eg-yház, amely a kőzép,
korban arra is akarta ráoktroyálni hitét, akinek az nem kellett: nem
engedte öt szabadon kebeléből kiválni vagy ha kivetette, az államtól
követelte elégetését. És ezt tenné ezen egyház ma is, ha megtehetné.
Ellönben ev. egyházunk nem kényszerít senkit, hogy hitét ossza; meg-
engedi mindenkinek, hogy kebeléből kilépjen. Sőt lelkészeit tanítóit
sem kötelezi, . ha azok bármily okból hitét már nem osztanák, hogy
azt meggyőződésük, lelkiismeretük ellenére hirdessék. Ha az egy-
ház -nem is engedi meg ilyenkor, hogy tanai ellen harcoljanak (amint
még egy kaszino sem engedhetné meg, hogy valamely tisztviselöje
vagy tagja a lapszbály ai elleu izgassoo,); úgy nem is akadályozza meg,
hogy valamely tőle belsőleg már úgyis elvált tagja elhagyja vagy
tisztviselője kőtel eaettségétöt megszabaduljon. És ha ez reá nézve. áldo-
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zattal is jár - a lelkiismereti szabadság végezi ezt az áldozatot és
a mi hitbeli őseink pl. erre mindig ezer örömmel készek is voltak .

. Mindezek nem épen csak jo~i, mint inkább erkölcsi követelmé-
nyek is, melyek a dolog terrnésaetéböl folynak. Épen ezért nem lehet
nálunk ellenük "az állam és az egyház elválasztása" (237.366) vagy ,a
szabad egyház sza had államban" (igy Trager 17. 1.) jelsza v á val küz-
delli:;~hiszen a mi autonom egyházunkban ez a jelszó meg van valósítva
(hacsak újabban nem fejlődnénk ellenkezö irányban). Ezen jelszónak,
valarnint az iskola Rein nyomán hangoztatott füg g et lensége követelé-
sének szemben a lelkészek kel (237. 1.) csak Németországban van
értelme, ahol az ev. egyház államegyház és a felekezetnélküli állam
az ö isk olái tanítóit is felekezeti vallástanftásra kötelezi. Ott épen az
egyháznak szabdsága még pedig tana tisztasága érvényesftésének sza-
badsága érdekében is kivánják sokan a szabad egyházat a szabad
államban. Épen azért, mert hazai ev. egyházunk az államtól független,
érvényesftheti az ő iskoláiban az ő tulajdon sajátosságát és köteles
őrködni azon,· hogy iskoláiban az ő tanítása szellemében tanítsanak.
Különben miért is tartaná fenn oly nagy áldozatok árán iskoláit?

Épen azért egyházunk sem most, sem a jövőben nem mondhat le
azon követelményről, hogy iskoláiban gyermekeit a vaJlástani órákon
az ő hitében, tanaiban tanítsák sikerrel. Hiszen subjektiv vallást más-
kép a gyermekekben nem ébreszthetünk, mint tanítás útján és ha
egyházunk a maga vallását akarja beléjük plántálni, a maga tanát kel
tanítania, mely azt kifejezi. Azért követeli joggal, hogya hittant ne
csak a felső osztályokban tanítsák (238), hanem már az alsókban is
megfelelő módon előadják. És itt, ezen anyagban _benne kell lenni a
6. parancsolatnak is, melyet szerző úgy perhorreszkál (238. 370)·
Ennek kellő módon való magyarázatára mindig (de főleg most a nemi
felvilágosítás idejében - melynek a mi parancsolatunk magyarázata
adhatja meg a- kellő komolyságot) és a különböző fokozatokon égető
szükség van. Mennyi bajt (onánia, szennyirodalomtói való óvás stb.)
lehet igy megelőzni 1 És .ezen tanításnak a káté és benne az apostoli
(és ágostai) hitvallás alapján kell állania. Ezeket a szerzővel ,mellőzni •
avagy "kortörténeti értékükre leszállítani" (370. h) egyáltalán nem
lehet. Leg ke vébsbé szabad pedig a hittant előadni és aztán~ megmon-
dani, • hogy e dogmák nagyrészt nem igazak." (370. 1.). Ez egyenesen
erkölcstelen eljárás volna.

Ne higyjük, hogy az egyházias szellemü va ll ásta nítás nem lehetne
olyan, mint a szerzö kivánja, hogy Ita vaJlásóra a lélek temp-
lomává alakúljon át, ahol meg tisztúl attól a sártól, amit az élet reádob." ,
(~38. 1.). Nem kell annak olyannak lennie, mint a szerző leirja, hogy
"a vallás tantárgy, gondolkodás. nélkül lemorzsolva; tételek s bibliai

- versek magolása, káté emléztetése és nem nevelés." (370. 1.). lIyenné
lehet az á lt a la követelt vallásoktatás is, hiszen az nem a tárgytól, az
anyagtól függ, melyet elöadunk, hanem a tanítóról. És az h~nyag
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vagy meggyőződés nélküli lehet a liberáIis felfogással szemben IS.

Avagy atheista nem lehet? Azt sem lehet csak úgy mondani, hogy "a
mai hitoktatás senkit sem tart vissza a rosszról." (370.). Feltételezem,
hogya szerző 'maga sajnálja legjobban, hogy általánosságban oda-
vetette ezt a vádját. Mert hisz milyen statisztika alapján állítja? Avag-y
nem épen a vallások ta tás hiánya, vagy fog-yatékossága legtöbbnyire
a rossz útra tévedésnek oka? - Én meg vagyok győződve, hogy szer-
zőnk korszerü vallásoktatása sem volna - mint ilyen - "erkölcs-
javftó célzattal nagyobb ha tású." (370.). Hiszen neki is ki kell kötnie,
hogy "kellő od áa dássa l-' kell majd azt is tanítani. Szeval - ismétel-
jük- minden a tanitó saemélyiségétöl. függ. Ez a legfőbb pont, melyré
most énünk. Azért mondjuk mi, hogy nekünk első sorban hivő, azaz
vallásos életet élő, s így vallásos tapasztalattal biró tanftókra van
szükségünk. Olyanokra, akik ily alapon meg vannak győződve a hit
igazságáról. Ilyen hivő emberek aztán fognak tudni tanítványainkban
is megint hitet, ébreszteni. Az ilyen tanító igazi valójában - úgy
amint a szentirás is istentől való elpártolásában elénk állítja - is-
meri az embernek, a gyermeknek is a' lelkét. És ez megóvja öt a túl-
feszitett v ár akoz ások tó l és a velük járó csalődásoktól, De az ily
tanító valóban tanitó is, mert Krisztusban szereti tanítván_yait, ami megint
a' kellő búzgósággal és ügyszeretettel tölti el és megóvja az elcsügg e-
déstől, a pessimismustól nehéz pályáján. Ne mondja senki, hogy ilyen
tanító ma lehetetlen. Azt hiszem, akárki szolgálhatna ma is nevekkel.
Hiszen nem a modern világnézet akadálya végső elemzésben annak
hogy ma ily tanitók lehetségesek- legyenek mint sokan á llítják -
amint nem is a világnézet elterjedése tőr te össze (ha összetörött) a
keresztyén hitismeretet vagy dogmát (mikép Weinel mondja 368. 369),
hanem. az a körülmény, hogy a mai ember az érzéki és természeti
világban keresi eg yedü) nemcsak boldogulását, hanem a valóságot is.
Csak ezen világban való életet él, mig a vallásos élet világában idegen,
Vallásos életet nem él és úgy vallásos tapasztalatot ismeretet, meg-
győződést sem szerez, de nem is szerezhet az istenről és dolgairól -
a földinél s érzékinél magasabb, lelki világról. Itt van szükségünk
fordulatra. És ha ez majd tanftóinkra, lelkészeinkre is kiterjed, ha
valóban hivő, vallásos életet élő több é8 több lelk észünk és tanítónk
is lesz megint, akkor a bibliai kritika nem fog nekünk ártani, hanem
használni. Akkor ezen kr itika ellenére is a szeritirás nagyobb hitel-
nek fog megint örvendeni. Söt ha a verba lis inspirációhoz nem is
ragaszkodnánk már, maly csak a szentirás isteni jellegét akarta bizto-
sítani (és az emberit nem tagadni) - hanem a kritika k ővetkezménye-

- I

kép a szentirás emberi oldalát is megismerjük alaposabban, akkor
ezen ismeretünk még sem fogja elhomályosítani szemünket, hogy isteni
oldalát is ne lássuk. Az ilyen tanitó aztán képes lesz tanításában a
szentirá snak \zsidótörténeti, épúgy teremtéstörteneti részeit is értékesi-
tení. Egyptom, 'Babylon főldrajzl •nevei, Potifar neje (238. 370), sör

/
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ördög és angyal, menny és föld, a dogmák, a káté 6. parancsolatával,
és az aposto hi vallással sem hozzák zavarba. Mikép a dogmák k ort őr,
téneti jellege, (mely azonban nem kizárólagos); ú!:{y a bibliának el-
avult világnézeti elemei (366) sem fogják arra a téves útra vezérelni,
hogy mindkettőben a maradandó, isteni elemet félreismerje selvesse;
ellenkezőleg ő azokat felismeri és tanítványaival is meg fogja, ismer.
tetni. Azok az anthropocentr ikus és geocentrikus vonások a szenrirás.
ban és vallásunkban - melyek a szerzőre nézve oly óriási botrány-
k őve k (238. 368) - sem fogják őt a szent ir ástó l s egyházunk tanításá-
tól elidegeníteni ; annál kevésbbé, mert hiszen mindennapi életünkben
is beszélünk a nap, a hold fe lke lésér ö l, leáldozásáról stb., . anélkül
hogy félnénk, hogy ezért a csillagászati tanításnak ú.ját vágjuk.
Ehhez hozzájárúl, hogy újabban egy természettudós, Darwin barátja.
Wallace szállt szembe a mindenség végtelenségének gondolatával és
helyezte vissza az embert a világ középpontjába ("Die Stellung des
Menschen im Weltall" c. müvében 1904. 1. Dennert: "Die Welt-
anschauung des modernen Naturforschers " 1907. 113-129. 1.) Épen
azért ismeretelméleti érvekre és ezen elvre, hogy nem a tömegek, ha-
nem az érvek határoznak e dologban, nem is kell hivatk oznunk. (L.
Ihmels Centralfragen 173. k , 1. is). Végül tudni fogja az ily tanító,
hogy tanítása nem csak a jelennek, hanem külőnösen a vallásoktatás
terén a jövőnek is szól s úgy nem fog azon fennakadni, hogy olyan
gondolatokat is kell gyermekeivel közölnie, melyeket még sem vagy
legalább egészen még nem értenek (ami ellen' K. úgy kikel 237). Ha
szakszerüen képzett paedagogus, tanításának elen a jövő 'számá.ra fon-
tos feladatát is úgy fogja sikeresen megoldani tudni, hogy az ily
gondolatok számára is megtalálja a gyermek lelkében a kapcso ló pon-
tokat. (L. Ihmels, i. m, 171. 1.) Ugyancsak ezért fogja azon' feladatát,
hogy bibliai verseket és énekeket ;,magoltatnia," k át ét ~emléztetnie"
kell, lehetőleg úgy megoldani. hogy a gyer me k ne k ne terhére, hanem
örömére hgyen. Csak legyen neki is öröme benne és ne legyen ez
"magolás" a szó már utál t , hanem igazi értelmében, azaz legyenek az
így ta núlt szavak mag, mely a jövőben kel ki s gazdag gyümö lcsőt
hoz, a tanítás igazi "Saat auf Hoffnung. ~ A bibliai verseknek, az egy-
házi énekeknek és a káté t ét e le ine k ily gyermekkori "magolása~ már
sok embernek vigasztalása s támasza lett, későbbi életében.

Egy szó annyi mint száz. Az igazi evangeliorni le lk'űletű tanító
sz emétyiség étöl függ ma is minden. Azért legyen ami hosszúra nyúlt
fejtegetéseinknek vége is csak azon hő óhajtásnak kifejezése: adjon
isten ami hazai ev. egyházunknak, iskoláinak oly szo lg á kat, oly tanító.
kat, akik az ő saját vallásos életük s tapasztalatuk alapján meggyőző-
désből tanithatják és örömmel is tan it jak egyházunknak tanait, tiszta
evangeliomi hitünket.

Pozsony Líc. Dr. Daxer György,
theol. akad. tanár.
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A vallas és a vallásoktatás.
Ha az ember valamit elolvas, áttanulmányoz, utána mindig vala.

milyen lelki érzet keletkezik benne. Ez az érzés lehet különféle
aszerint, hogy milyen az a cikk, milyen az irálya, milyen a tartalma,
az iránya stb. De legtöbbször mégis csak két érzést szoktunk meg-
különböztetni kiválóbban. Az egyik a jó, a másik a kevésbbé jó, a
r os sz ! Az olvasmány vagy jó érzést kell bennünk; melegség, lelke:'
sedés, öröm érzete ébred fel bennünk, vagy pedig a boszankodás,
a levertség, a bánat, a szomorúság, a fájdalom érzete lesz urrá kedé-
lyünk felett. Szóva l, az olvasmáy tartalma az az ingadozó iránytű,
amely hol jobbra, hol balra billenti az érzet egyensúlyát!

Nagy érdeklődéssei olvastam Kollernek a messze tájakról össze-
citáIt, de nagy alapossággal, k őrültek inréssel megirt dolgozatát. S
bizony, a vég-én, az én lelkemen is olyan fájdalmas, olyan levert érzés
lelt urrá, hogy alig birtam annak nyomása alól szabadulni. Fájt lel-
kemnek, hogy az olt elmondottak mily rideg kézzel nyulnak ahoz a
szent oltárképhez, amelyet zsenge koromba n a gondos szülői szeretet
ültetett, plántált és testett oda, későbben meg az iskolában a lelkes
oktatók é le szt et té k, erősitették meg a legjobb akaratukkal, tehetségük-
kel, szelid szóval, jóakarattal, türelemmel, de ha kellett, dorg olássa l,
feddéssel is, mert azon szent elhatározás vezette őket, hogy ott, a sziv
legbensőbb mélyén emelt szent oltárkép - a melyen állandóan a hit
bibliája van felütve - legyen az én legerősebb váram, támaszom,
menedékem, a mindenem! Azt akarták ezek az én jótevőim, hogy ha
az élet kisért, legyen, ami erőt adjon; ha csüggedek, erőm fogytán
lesz, legyen egy hely, ahonnan erőt, kitartást meríthessek a további
harcra, a további küzdelemre! ,Azt akarták, hogy ha az élet vihara
elnyelésseI fenyeget, legyen egy váram, ahonnan nyugodtan nézhessem
a tomboló elemek ádáz kűzdelmét s hogy én, amikor aztán elér ke-
zettnek látom az időt. újból felfegyverkezve a hit csodálatos fegyve-
rével, kiállhassak a küzdö porondra és sikerrel megvivhassa azt az
óriási harcot: a saját szivem harcát a saját énemmel szemben 1 Ha ezt
egyszer legyőztem, ugy a világ elleni kűzde lem már gyerekség ! A hit
oly hatalmas védő pajzs, amelynek birtokában legyőzhetetlennek érzem
magamat I ] öhet ellenem a világ minden ördöge az ő ördögi gonosz-
ságával, hanem, az. én hitem szent oltárán egy kalapács ütésnyi rombo .
lást sem fog végezhetni!

És végül, ha már· az izmok elernyedtek s a lélek nyugalomra
vágyik, akkor is bizalommal, hálával ajkamon, hittel szívemben hajtom
ötök pihenésre fejemet, Mert a hit az az erő, ami az emberi élet,
legnagyobb tragediájával, a halállal szemben is megadja a végső, de
egyben a legnagyobb fizikomu erőt. A mily fenséges, szép az emberi
élet, ép oly torz.. rideg, kegyetlen a halála maga csupasz, csontváz-
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szedi meztelenség'ével De nemesebb alakot, jobb jövendő reményének
a zálogát látjuk benne a hit szemü vegén keresztül! Ha tehát hitem
oltára ép, úgy megnyugodva sorsdmban, csendes megadással fogom
várni az élet függönyének utolsó g ördülését. S mire ép végle~ legör-
dült, az én gyarló ajkamról is csendes fohásszal száll el utolsó lehe-
letem, de azon erős hittel, bizalommal, hogy a hit karjai közötti
csendes kimulásom után a csendes, a nyugodt pihennés, al örökké
valóság vár reám.

-Ez volt édes szülöim, ez volt jó oktatóim végcélja akkor, amikor
gyermeki fogékony szivembe a hitnek szép, örökké viruló magasztos
virágát plántálták,

Ez a legszebb, a legdrágább ajándék, amit Ok adhattak! Ez oly
ajándék, amely egy egész életre sz ól, sőt talán mél.( azon is túlra I Ez
oly megbecsülhetetlen, amit megfizetni, megköszönni nem tudok, nem
lehet 1 Csak egy másik virág az, mivel némíleg fizethetünk, mivel
némileg leróhatjuk adósságunkat és amivel azoknak is igazi örömöt
szerezhetünk. S ez a hála virága I
. ,Szivesen egész hálája irányúl azok felé, akik gondos kézzel elül-
tették valaha a hitnek csodaszép virágát sz ive mbe I Hiszen nekik
kőszőnhetem, hogy életem nyugodt mederben folyhat, hogy minden-
kor, még az üldőzés, a uélkülőzés, a nyomor, a kétségbeesés idején is
megtalálom a kivézetö helyes utat. A hit karja az, amely xámogat, ha
roskadozó vagyok, felemel, ha elesem, erősít, ha csüggedek, vigasztal,
ha szomorkodom, lelkesít, ha aggódom s végre, a hit az, amely csende
megnyugvással segit át az élet nagy kapuján ama másik világba, az
örökkévalóságba I

Óh, áldani fogom azokat az én legnagyobb jótevőimet mindíg,s
éltem végéig, hogy azt a nagy kincset, azt a vé~etíen jóságú valamit
~ hitnek csodaszép 'virágát sz ivernbe plántálták I Hála, örök hála nekik
e nagy jóság ért I

Ennyit a hitről, e nagy kincsröl 1
Ami a hitnek a vallással való eKybekapcsolását, illetÓleR' annak

egym áshozi vIszonyát illeti, arra nézve megjegyzésem a következő.
A vallásom utóvégre lehet bármilyen, csak a hitemle~yén igaz I

A vallás nem szabályozója a hitnek, de a hit igenis, irányitója a
vallásnak. Ha az én hitem ezen vallást, mint hitemnek legjobban meg-
nyilvánnló eszközeit, látja a legjobbnak, leghelyesebbnek, úgy-
szerintem - nekem ez a vallás felel meg a legjobban. De - ismétlem
- csak azon oknál fogva, mert én ezen vallás külsö 'megnyilvánulásait
tartom igazán megegyeztetőnek az én hitembeli óhajomma l,

Elfogadom tehát, hogya vallás az igazán hivő előtt, az igaz, hit .
előtt, lehet csak külsöség, lehet csak külsö máz, de ezért, hogy soha
rá ne szoruljon valaki, azt egy kissé kétségbe kell vonnom !

Ugyanis, ne feledjük, hogy szivünkbe a hitnek szép, . magasztos
virágát még a gyermekkorunkban kezdték űltet ni., Mi, akik már is-
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merjűk az életet, ne vegyük magunkat, a mi életünket a' boncolökés
alá, hanern nézzük a :gyermekeket, ereszkedjünk azok telki világához,

'elegyedjünk azok k őzé, mintha újra az oly boldog, édes gyermekkort
élnénk, gond nélkül ugrándoznánk •.

Ugyan, ki volna az, aki minden lelki furdalás nélkül alá merné
irni azt az axiornál, hogy a gyermek hite elég erős tölggyé növeked-
hetik a vallás köí'be jö,tt segítsége nélkül is-? Ugyan ki volna az, aki
elfogadná azt a. tételt, hogy - ?londjuk - a1z én hitem úgy' is erős s
engem boldogítani tudó lenne, vagy lett volna, ha a vallás nem jött
volna segítség:ére a saivern ben gyöker.et vert kis palántának il

Bizony, senki sem állíthat ilyent igaz lélekkel l .

Aztjó'( tudjuk, hogy a gyermek szivébe az Isten szeretetet, tisz-
teletet s azzal kapcsolatban a szülöi, testvéri, rokoni, embertársivszere •.
tet, tiszteletet a szülö ébreszti fel s kezdi fejleszteni, őntőzgetni, ápol-
gatni., A gyermek ártatlan sz ive, lelke olyan, mint a fris'sen esett hó:
a legkis~b~ behatás, a legcsekélyebb érintés is nyomot hágy rajta. S
ugy.e, jól tudjuk, hiszen tapasztalhattuk, hogy ha annak az ártatlan
gyermeknek lelkét csak egy kevés, kicsike, rossz is érinti, vagy az
más elvesztette üde, érintetlen hamvát, már folt esett azon a fehér-
ségen j olyan az, mint mikor a fehér havat lucskos vizzei öntik le ..
Moshatják aztán azt már akár mennyit, soha sem lesz az olyan, -rniút
volt azelőtt I . A barbár kezek munkáját soha sem fogjuk tudrii eltűn-
tetniúgy, hogy valami nyoma ne maradjon!

Pedig abba az ártatlan gyermeki szivbe cseppegtetett isteni
szikra, ha lángot vethet, csodákat .tehet! Hiszen mily felemelő hatás-
sal van az reánk nagyokra is, mily édes melegség tölti el saivünket
annak láttára, ha az a kis cseppség összetéve kis kezecskéit, el rebegi
esti, fohászát ahoz, akit pedig oly sokan kétségbe vonnak. S' kérdem,
miért van az, hogy még az elvetemült js az lsten neve után, kiáltoz
ha érzi, hogy veszély környékezi, ha érzi, hogy itt a vég, • 11, . ,

Csak az igazán cinikus egyén játszik a szavakkal, dobálódzik az'
üres, léha jelszavakkal. Mutatja, hogy ö az erős, ő a hős, ki senkire,
semmire nem szorúl j az' ő imádsága a káromkodás, istenitisztelete a
mamrnon 1 Pedig ő csak egy olyan gyenge vár, amit az első szellő
porr á zúzhat, megsemmisithet! Az ö hősies pózja csak külsö már,
amely alatt ott van a törékeny valóság, a hitvány' semmiség, maga ai
üres, léleknélküli embernek nevezett valami,' de amely az első korriőlY'
bajban, az első igazi vesz_élyben ahoz az Istenhez kiáltoz, akitől az-
előtt bizonyos önteltséggel 'fordult el s akihez legfeljebb a káromlás
szava utján küzeledett 1

,Mint előbb említettem, a hit felélesztése a családban történik s
kivált az anyára vár itt a leg~zebb !eladat.

De a gyermek kikerül aztán a szülöi kéz alól s az eddig -pusztán
á ltala végaert feladat megoszlik közte és az iskola között 1



· És itt igenis, Óriási és felelőségfeljes kötelesség nehezül a tanttóra I
Mert a hit tovább fejlesztése, ápolása, megerősítése kötelessége az
iskolának! Kötelessége, mert hervadhatatlan siker jár nyomában úgy
erkölcsi, mint minden má s tekintetben!

Hanem már a Németh István által proponált dol~ok nem az
iskolába valók! Oda bevinni a nemi felvilágositást egyenes merénylet
lenne a gyermekek ellen! Igazi bűn ! Cikkem már készen volt erre
amikor Dá.chert dolgozata - napvilágot látott! Igazi öröm volt azt
olvasnom I Mintha csak összebeszéltüuk volna, oly egyenes uton,
haladtunk mindketten! Nem hiába szivtunk egy időben egyforma
levegőt J

Tehát, mint em1ftettem, az iskola kötelessége, hogya már sarja-
dozó virágot tovább plántálja, öntözgesse, hogy az egyre fejlődjön,
viruljon, mignem az egyház által erős fává növelve, megteremhesse a
maga áldásos gyümölcseit.

S az iskolában már előtérbe lép a vallásos is. De nem mint a
gyermek hite által irányított v a ll ás, hanem mint a tanító hite által
kiválaszÍ:ottvallás!

A gyermek hisz az Istenben, imádkozik hozzá, tudja, hogy az
büntet, jutalmaz s szeretete véget.len, hisz oly sokszor mondta azt neki
az ő jó anyja, annak a szava meg igaz, azt el kell hinni. A va llá s
ismeretlen fogalom előtte, legfeljebb azt feleli kérdésünkre, hogy ő
lutheránus. De már hog, miben áll az, azt nem tudja, de nem' is
törődik vele. Az iskola feladata, hogy azt megismertesse és megszeret-
tesse vele.

És itt lép előtérbe a tanitó hite!

Az ő· hite már kiforrott, sztk lasailár d, az ő hite már meg tudja
ítélni, hogy melyek azok, az eszközök, a:nelyek alkalmasak arra,
hogya gyermeki lélekben zseridülö hitet megerősitsék és fejlesszék,
Tehát, ha a tanító azt tudja és érzi, akkor azon is lesz, hogy hitének
eme általa jónak, helyesnek ismert eszk őz oket , tehát alapjában véve a
vallását meg ismertesse a gyermekekkel, illetőleg ennek segitségéve~
oda fejlessze a gyermekben a már élő hitet, hogy az meggyőződve,
maga magát fejlessze tovább, Végeredmény ében tehát az a va llás,
amit a tanító, mint eszközt használt a hit fejlesztésére, amely tehát
eddig mint a hit, ébresztője szer epelt, szerepet cserél, vagyis oly ön-
állóvá lesz a hit, hogy az egyén további életében már nem a valIás
lesz a vezérlő motivum, hanem a hít I A.z vezesse irányítsa tehát már
a maga vallását, vagyis azokat a kű lsö eszközöket pártolja és szeresse,
amelyek segitségével az ő· hite is önállóvá lett és amelyek segit-
ségével, közremüködésével az utódok hitét is fejleszteni lehet és kell
is. És minél jobban megisrner i valaki eme eszközöket, vagyis a val-
lását, . vagy. ha úgy tetszik, mondjuk: minél tökéletesebbekké vállnak
az eszközök s mi nél jobb, tökéletesebb lesz általa a va llás, annál jobban
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kiépítheti majdan az illető is a mások - mondhatjuk - a gyerme-
keinek a hitét 1

Az iskolá falain belül a hit fejlesztésére, -a hitélet megerősítésére
s ezzel együtt a vallásnak megismertetésére szorosan véve a vallás-
tani óra szolgál.

De ne gondolja senki, hogy azzal aztán elég is van téve annak
hogy azzal a heti két három órai vallásoktatással már vallásos, hit-
búzgó egyéneket nevelheti.i,nk! Óh nem! Ily értelemben készséggel
elfogadom Koller amaz állítását, hogya vallásoktatás mai nap nem
hozza meg azt az eredményt, amely oly kivánatos volna.

Ha valaki csak a vallásórán akar sikeres eredményt elérni, --
persze, oly értelemben, mint Koller emlfti, hogy csak tantárgy mai
nap a vallás - úgy bizony igaz lesz, hogy a hitoktatás senkit sem
fog visszatartani a rossz elkövetésétől.

Dehát az csak a tanítön áll nagyrészt, hogy ne úgy legyen;
Csak tőle függ, hogya hitoktatási óra ne legyen puszta, száraz tan-
tárgy 1 Hiszen van szá'raz tárgy, mint pl. a számtan. Ez csak elég
unalmas dolog volna, ha a tanító lelket nem öntene bele, Hát ha ebbe
tud lelket önteni, mennyivel inkább és könnyebben ~egteheti ezt a
vallástani órán Pl ·Mennyivel könnyebb oda bevínni magát a lüktető,
pezsgő életet, . hiszen -, úgyszólván - maga magát kinálja az fel,
hogy légy vele úgy, a mint az neked a legjobb; a legmegfelelőbb!

Nincs tárgy, amelybe annyi életet, annyi lelket lehetne bele-
vinni, mint épen a vallásoktatásba!

Egy lelkes egyén, nemes, magasztos érzésekkel t e lt szivű tanító
oly hatást érhet el kicsiny növendékeinéJ, hogy azt ugy an egy tan-
tárgynál sem közelíti meg. Igaz lélek, szent vallásos érzelmekkel teli
sziv kell' a vallásoktatáshoz, akkor nem fog a gyermek unatkozni s
nem fogja a tanító nyügnek érezni a va llásór át.

Soha, egy tárgynál sem emelheti úg'y fel a gyermek lelkét az
Istenhez, de soha, egy tárgynál sem éreztetheti a gyermekkel a tanító,
hogy mennyire tehetetlen b áb, csak por és hamu, mint épen a va.llás-
ok tatá sriál. Ne legyen a vallásóra csak a szükség parancsolta lernor-
zsolás órája, az órarend szerinti k itüz ővt óra, hanem élő hit legyen
benne 1 Éreztetni 'kell a gyermekkel, hogy ő most közelebb van Istené.
hez, mint máskor. Ha kell, 'sírjon, ha kell, az öröm, a boldogság fénye
lobogjon a szemében I Ha olyan az a vallástanítási óra, hogy sirni tud
a gyermek, az a legszebb eredmény, amit tanító csak elérhet. Az az
ártatlan gyermeki könny igaz gyöngy, ami a tanító legszebb, leg-
drágább kincse, mert a felszinre hozója, a bányásza ö maga volt! Ha
a vallásóra olyan, hogy egyszer a szeretet tüzét tudom azokban -a kis
szivekben lángra lobbantani, máskor meg a részvét, szánakozás érze-
tét látom a szemek ben visszatükrözödni, úg-y elég-ült . lélekkel, öröm-
telt szemekkel tekinthet ek kisded csapatomra, amelyet éll vagyok
hivatva a legdrágább kinccsel, az élő hittel felruhá ani, felvérteznil
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Errnyit a vallásról!
De pusztán a vaIlásóra nem elég a hit ápolására.

I Ha' valami jót, szépet, sikereset akarunk alkotni,akkor nem
szabhat juk magunkat bizonyos előre kijelölt időhöz, hanem minden
kinálkozó alkalmat meg kell ragadnunk, hogy azt a kitüzött célt
rninél jobban sikeresebben elérhessük.

Kell tehát, hogy a hitet a többi tantárggyal kapcsolatba, össze
függés be hozzuk s azok segítségével is fejlesszük és erősítsük.

Az iskolai tantárgyak bármelyike is összefüggésbe hozható a
vallástannal, de kivált a természetrajz, a természettan, a földrajz, a
történelem és a beszéd és értelem gyakorlat szolgál sok, oly anyaggal,
amely különösen alkalmas arra, hORY általa a vallás erkölcsi érzületet
ápoljuk és fejlesszük.

Nem célom ezek mindegyi két, sorra venni, hanem azt ki akarom
emelni, hogy kivált a természettan és a természetrajz az, ami igen
nagy hatással lehet és van is a vallási hitélet igaz ápolására.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogya vallás leg yen e rokon-
tárgyaknál is a fövezér lö motivum! Oh nem! Inkább hangsulyozom,
hog~ a vallás csak főtámasza Ieg yen az erkölcsi nevelésnek! Azok a
természeti tünemények, amelyekke! lépten.nyomon találkozunk; azok
a természeti szépségek , amelyek elénk tárulnak, önként k inál koz nak ,
hogy azokra felhivjuk a gyermekek figyelmét s mutassunk rá az Isten
végetlen hatalmára, nagy kegyelmére. Éreztesse a tanító a gyerme-
kekkel a természet e roppant gazdagságát, csodálatos munk ájár, a
végetlen mindenség fenséges harmónikus összhangját s az ezekből
fakadt áhitatot, a nemes érzelmeket aztán terelje esztetikai erkölcsi és
vallásos irányba.

Ha igy ily értelemben vesszük és fogadjuk az önként seg ítsé-
günkre kinálkozó alkalmakat a vallásos érzület ápolására, akkor nerp
kell attól tartanunk, hogy a vallásoktatásunk hiába való lesz. Ha
növendékeinket fogékonnyá neveljük a minden jö, szép és nemes iránt,
akkor munkánk nem lesz "morzsoló· munka!

Mai nap tényleg nem olyan benső a vallásos élet, mint volt
öseinknél, Hogy mi ennek az oka, most nem kutatom, de az okok
előidézőjére sem vetek most követ. Most az a cél, hogy ami ferde
irányba terelődött, azt iparkodjunk a helyes mederbe irányítani. Új
idők, új emberek élnek ma, tehát az eszközöknek, alkalmaknak is
másoknak kell lenniök, ha velök célhoz akarunk jutni. A múlt a
múlté, azok eszközei sok tekintetben 'e lavultak, Újakról kell gondos-
kodni. S mint láthatjuk is, . egyházi nagyjaink kutatják is az okokat
5 gondoskodnak s fognak is gondoskodni arról, hogy a hitélet
amelyek nek régi fénye talán egy kissé elhomályosodott, felélesztessék !
Az idő majd mindent megérlel s meghozza azt, aminek jelenleg talán
még a szükében vagyunk.
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Az elfogadott tény, hogy a kevés, vagy a felületes tudomány
eltérés a hittől, de a sok tudomány visszavezet hozzá: Vannak, akik
azt mondják, hogya va llás, a hit csak érzelmi erő s á k i tanult egyén,
az hit és vallás nélkül is boldogul hat,

Hát hiszem van benne némi igazság, mint 'a hogyan abban is'
van, hog-y vannak olyan emberek is, akik csak azért becsületesek.
mert nem volt alkalmuk az ellenkezőjének a bebizonyítására! A vallás-
erkölcsi nevelésnek pedig épen eme kinálkozó alkalmak elleni feg y.
ver k ezés az egyik sarkalatos pontja!

Voltak és vannak oly modern gondolkodású emberek, akik meg-
vetett dolognak, hiába való valaminek nevezték és hirdetik is a va llást,
Persze, az ilyen. az őket követő hivők vállán fölemelkedett egyének

. aztán oly magasra emelkedtek, ahonnan már sokkal többen is .meg-
Ílallották a modern filozófusok hangját.

Az ily új mor á l, új hitet propag á lo k törekvését azonban nem
lehet vezér'lö elv gyanánt elfogadni, mert ök ;s csak hirdetnek valamit,
da tulajdonképen semmit I A meglevő dolog- nem tetszik nekik, de ujat
még sem adnak! Már pedig, ha valakinek nem tetszik valami, te ssék
ujat és jobbat adni a meglevőriél! Akkor lesz értelme az agitál ásnak I
De csak beszélni és beszélni a leveg-őbe, szappan buborék eregetés I

Én, mai nap meg vagyok arról győződve, hogy minden ló,
minden sz ép, minden nemes, ~mit látok, tapasztalok, amely nemes, jó
erények gyakorlására vezet s amely igazán a tökéletesedés útjára-
irányít, csakis az lsten és a felebaráti szeretetből sarjadzik. Ez a két
érzelem az, a mi n az egész erkölcsi világ nyugszik! Ezen épül fel
minden, a család, a társadalom, az egész világi életünk, bo ldog u-
lásunk ! Aki erről lesiklott, az elveszett, elbukott, ha még idejében
nem igyekszik menekülni a biztos révbe. Az a cinikus hang, amely
mai nap egyes egyének ajkáról elröppen, azaz irány. amely oly
tónusban igyekszik eltéríteni a vallástól, az az. iró nik us beszéd, amely
oly kicsinylőleg szól a vallásos ér z ésr öl s azt kigúnyolja saneverség
posványába, mocsarába akarja sülyeszteni, az nem a világ, az emberi-
ség egyetemének a megnyilvánulása, hanem csak egyes, a szenvedé-
lyükt~l elvakított, a saját lelkükkel meghasonlásba jutott egyének
erőlködni a k ar ó g/yenge hangja, szóaara I

No, és végül rátérek arra, hogy oly történeteket tanít az iskola,
amelyek nem történtek meg, tehát nem foglalnak magukban
igazságot.

Szöszer inti igazságot talán nem, de erkölcsi igazságot minden-
esetre találunk bennük .. S ez - ugy-e - nem megvetendő dolog (.

Dehát kérdem szeretettel, minden igaz, amit az iskola megemésztet
a gyermekekkel? Ami történelmünk oly fényes, oly tiszta, mint maga
az igazság napja? Ugy-e, ami ősi eredetünk is csak mondákon alap-
szik s mégis t anírjuk l És hány olvasmányt, k ő lternány t i ta nu l meg- a
gyermek, pedig semmi látszólagos igazság nincs bennel Hát akkor
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minek kell gyötörni vele azt a gyermeket? A mai ideges világban
valóságos bün, igazi merénylet az ellene! Mi k sz áth már csak jóvá
sem teheti nagy bűn é t, mert nem sz iv ha tja vissza azt, amit mondot t,

hogy minél több mesét a g-yermeknek, mert csak az, a nép valóban
boldog, ahol még meséket tudnak, ahol még mesélnek.

Mint ahog-y minden mesének, minden jó olvasmánynak minden
jó történetnek - s ezek k őzé tartoznak a vallásos érzelem fejlesztésére
sz o lg á Ió bibliai történetek is - kell, hog-y a g-erince egy jó gondolat
legyen, amely a végén i~azságként Ieszür ődve. t iszt án álljon az olvasó
előtt. Más sz ó va l, kelJ, hogy e-rk ő lcs i ig-azsftg, egy t an u lság' k ő vet k ez-
t et h e s sé k le minden tör~énelb61. minden olvasmán ybó l, minden k ő lte-
mén yb ö l l Amelyben ilyen nincs, az hitvány tákolmány, amelyre kár az
időt pazarolni, fecsérelni.

Már pedig - úg-ye, úgy a hazafias történeti, mint akár a
bibliai történetek - Iejr y enek azok akár a mondákra, akár a hagyo-
mányokra alapítva - rnind eq y ike fo,(lal maq áb an egy-egy ilyen tanul-
ságot, amelyet aztán sikerrel felhasználhatunk. Hiszen azok a fono-
mimikai mesék is csak egy bizonyos célt szo lz á lna k ! Azok a törté-
neti me sé k, mondák is csak arra valók, hogy azokból hiányozva az
erkölcsi nevelés céljára szo lz á.lő alapgondolatot, sikerrel alkalmaz-
hassuk a gyprmekek hazafias irányú nevelésében, gondolkodásának a
fejlesztésében.

Azok a bibliai történetek, ha még oly mesék is, mint amilyenek
talán még sem, mint hinni szeretriők, pusztán csak a saép sév űk nél
fogva is (kivétel van!) meg-érdemlik, hogy velük foglalkozzunk. Hiszen
oly igaz tanulságos dolgok vannak bennük, hogy azokat- noha év-
ezredes mult juk van -:- átplántálva még a mai nap is vonatkozásba
hozhat juk ami életünkkel, baj in k k a l, szenvedéseinkkel s örömeinkkel!
Oly történetek azok. hogy azok mását, sokszor. alig variálva, a mai
életben is megtalálhatjuk. Azért, hogy nem igazak, akadályt épen eme
erkölcsi nevelő ha tásuk ná l fogva nem szabad bennük látni!

S ha épen csak az a baj; hogy igazságként tanítják az egyes
történeteket, hát azon minden baj és veszély nélkül segíthet minden
tanító. (De előbb kézzelfoghatóan be kellene ezt b izonyítani f] Mert
ahogyameseknél, történeti mondáknál is megmondom, hogy ez nem
igaz, de igaz a rajta végig vonuló alapgondolat s igaz és hasznos
a belőle leszűrt szép mondat, a tanulság, ép így járhatok el, a bibliai
történeteknél is. Ha megemlítem, hogy az Éden kerti jelenet, avagy a
kisértésről sz ó ló történet a valójában, nem történt meg, ép úgy minden
lelki furdulás nélkül megemlíthetem, sőt akár beléjük is verhetem a
gyermekekbe, hogy az a történet, amit ők most épen 'megtanultak ;
igaz, vagy' ha tetszik: nem igaz, megtörtént, vagy csak kigondolt,
képes történet, amit csak azért tanultunk meg, hogy abból az igaz-

,ságot,. a hasznos tanulságot levonhassuk, tehát végeredményében ab-
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ból is tanuljunk s aztán a tanultakat a hasznunkra, a .saját javunkra.
fordíthassuk.

Igy lesz. igazság a hitoktatásban, még ha csupa meséket is ta ní-
t a ná n k , mert fg:y aztán a mesék és a mondák á ltal is az igazságot
szolgáljuk, mert ruinden ho l és mindenben csak az erkölcsi igazságot
keressük!

És végül még egyet!
Ha az én hitem oly szent, igaz és mély ér~ésü, mint ahogy azt

Alman barátom oly szépen megénektlte az "Add meg·magad 1" C.

költeményében, ha az én hitem jónak, helyesnek találta a múltban,
jónak látja a jelenben és célra vezetőnek hiszi a jövőben az én va í lá-

som at, vagy más sz óv a l, a hitemnek legjobban megfelelő mostani val-
lásomban megnyilvánuló eszközöket tartja a legjobbak nak, te hát, ha
a jövendő generáció boldogulásának az alapját", lelki életének az
eg yerisú lyát , hitéletének á ldásos forrását azáltal látom bjz tosított nak,
ha az én hitem eszközeivel, tehát az én vallásom tanaival· megismer-
kedik, úgy akkor r endűlet lenül k it ar to k a hitem me nett ! Annak iga-
zát védem, jóságát hirdetem, áldását dicsőitem !

Beszélhetnek akkor nekem arról, hogy hitta n itá som nem állhat
már meg az apostoli, vagy az ágostai hitvallás alapján! Feltartóztatlanúl
haladok az egyenes úton s nem törődöm a reám freccsent sárral még.
ha bep.isz kít is! Maradandó foltot úgy sem hagyhat az én lelkemen I
Lepereg az az én erős, hivő 'hitem sziklafaláról s nem tehet kárt
hitem nyiló. virágában! Az éltető meleg napsugara talán' még fel sem;
szárftotra hitem falán annak a foltnak a nyomát, de már belül, hitem
élő virága kinyilt annak első csókjára sannak kelyhébe mosólyog va
lopódatak be a játszi sugarak, hogy ott egymással pajzánúl incselkedve,
nyugodtan játsza doz zana k, boldogan kergetődzenek. S nyugodtan,
csendesen ütnek ott tanyát, mert tudják, érzik, hogy egy hatalmas
védő paizs védi, óvja őket a világ gonoszsága eilen s ez maga az élő,
az isteni hit!

Szombath' Ernö,
ev. tanító.'

·Az ev.' tanítók országos egyesülete.
Az Ev. Népiskola f. é. első számában Sass 1. kerületi tan. eg-yesületi

elnök ú.' felhivást intéz a tanítóséghoz az ev. tanítók orsz. 'egyes~letének'
megalakítása érdekében, a. melyböl örömmel értesültünk arról, hogy ezen'
.orsz. egyesületünk alapszabályait, a m. kormany, -hamindjárt 15 esz-:
[endeí huzavona után, --- végre valahára megerősítette és így most már
semmi sem áll utjában az ev. tanítók Ol'SZ. egyesülete megalakításának
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Sass 1. elnök úr ezen felhivásában nyomban előadja, hogy miként gon-
dolja ezen megalakulást leghelyesebbnek. t.}. úg-y. hogy mi ev. tanítók
csatlakozzunk az ágo hitv. ev. tanárok orsz. egyesilletéhez és ennek egyik
Onálló, - népiskolai 8zak(Jsztályát képezzük; egyben felhivja az ev, ·taní·
tókat, hogy f. évi április hö elejéig, - amikor az ev. tanárok. orsz.
egyesülete közgyülését tartja és határozott választ várnak tőlünk, -
jelentsék be nála az egyesületbe való belépésüket. .

Ugyanily értelemben szólt a kérdéshez lapunk f. é. 2-ik ezámaban
.Egyesüljünk Ic oim alatt Koezor M. barátom is. ázonban ezen egybe-

• hangzó értelmü két közleménnyel szemben is sajnálattal kell kijelentenem,
hogy nem érthetek vele egyet sem a kérdés lényegét, sem a kivitel mődo-
zalát illetőleg és midőn ebbeli nézetemet a t. sserkessté ÚI' b. enged el-
mével ezennel kifejezni bátorkodom, azt hiszem, hogy ezzel nemcsak egyéni
nézeteimet tolmáesolom, hanem a tanítók jó részének véleményével talál-
kozom. Az ev. tanítóknak szóban levő orsz. egye~ületének eszméjet a
siovidéki ev. tanítóegyesületnek 1895-ben Hidegkuton tartott gyülésén, - .
mikor arról folyt a tanácskozás, hogy a magyar nemzetnek a rákövetkező

. évben megülendó ezeréves emlékünnepét miként ünnepéljük meg mi ev.
tanítók legméltóbban, - Polgár József helybeli kartársunk penditette meg,
azt indítványozva, :hogy az ev, tanítók azzal ünnepeljék meg. e szép nem-
zeti ünnepet, hogy megalakítják az ev. tanítók orsz, egyesületét. .Az in-
dítvány, természetesen, egyhangu lelkesedéssel elfogadtatott és a, gyülés
elhatározta, hogy a mozgalmat megindítja és a felmerülő költsége.ket az
egylet pénsiéraból előleaesi. A morgalom vezetője, természetszerüen, f'gy-
letünk ügyvivő alelnöke Polgár' lett, és lankadatlan s ügybuzgó munkál-
kodásauak eredménye az .volt, hogy 1896-ban, a milleniumi eszt-ndőben
megtarthattuk Budapesten az ev. tanítók orsz. e,gyesilletének ideiglenes
alakuló közgyülését az ev. tanítók elég SZRp számának részvétele meliett,
melyen egyebek kozt az alanssrbály tervezetet elfogadtuk rs megerősítés
végett felterjesztettük felsöbb hatőságainkhoz. Ott azonban 14 esztendő
kellett, míg ez 'alapszabályunk megerősítést nyert és így csak most volnánk
azon helyzetben, hogy orsz, egyesülelünket végleg megalakítsuk. Most
tehát azon; fontos kérdés merül fel: miként létesítsük mát most ez orsz,
egyesUletünket?

I.
Lássuk már most, hogy van-e szükségünk a tanítóság .egyesülésére

és így ez orsz. egyesülésünkre is és mi annak a célja?
Mindenki- tudja, hogy az egyesülésben mily óriási erő rejlik. Amire

egyesek még csak nem' is gondolhatnak, azt, nagy sokaságoknak egyesülése
szinte játszva képes elérni. Ezért látjuk, hogy a közélet minden terén
egyesülnek ao legfelsőbb fokon álló·k úgy, mint a legutolsók; a nagy tudo-
mányu és miveltségü birák és orvostudósok stb. épen úgy, mint az ipa-
rosok" pincérek és a legutolsó napszámosok és munkésok is és vala-
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mennyien érdekeik előmozditásában bámulatos eredményeket érnek el. -
Ezeket látva' es tapasztalva, azon Illeggyózódésre kell jutnunk: hogy mi
tanítók is, csak minél általánosabb egyesülés által mozdühatjuk ~Iő érde-
keinket leghathatósabban.

Tehát szüksézes, hogy mi ev. tanítók is nagyobb és általánosabb'
egyesületbentömörüljünk. -- Az ev. tanitók egyesülésének pedig más
célja nem lehet, mint ev, iskoláink szinvonalának és ev. népünk tudá;
sának, miveltségének,. hitbuzgóságának és haza{iságának minél magasabb
fokra való emelése és így ezzel kapcsolatban ev, egyházunk és magyar
hazánk érdekeinek minél inkább való előmozdítása.

Azonban mindenki tudja, hogy bárki akármely állásban csak úgy
képes ezen állásával járó kötelességeit egész odaadással és k~vánt sikerrel
végezni, ha oly anyagi ellátásban réssesutetd«; amely gondnélkü'i megél-
hetését biztosítja, hogy ~qy m,inden idejét, tehetséqét és ~rejét ezen hiva-
tásával járó kötelességei teljesítésére fordíthassa.

E~ olyan ig-azság, amelyet semmiféle okoskodással megdönteni nem
lehet. Ugyane~él't tapasztaljuk bármely osztály egyesületében, hogy, 3.Z

illetők első sorban is anyag-i ellátásuk megfel~lő és méltányos megálla- ,
pításáért küzdenek, és ugyanezért nekünk tanítóknak is első sorban azért
kell küzdenünk §gyesületeinkben, - ha hivatásunk fent körülirt magasztos
célját elakarjuk érni, - hogy állásunk, tanulmányunk és munkánknak
megfelelő javadalmazásban részesíltessünk. -' Ugyanezért semmivel sem
idokolt azon kicsinylés és megvetés. amellyel Koczor barátom fentem1ített
közleményében It tanítók »kenyérkérdé,'3éről - zsebkérdéséről« megemlé-
kezik és a legkiméletlenebb elitélér;re méltó első sorban a ianítók részé-
ről azon három kís kikezdésre terjedő sallangos s hangzatos szavakkal
feleifrazott, de valójliban teJjesenalaptalan es üres frázisa, amelyben
felkiált: »De hát csupán a kenyérkérdés volna képes bennünket egye-
soleere birni? - Nem ! Ezt nem szabad föltételeznünk. Sőt ezt föl-
tételeeni meg nem engedhetjük senkinek. Még m~gunknak sem. Ez ellen
lelkünk egész hevével kell, hogy tiltakozzunk« stb. Ezen frasissal ezelőtt
30 ,~4() évvel igyekeztek a tanítókat sarokba állítani és elhalgattatni,
mikor élibérünk meg-javitását, kenyeret kértek. Ma azonban nevetségessé
válik, kivált ha tanító hangoztatja. .

Természetes, nem leh~t célunk csupán a méJtányos ellétasért küzdeni,
De mivel tanítói hivatásunk sikeres teljesítésének föakadályát épen az
elégtelen és meg nem felelő tanítói javadalom képezi, ezért igen is minden
úgy buzgó és hivatásáért lelkesedő tanítónak épen ebből kifolyó legelső
és legtöbb kötelessége egyesülni minél általánosabban, hogy népoktatásunk
szüksé,qes fej'ódésének ezen legnagyobb akadályát elhárítsuk és a tanítő-
sagnak megfelelő méltanyos javadalmazását minél elóbb kiküzdhessük. Sőt
mindaddig, mig ebbeli célunkat el nemértük, gyüléseinken semmi egyébbel
nem' is kellene foglalkozeunk. mivel az úgy is csak has~ontalan idő· és
erőpazarlás. .
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.Hát a vasutasokra, orvosokra, birokra stb-re nézve nem megszégvenítő,
ha. ők első sorban jobb elJátasukért, nem »kenuérért« - han-m »kalacs-
ért« küzdenek ; sőt épen sztrajkolnak 1 - Sőt 1 Hisz az egész ország
sajtója méltanyosnak találja küzdelmüket és jogosultnak. Csak a tanítók
) kenyérhareae volr.a ránk megszégyenüő 1? Ki hisz] ezt el ~ - A gyermek-
mesék ideje lejárt 1 A pézolas csak bizonyo'! irányban hat 1

Az itt mondot.takban rejlik a mag)rarázata azon körülménynek is,
hogy míért sereglettek nagyobb számban kerületunk tanítói a pápai
gyülésre .és egyházi hatóságunk is azért hagyta jóvá ezen gyülésen történt
egyesülésünket, mivel látta, hogy a t.~nítóság tántoríthatatlan elhatározással
foglalt amellett állást. És ha azt akarjuk eaidöszerint s mai visszonyaink
közt is, hogy tanítói g-yüléseink a jövőben is látogatotblk legyenek, igenis
első corban hangoztatnunk és le.qközelebbi célúl kell kítüznünk a régi
klassikus kor népének ismert mondását: 'l>panem ei« - nem »circensem«,
mert erre a taníróság még csak nem is gondolhat, - hanem: »panem
et iurem«, mivel ezek képezik alapját a mai tanítóság sikeres működésének.
Rvégből szükséges, hogy minél szorosabbau és minél általánosabban egye-
süljünk és a leghatározatabban tiltakoznunk kell az ellen, hogy mikor a
tanítósá~ méltányosabb és a mai kornak megfdel@ anyagi ellátásért küzd,
ezt bárki úgy tüntethesse fel, mintha ez azt jelentené, hozy a ·t.anítóságban
nincs mpg a kellő bivatásszeretet és ügybuzgósá.g. Sőt ellenkezőleg, mivel
tény, hogyatanítóság nyomorusáz teljes anyagi -ellatasa képezi hivatásunk
sikeres teljesítésének legfőbb akadályát, azért ennek elharitáséért kell első
sorban és minden erőnk megfeszítésével küzdenünk és valójában az aka-o
dályossa meg fejlődésében s haladásában a népnevelés ügyét, aki a taní-
tóság méltányos dijazásának akadályokat gördít útjába.

Itt nem mulaszthatom el, hogy K. barátomnak egy másik az ev.
tanítóság 'ellen hangoztatott vádjával is ne foglalkezsam és azt kellő
értékére le ne szállítaam, annál inkább, mivel ezt már máskor hangoz-
tatták ellenünk. Említést tesz ugyanis az ev, tanítók orss. egyesületének
általam fentemlített ideiglimes alakuló gyűlésén kivül egy másik közgyü-
léséről is, melyről azt állítja és máskor is hangoztatták ezt, hogy oly
nagy volt az ev. tanítók közönye, hogy míndössze 17 en jelentek meg.

Erre meg kell jegyeznem. hogy" ma .sem tudom ki, vagy kik hivtak
össze ama gyülést és 'bár mindenkor érdeklődni szoktam a tanítók gyülései
iránt és azokra, ha csak lehet el is megyek, erről a gyűlésről azonban
csak utólagosan értesültem a hirlapokból, mikor az ev. tanÍtóságot közönnyel
vádolva vé~ig suhintottak rajta. Hogy történhetett, hogy e gyülés össze-
hívása kikerülte figyelmemet, pedig a lapokat is figyelemmel szoktam
kisérni, a mennyire tehetem. tudom,,..de mivel oly kevesen voltak ott való-
ssinünek tartom, hogy mások; is úgy jártak, mint én t. i. a meghívás
nem, jutott tudomásukra.

Ez esetben pedig valösziuüleg az összehívás körül történt valami hiba
vagy mulasztás. Ezért tiltakozöm minden vád ellen. melyet e tekintetben
bárki .ellenünk ev. tanítók ellen emel.
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Különben a felülkerekedésnek ez nem épen ismeretlen, -de sikeres
módja : . Csak rosszul kell valamit mások részére megcsinálnia - meg-
föznie - az intezőknek és ha asutan. az illetők vonakodnak elfogadni, -
a nem jó főztet megenn;, - van alkalma az intézőknek a vonakodókon
végig suhantani és a felelősséget rájuk hárítani, mint ezt rendesen teszik is.

A tanulság ebből az, hogy ha valamit akarnak elérni, - ez esetben
orsz. egyesületet összehozni, először is nem szabad azt elhamarkodnunk,
hanem a legnagyobb körültekintéssel kell azt előkészíteni miuden részle-
tében és csak ha ez megvan, kell azt összehivni, még pedig a legnagyobb
általánossággal, esetleg minden egyes elmére küldött meahívöval és tájé-
koztatóval és oly idejekorán, hónapok vagy épen felévekkel előbb, hogy
minden egyes biztosan tudomást szerezhessen róla és a gyülésen való
megjeleuhetésre úgy szellemileg, mint anyagi tekintetben eleve készülhessen.

E szerint elhamarkodottnak tartom S. elllök urunk felhivásában azt,
hogy már most áprilisig jelentkezzék nála, aki azáltala javasoltegyesületbe
belépni akar. Szükségesnek tartom előbb annak eldöntését, hogy miként
és hogyan létesítsük ez egyesülést .és miként óhajtja, a többség azt meg·
valósitani.

Ha ·14 évig tudtunk várni, addig is várhatunk még, míg előbb
mindent alaposan előkészítünk.

II.

Ha most már arra a kérdésre keresem a feleletet, hogy fent k i-
fejtett céljaink elérését orsz. egvesülésünk melyik módja szerint érhetnénk
el legbiztosabban, sajnálattal kell kijelentenem. hogy e tekintetben nem
érthetek egyet Sass J. elnök urunkkal és a felszólaló K. barátommal,
mikor úgy velik, hogy az ágo hit». ev. tanárok országos egyesületébe
való belépésünk volna erre a legkönnyebb és legsikeresebb mód. Még
annak dacára sem tudok e tekintetben eg'y véleményen lenni velük, hogy
ar. elnök úrkü]ön hangsulyozza, hogy Egyetemes egyházunk is belépett
mint -alapító tag ez egyesület kebelébe és erre, az Egyházkerület-'ket is
felhivta, hanem szükségesnek tartom, hogy mi ev. tanítók minden más
egylettöl függetlenül alakttsuk meg orse, egyesülétünket úgy, amint az
eredetileg tervezve volt és amint egyéb telekezetek tanítói is függetlenül
alakították meg orsz. egyesületeiket. '

Nekünk ev. tanítóknak külön érdekeink és céljaink vannak, amelyek-
nek eléréséért küzdenünk kell, amelyek nem annyira ar. ev. tanárok, mint

. inkább az állami és a többi felekezetek tanítóinak érdekeivel azonosak.
Igy tehát az ev. taní.ösaz érdeke azt kivánja, hogy ne az ev. tanárokkal
egyesüljünk, hanem alakítsukmeg az ev tanitók orf?zá.q. egyesületét és
ez lépjen bs az összes magyarországi tanitók egyetemes egyesütetébe, (vagy
szöv-tségébe) és az ev tanítók országos egyesülete ezen Agyetemes egye-
sületnek képezze egyik szakosztályát.
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Vagyis a dolgok mai állása szerint, vegye kezébe az ügyet kel'.
tanítö-egyesületünk, mint az' országnak jelenleg legnagyobb ev. tanítö-
egyesülete és indítson mozgalmat, hogy - mivel ez évben mái' rövidnek
tartom erre az időt, - a jövő évben a nyári szünidőben (jul.-aug.) a
magyar tanítók (tán VIT.) egyetemes gyülése összehivassék, - hiszen ok
erre van elég, első a nyugdíjtörvény méltányos s korszerü revizíöja és
a tanítói fizetések nek a folyton sulyosbodó megélhetési viszonyokboz mért
javítasa stb., - és ezen egyetemes tanítói gyülés alkalmával megalakít juk
egyuttal az ev. tanítók orsz. egyesületét is mint amannak egyik szak-
osztályát.

Ily módon semmi különös nehézséget nem fog okozni orsz. egye-
sületünk megalakítasa, se! így idő és költség megtakarítással is fog az
járni, midőn ugyanazon időben és költséggel nemcsak ev. orsz. gyülésen
veheti1nk részt. hanern egyúttal a magyar tanítók egyetemes gyűlésén is,
mert orsz, gy ülést is mindenkor csak az egyetemes gyüléssel egy időben
és helyen tartanánk,

Hogy mik azon okok, a melyek nél fogva így vélném ezen eg'ye-
sülésünket leghelyesebben keresztülvihetönek, - erre voatkozóIag rá kell
mutatnom a. következőkre :

Itt van a felekezeti és állami tanítók közötti nagy különbség úgy
javadalom, mint egyéb tekintetben, melynek a mi javunkra való megvál-
toztatását, sőt mi több: a tanítóknak a velük egyenlö képesítéssel biró
tisztviselőkkel egyenlő fizetési rangfokozatba való helyezését, legsikeresebben
a többi felekezetek és az állam tanítóival való egyetértő, együttes mun-
kálkodás és küzdelem által érthetjük csak el.

A 8 évi tanulmányt végzett ev. tanítók kezében ma is azon díj-
levelek és hivanyok vannak, a melyekkel 100 esztendőt meghaladó idővel
ezelőtt állapították meg az akkor külön tanulmányt alig végzett, vagy
épen ar, iparosok sorából vett tanítók javadalmát, mely a lelkészi javadalom-
nak fele vagy harmada volt akkor és ezen arány a változott viszonyok
dacára ma is az. Ezen biványokban ma is ott szerepelnek a régi kor
szégyenletes tételei, mint p.' o. néhány font só, faggyu stb; továbbá a
gabona és földjövedelem minden kellemetlenségévei és hátrányával, mely,
- különösen mai kedvezetien munkasvisszonyaink közt, _. nagyon is
kétes és ingadozó értekü, vagy épen megszég'yenítő a tanítóra és akár
hányszor egyenesen akadályozza hivatása teljesítésében. (Bizony a kukoricát
kapáló, vagy a kaszáló, vagy az adóságokkal megnyomorított tanító nem
viheti nagyon előre a tanügy és népnevelés szekerét!)

Vagy a kántoriak közt : mikor a tanító tél viz idején, sokszor egész-
sége kockéztatásával végez térdig érő' hóban, sárban temetést tan a falu
végén, ezért jár neki a legtöbb helyen 10 -- 20 kr., a mennyiért legtöbb-
ször a legutolsó napszámos sem jönne el azon időben a tanitóhoz, hogy
csak a legcsekélyebb szolgálatott tegye neki.

Igaz, ezen panaszunkra azt szoktak odavetni, hogy nem csak e
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csekély stola jár ezért a Iunkcioért, hanem ott a többi fizetés és az állami
kerpótlék stb., de hallhatunk sokszor ennél súlyosabb ellenvetést is.

Csakhogy a törvény biztosítja a községi· és állami, sőt azon felekezeti
tanítók részére is az 1000 K minimális flzetést a meghatározott korpót-
lékkai együtt, akik híttant nem tanítanak és kautori vagy más egyházi
teendőt nem végeznek. És ha valamelyik község vagy állami tanító
kantori vagy más egyházi teendőt is véges, ezért külön díjazástkap.
Ebből önként következik, hogy: a melyik ev. tanítónak c.'Iak annyi a
javadalma, mint a kl)zségiek-é; t. i. a mennyit a törvény minimum gyanánt
épen előir és ezen fizeté 'Ie mctleü koteles híttant tanítani; kantori és a ?

fitiákban ezen felül még a lelkészi teendőket is végezni; az a tanítói
teendőkön kívul végzett mind ezen teendőket ingyen teljesíti. Ugyan
kérem, kitesz ma ingyen valamit ~ és miért kivántatik épen az ev. tanító-
tói, aki úgyis il szükséggel küzd, hogy ingyen szeigalatot teg)'en? Mél-
tányos ez? De ezen az államtól nyert korpótlék sem váltóztat, mert a többiek is
kapják ugyanezen korpötlékot ; de még' minden kerpótlékaval együtt is,
hol marad a tanító, javadalmát tekintve, az áll. alkalmazottaktól ~ Csak
az altisztekkel és szolgákkal áll egyenlő fokon. A tanítói korpótlék
tulajdonképen csak a »hoeom« elvére van alapítva, csak igéret, mely a
tanítók belyzetén nem sokat javít, inkább csak látszat. Mert P: o. egy
36 évi működéssel biró tanítónak van ma három korpótléka, amely 500 K,
Így egész javadalma 1500 K. Milyen arányban áll ez t>gy közép-, pol-
gári- vagy bármi más iskolai tanár vagy más állami alkalmazott javadal-
mazásával, akinek szintén ennyi szolgálati ideje van?

Vagy ki biztosírja a fiatalabb tanit6nemzedéket, hogy mire ek 20 - 30
évi szolgálat után majd a biztosított teljes korpótIékot kapják meg, nem
változnak-e meg addig a megélhetési viszonyok annyira, hogy épen úgy
fognak akkor is küzdeni a szükséggel, mint ma? Egybázunk kap ugyan
a 1848-iki XX. törvény alapján áJlamsegélyt, de abból a tanítóknak nem
jut .. Volt szó ugyan valami működésí pótlék ról, de ettől is \ elestünk
megint,

Hát a »jusz« - a »joqok« terén hogy állunk ~ -=- E tekintetben
jelemző,. hogy az ev. tarJ,ítóság évtizedes kuzdelmet volt kénytelen folytatni,
míg elérte azt, hogy ott, ahol az ev. tanügy és az ev. iskolák ügyeit
intézik,. t. i. az egyh~zi gyűléseken az ev. tanítóságnak is legyen szaVa
és engedtessék tér. Es ez évtizedes küzdelemnek eredménye ma, hogy
az egyház ker. gyülésenkét képviselő által vehet részt az ötödfélszáz tagot
számláló tanítóság és az egyházmegyei gyülésekre is 1-2 képviselőt
küldhetnek a tanítók. De évtizedes küzdelmükkel p. o. a tolna-bar.vsom.
egyházmegye tanítói még nem érhették el azt, hogy a nagykiterjedésü
egyházmegye gyűléseiré küldöu képviselőiket az egyház látná el fuvarral
és költségekkel, és a tanítókban hova-tovább azaz elhatározás érlelődik
meg, hogy minek fussanak oly szekér után" amely nem akarja őket felvenni •

. Mindezekből kitünik, hogyatanítóság még mindig gyámság alatt
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áll és a tanító csak mcstoha gyermeke az egyháznak és ssükséges," hogy
minél inkabb egyesüljön és folytassa a küzdelmet a kenyérért és jogért.

Azonban, ba e tekintetben az ev. tanárokkal egyesülnénk, belépve
az ev. tanárok orsz. egyesületébe, legtölebb azt érné el az ev. tanítóság,
hogy az eddigi mellett még egy gyálllság alá jutna,*) hol talán valamivel
cifrább .járszalagon vezetnek és egy helyett lenne két mostoha testvére,
mert a mai tapasztalat azt mutatja, hogy: a keresztyén testvéri szeretetei
a legtöbben csak önmagukon szeretik gyakorolni.

Ezért maradjunk mi tanítók' csak a tanítóknal és egyesüljünk, tömö-
rüljünk azokkal! -

H.H.

Számolástanítás az 1. osztályban ötös rendszer
alapján.

Az eddigi gyakorlat szerint ezen fokon a számolást az l-lO-ig
terjedő számkörben egyenként tizig haladva, tehát tiz számkört is
alkotva tanítjuk, és hogy nem eredmény nélkül, azt bizonyítja a
tapasztalat. Azonban véleményem szerint az is .igaz, hogy ezen mód-
szer a mindenféle módon eszközölt szemléltetés dacára is, nagyobb
részt a jó emlékező tehetséget veszi igénybe a hat éves gyermeknél.
Am ál lítsuk össze az összeadás t áb lá zat á t :

Az egy szám köre : 1 .+ O ...:-. 1
0+]=1

a kettő számk őr e : 2 + O = 2
1+1==2
0+ 2 = 2

a három számkőre : 3 + O = 3

2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
0+0=3

s igy tovább a 4-nél 5, az 5-nél 6, a 6-nál 7, a 7-nél 8, a B-nál 9, a
9-nél 10, a 10·nél 11 sor .ke let k ez.ik, ez pedig összesen 65 kérdés,
melyeknél jobbára emlékezetből kénytelen a tanuló megtartani, hogy

*) Nem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy cikkiró egyfelöl nagy tévedésben van,
másfelöl pedig önmagával kerül ellenmondáaba, Téves az a feltevés, hogy az országos tanár-
egyesülethez csatlakozó tanító-egyesület elvesztené füagetlenségét;' ellenkezőleg: céljai el-
érésében hathatós támagatót nyerne a testvér-egyesületekben. Ellenkezésbe jut cikkiró ön-
magával, mikor itt nem akar csatlakozni, hogy függetlenséget megtartsa, más oldalról pedig
·csatlakozni akar a tanítók országos szövetségéhez. Legfeljebb abban a tekintetben fogad-

.hat juk el cikkiró érvelését, hogy engedtessék idő a tanítóságnak, hogy a fontos kérdéssel
alaposan és körültekintően foglalkozhassék, mielőtt véglegesen megállapodnék az országos
egYCl8ülCltmegalakítálláuak mikélltjére nézve. Szerk.
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p. o a 4 meg 6 az 't iz s ha nem 'tudja, hiába biztatjuk. hogy gondol-
kozzék, nem tud következtetni máskép, ' minthogy a 4-hez egyenként
számlál 6·t, pedig a jó következtetés és eszme társítás támogatja az
emlékezetet.

1-5-ig legkönnyebb a mennyiségeket áttekinteni azért van
alka Ima z ásba n hangjegyeink jelelésére is csak öt vonal. Azt is észre-
veheti minde nki, hogy 1-tő1 5.ig a gy eng ébb tanulók is meglehetős
jól számolnak, valamint könnyebben r ájőnne k az olyan számok össze.
gére, melyeknél a z ő.hőz adunk bizony~s számot, mert a' jobb- és
balkéz 5-5 ujjai világosan el vannak killönítve egymástól. Azonban
sokkal nehezebben szárnít ak k or , midőn az adott számhoz adandó'
számnál a jobbkézről át kell ugrani a balkéz ujjaira is mint az il) en
példáknál: 4 + 2, 3 + 4.

Ezeket tekintetbe véve a gyakorlatban is sikerrel, alkalmazott
eljárásom az összeadásná.J a következő.

I

Az eddigi módszerint egyesével haladva l·től 5-ig
az összeadást, kivonást, pót léko lást, felbontást, szóval a
minden egymáshoz való viszonyát. A számjegyeket is
iratom ötig számképeikkel együtt,

Ezzel végezve folytatom a ménnyiségek ismertetését tizig a kezek
ujjai, golyók számképek segélyével úgy, hogy az ötön túllevő minden
menny,iség alapja az őt legyen:

begyakorlom
mennyiségek
Ismertetem s

·1 ;
-1:'::1,

1:- :1 + l . Ic: C]; 1: -:1 + 1:1-1:
1-·,·1 + '-,'·1 = \,. ':1;.'-·,·1 + I~'-'I-'" - .. ··1 _. ·1 _'_' I

i:- : I + 1: -: 1 = I : -: :- -: I stb.

(Az ötre helyezett mermy iség ek és szám képek ' már ismeretesek
az 1-5 számköréből.) Beemlékelendő s gyakorlandó ezen őt, illetve
kilenc .példa szemléItetés, élöszó, és az iskolai tábláról való másolás
által ily kérdésekkel:

a) Ha 5 mallett 1, 2 .stb. pont van mennyi az P

b) Ha 1, 2 stb, mel lett 5 van mennyi az?

c), Mennyi kell az 5-höz, hogy 6 stb. legyen?

d) Mennyit kell elvenni a 6·ból, hogy 5 maradjonP
e) A 6, 7, 8, 9,' Hl-nél mennyi van az ő.őn túl?

f) {) meg mennyi 6, 7 stb.

Mig ezt ,5-6 órán, keresztül szemléltetéssel és anélkül ís~begya.
k<;>rlom,óránként megtanulják a 6, 7, B, 9, 10 számjegyeit írni. Ez
időben rakják ki a számológépen az első órában a 6 golyót külőnbézö
beosztással: egy" két, három, négy, őt, hat sorban s róla rajzolják
ezen számképeket :
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1· ..... 1, , 1,
6 6

- _·_1

Q 6 6 6
I

S Igy a láirjá k a számjegyet; a másik órákban a 7, 8, 9, 10 sz árn-
jegyekkel ép így dolgozunk. Azután a b ee m lé k e lt alap számítás szám-
képeit számokkal b öv it ik ki. Ezen számképeket

n+r-,'=I~I- __ --1
irjatok számokkal is l A gyermek irja ~ ,:': , + '., ,= I : : : I stb.

5 + 1 - 6
. Tovább foly tat juk a számolást, Feladat: 6 + 1 = 7. Következ-

tetés az a - f szerint begyakorolt alapszámítás szerint el: a 6 = 5 + 1..
A számképet én a falitáblára irom a gyermekek a palatáblára pingá.lják:

-,,-,-,-,+ 1-,-1, Ha még '>gyet teszünk az egyhe~, mennyi lesz az öt
....:._. 1-1 _
mellett? (Felelet: Az öt mellett kettő lesz.) Az előbbi szám képet

kiegészítjük: 1-' -'1 + I I I .". , lVI;\r tudjuk, hogy
-,', ". - , ... I

5 + 2 - 7, tehát 6 + 1 is 7. Uj, m os t niá r megpatár'ozott sz á mk é p :

II : : : I +, I ' I = ! :':.:' \ aláirva szá(f,}je~yekkel: G + 1 == ~, For-

ditva is: , . 1 + 1; :: 1 = I :::' 1;.7 = 6 + 1; 7 - 1 + 6

1 + 6 - 7
Tudvalevő dolog, hogya számol'óg ép hasz nálandó.. - Ily k ő vet k e z-
te t é sse l számIttatom a k ő ve ck ez ö példákat is ily sorrendben; 6 + 2,
6 + 3, 6 + 4; 7 + 1, 7 + 2, 7 + 3; 8 + 1, 8 + 2; 9 + 1.

Ezt követi a többi mennyiségek k isz á mít á sa 5-re való kiegészí-
téssel. Itt is előbb a számológép őt világos s őt sötétebb golyóival
azután az egész osztállyal együtt készítendő számképpel sz em l élte te k,

Feladat: 4+ 2. Irjuk amég y számképét I :: I Men'nyit adjunk hozzá

hogy őt legyen? (F. 1-1). A négy számképe kiegészítve: 1:, :1 Még

mennyit adhatok a kettőből az öthöz? 1: . :.\ + I ' 1 = I : : : 1 (F. l-t).

Mennyi lelt most P (F. 6). A négy hez mennyit adtam összesen? (F, ,2-t).

Mennyi 4 + 2? (F. 4+2=6), Uj számkép : i:: I + 1 ' , =.1:: :,!
AIAlrva 4"'+ 2 = 6 s tovább épúgy mint a fentebbi 6 + 1 példájáná l..
Ily kő vet kez tet ésse l számittatom a többi példákat is, u, m.: 4 + 3,
4:: + 4, 4 + 5, 4 + 6, A 4 + 5 ismerős azalapszámltásbóJ, valamint
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mindaz, a hol az 5 elöfor dul ; 3 + 3, 3 + 4. 3 + 5. 3 + 6. 3 + 7;
2 + 4. 2 + 5: 2 + 6, 2 + 7, 2 + 8,; 1+ 5; 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8,
1 + 9. (Egyet a számok hoz. vagy fordítva, tudjuk, hogy könnyen
számlálnak a gyermekek.)

A k ivonásnál ugyan így járhatunk el. PId. 6 - 2 = 6 - 1 - ó
6 -- 1 -= 4. tehát 6-ból 2-t marad 4. 9 - 2 - -p- A 9 c:: 5 + 4; a
4-ből 2 - veszek el, marad 2 az 5 mell etr, az 7, 9 -2 marad 7.

Ezekben voltam bátor közzétenni számoltatási mó'domat, amidőn
óhajtom, hogy a jobban hczzáér tök sziveskedjenek r?viden véle-
ményüket nyilvánítani, valóban helyes módszert kővetek-e smás
tanitó által is eredménnyel volna-e használható s ha igen érdemes-e a
javitásra? Mert hisz a legtökéletesebb gépen is lehet [avítni valót
felfedezni.

Barlahida.
Németh Vilmo•.

Karácsonyi pasztor-jaték")
Személyek: Angyal,

Pásztor,
Bojtár,
Guba, máskép Számadó.

(Felszerelés és ruházat: Angyal egy 'kemény papirból készült
kis templomot visz, benne kép van a Jézus születéséröl, A Pásztor és
Bojtár T alakú botot hordanak 2-2 csengővel. A Ga;da és a Számadó
egy-egy iromba fabaltát cipel nek. Utóbbi kettőnek kenderből készült
szakálla és bajusza vanj nadrágjuk 'széles és fehér, mely szalmával
keményre tömött. Báránybundás sipkájuk és kabát juk fonákul van
felvéve. Az első három ruházata egyforma: mindegyik fején csillagos
papir-sűveg ; a kabát fölött - ki eresztett - fehér ing, Pásztor és

~r derekán szij).
A n gyal: (Bemegy a szebába és a házi ak üdvözlése után leteszi

.a templomot s eképen szől :)

*) Ez érdekes közlemény arra nézve megkésve érkezett -hozzánk, hogya decemberi
számban mint időszerű cikket közölhettük volna. -Úgy véljük' azonban, hogy evang. 'népünk
kör6ben divatoz6 népszokás bemutatása birmikor is id6sZ'erü leh.t •. Szerk.



Dicsérni jöttünk az Urat,
Ra a gazlaki nem kurg at.
Angyal vagyok az öt k őzűl,

Ki nem hiszi, nézzen körül.
Ha meghallgatják énekünk,
Már -mint - hogy akkor betérünk,
J.egyen áldott az életük,
A mit adnak meg nem vetjük.

Éne k. (Angyal csőnget, mel;re a kivül levők énekelnek. Ének
végén Pásztor bejön.)

nMenyből az angyal lejött hozzátok pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menve lássátok.
Istennek fia, aki született jászol ba
]ászolbanfekszik, barmok k őzt nyugszik szent fia."

Pásztor:
,

Három pusztát is bejártam,
Árkon-bokron átugráltam,
De oly öröm, mint e tájon.
Sehol sincsen a világ on,
Egy kicsit át vagyok fázva,
Mégsem -jőttem ám hiába i
Van jó csengöm a markomba,
Mely kisér az énekszó ba.

(Angyal és Pásztor csőug etnek, kivülröl ének. A bennlévök az :
4meket egy oktáv val alacsonyabban , kisérik.)

"Krisztus Jézus született, örvendezzün k,
S neki öröm éneket zengedeaaünk.
Júda nemzetségből, Dávidnak véréből
Szűletett Krisatus nekünk. K

Pásztor.

Jó háznép I akik ma itten
.Gyönyörködtök verseinkben,
Vannak még kinn, a kik jobban,
Vers~ket mondnak - • fölfujtan. U

Hárman vannak még kinn nékem,
Kik nem élnek rétes.bélen.
Mert nem szeretik a rétest,
- Csak a rangjaikhoz képest:
.Tőköt. babot meg szalonnát,
A .mitöl mern kapnak :náthát.
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A leghátsó, ő a legjobb,
Csigaházrql ~ugrik nagyot.
Nincs tettéhen semmi gazság,
És amit mond: 'szent igazság.

A két első jó barátom,
Kik kőzül egy a bojtárom.
6 iscsönget, hogyha'jépen
Vagyunk az énekre: készen.

(Bojtár bejön s ö is a többivel. körüljárva énekel. Csőngernek
lágyan taktusra.]

"Puer notus in Betlehem!
Super gaudet ]eruzálem
In domine ex dominus
Fier mater mater meus,
Praesentibus, praesenrius,"

(Pásztor 98 Bojtár szembe állnak. Párbeszéd.)

P. Öttél.e" ma kis bojtár!
B. Öt tél után jön öt nyár.
P. Ittál-é ma kis bojtár?
B. Itt állok én régen már.
P. Jártak·e itt farkasok P
B. Azok is, meg. angyalok ...
P. Vittek-e el báránykát?-
B. Bizony nem is hoztak áto
P. Ugattak-e a kutyák P
B. Bizony nem is kacagtak.
P. Szaladtál-e utánuk P
B. Bizony nem is előttük .•••• )
P. Melyik bárányt vitték el?

B. Azt,akinek van szakálla,
Meg 'két c!ii:ílökbeil a "lábaj
A melyiknek szöre hosszú
S teje drága, mint az asszú.
A melyikért sok aranyat,
Alku nélkül kináltanak.

Éne k: (Az ének elején bejön a gazda s ö is kőrbe jina
énekel.)

. <II) Slltareczky G6:l:a .lézus Kr. születése C. művébGl tuéve.
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Gazda: -

i- ',1 'j i : ,"

Elvesztettük -az 'ö'reget ';
Nem ad mar nekünk'tobb- 'teje't:
Télen ..L nyáron '(- lüabálom,)')'
Hogy az öregre vigyAzton' - :.:
A juhász, a juhász, a juhász.

,...•.
_..•.."

Bojtár a ,gazdához:
Hát hol jártál jó kis Gaz'dánk', ~-
Juhaink gazdája?
Azt hittük, hogy megfagy tál tán
Abba a bundába !
Nagy a hájad, nem hinném, hogy
Hideg verne rajta,
Nem .is olyan íimankós kinn..
Tegnap épp úgy, mint ma.
Ne éirógaÍ'ld a szakállad, '

- -Vagy tári; nagy a gondod:?'
Vagy, tan a birkáid közül

- Egy pár elkallódott P I

Szól] bele -hái. öreg atyus., --
Örüljünk-e jöttén?
Mit csinálnak -a juhaink
Odakint az estén?

. :,:~
.. i

( .

Nagyot néztem,hogy te itt vagy,
Bár szemern pilIája
Olyan nagy. hogy alig látok
Bajtárom arcára.
Egy:órája, hogy kereslek,
Meg a számadómat,-
É-s te. itt- ünnep ruhába,
- -Orőmők kőzt, más tanyába
Felejted a búmat?

(Folyt. következik.)

Sramkó Kálmán .
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. Jegy~őkönyv a zalai ágo hitv. evaDg~ tanitóegy,8Itiletllek
'HHO.; november 3.·án Leányfaluhan t a r t o tt őszi gyüléséről.*) ..

1. Ber eck.y Géza az egyesület elnöke sz ép beszéddel uyjtott a
'meg a gyülést. Beszédében kiemelte, hogy mily fontos munka",y~.r
reánk protestáns tanítók ra, ha azt a nagy örökséget, me lyet elődeink
reá nk hag-ytak, gyarapitaJ:li akarjuk.

Azután perlig igy folytatta beszédét; .,Tisztelt Értekezlet 1" Azt
'hi"ibm 'mind nyájun k terszésével fog találkozni, midőn 'jelen gy;ülésün-
kőn nem mulasztom el az alkalmat, hogy egyesületünk legidő&ebb
tagját, Ben k ő Bél a kartársunkat meleg .szeretettel üdvözlöm abból

-az a lk alornbó}, hogy a tanítói pályán már'25 évet betöltöt,t,25 esetendö
szép idő. Nyomot hágy az minden egyes ember életében; még .inkább

.a. tanító -é le té be n , különösen, hog-yha valaki őnzet len, kitartó é s ,teJ!k,es
munkát végzett, miut Benkő Béla -k art ár sunk. Aki ezelőtt 2p évvel
látta és most 'megnéziaz öcsi evang. tanító-lakot és=templ omot, aki
végig hallgatja .azőcsi -nép isk o la növendékeinek értelmes és . 'okos
feleleteit, az ·kénytelen bevallani, hogy ill egy tevékeny, szorg alrnas

.és rnun kás tanító töltött el hosszabb időt. S ez atanitó ami kedves
karrársunk : Benkő Béla. - Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy
az egyesület tagjai előtt, mint egyházmegyénk legkiválóbb tanitóját
meleg szeretettel üdvözöljelek tanítóskodásodnak 25 ik évfordulóján ...•.
.Kivánom, 'hog-y az a -fiata los hév, mely eddig jellemezte tetteidet, az a
k irartó erő mely céljaid ban sikerhez vezetett, a jövőben is mint .Isren
áldása kisérjen egyházunk és a tanügy javára! Az Isten éltessen !"

Berecky Géza elnök elörerjeszt ése folytán agyülés eg-yhangulag
elhatározza, hogy Benkő Béla tagtárs javára a 1907. évi XXVII. t.-c.
4. §·a alapján a 200 koronás szernély i pótlékot kérelmezi a közigaz-
gatási bizottság és az egyházi főhatóság saives hozzájárulásával.

Elnök jelenti, hogy Pe lyvássy Mihály zánkai áll. elemi népisk.
tanftó egyesületünkbe be'lépni óhajt.

Az egyesület egyhangulag örömmel veszi ezt tudomásúl. Tavaszi
,;gyülésünk azon határozatához képest, hogy az ösz i gyülésre egy
vitat árg y tüzessék ki megvitatás cé ljáú l, a jegyzőkönyv. kőrőzésé-
vei elnök úr közölte, - hogy vitatárgyúl az 1907. évi XXVII. t..c, alap-
ján k őte lezö vé vált á.l1ami tanterv alapján egy helyes óraterv és óra-
rend -megvitatasát tűzte ki. 'Az óra tervet és órarendet Berecky Géza
kartárs el Tsikészltette és a gyütésnek be is mutatta, melyet az érte-
"kezlet helyesnek nyilvánított és az elkés~ítőnek .kőszőnetet mond.

*) 'Éz alkalommal újból felkérjük a tanítóegyesületek vezetőségét, sziveskedjenek
'intéskedni, hogy gyüléseikröl -Iapunknak minél előbb küldessék be a tudósítás. Hónapok
~ulva sok ·kérdés -elvessti időszerüségét! Szerk•..
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Az egyházkerületi tanftóegyesület igazgató választmánya f. évi

gy ülése jegyzőkönyvének ,9. pontja határozata értelmében' gyülésünk
jegyzökönyvének másolata a g yülés napjától számítva 14 napon belül
az egyházkerületi tanitóegyesület elnökéhez beterjesztendő .. - Tudo-
másúl szolg ál Egyesületünk könyvtárának gyarapítására a dunántúli
ev. egyházkerületi ének és zenepártoló egyesület adományaképen
érkezett: Kapi <:ryuh "Magyar éneklőház" és ifj. Fövenyessy B.
,Dalos kőnyv " továboá: A régi zsolnai ágo hitv. evang. egyházközség
történetének rövid vázlata. Az értekezlet az adományozóknak kősző-
netét nyilvánítja,

A készülő új énekeskönyv IV. próbafüzetére Benkő Béla kartárs
alapos birálatát tudomásúl veszi ,s a birálónak köszönetét nyilvánitja
fáradozásáért az egyesület.

Elnök úr örömmel jelenti, hogy Sass István, lemondott egyház-
I kerületi tanftó egyesületi elnök, engedve a tanitóegyesületek osztat-
lan bizalmának es kérelmének. ujólag elfoglalta elnöki állását. Az
értekezlet. örvendetes tudomásul veszi,

Mészáros Gyula szepezdi kartárs mintatanftást tartott egyháztör-
ténetböl.: Az értekezlet a tanftást sikerültnek nyilvánította.

Benkő Béla indftványára a gyülés elhatározza, hogy ezentúl a
gyülés befolyásáról az nÉvangelikus Népiskolá ",t tudósitsa. Erre Benkő
Béla öcsi tanítör kéri fel az egyesület.

, Elhatározza az értekezlet, hogy ezután az őszi gyü1éseket nem
. november, hanem szeprember hónapban tartja meg.

A jövő tavaszi gyülés helye: Öcs. Munkahozó Fülöp József kisi
dőrg icsei kartárs lesz.

Kovács Sándor,
ev. tanít6.

lrod a lom.
A. ,Kultura· cimüképes havi folyóirat 2. számának tartalma még

.sokkal magasabb nivójú, ~int az első számé. Az ország legjobb irói
fáradoztak a siker érdekében, s a külső kiállítás is vetekedik bármily
-kÜlföldi magas nivöju folyóirát kiállfrásával, A 1eg új abb ir o dal m-
-j r án y o kés az er k ö 1c sacime, a ,Kultura" első cikkének, amely
egy igen. elökelö kü)földön. élő magyar: főúrnak a t'ollából ered, ak i

.Consul álnév alatt mint a nK ul tur a- állandó munkatársa, finom meg-
érzésse} mond véleményt az aktuális kérdésekről. Ez a cikk hadat
üzen a mai erkölcstelen sajtótermékek nek, s méltán hisszük, hogy az
.egész országban feltünést fog kelteni. - A füzet- egyik ékessége a
Szinnyei Merae Pál "6 s zi sz i noek- nevü gyönyörü festménye sok-
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szorositásban, mely az eredeti nek nem áll semmiben mögötte, s már
ezért az egy 'képért is érdemes elapra elöfizetni. A kiadócég betartja
igéretét, s n~m k imélve semmiféle áldozatot, családi la'pot ad, s ezen
vállalkozásával hálára kötelez minden jó hazafit.

Olvasókönyv az, evang. népfskola II. osztálya számára., Szerkesztették :
Ka:pi Gyulaés Papp j öz s e f, Budapest,FratJkIi~társulat kiadása.
Ára kőtve 68 fillér. - Szerzök nek az osz t at lan népiskola számára
szerkesztett olvasó kőnyvei (egyik a lJ •. és Ill, a másik a IV., V. s
VI. oszt. számára) rr.ár évtizedek óta k őzkézen forognak az evang.
népiskolákban. Több oldalról kifejezett óhajtásnak tesznek most elege.t,
szerzők, midőn az' osz tot t, több tanftós iskolákra való, tekintettel
könyveikből párhuzamos kiadást rendeznek, 'hogy minden osztálynak
legyen külön olvasókönyve. A II. osztály otvasökőny vét, ha bebizonyúl,
hogy az szükséget elégft ki, követni fogja a 111., IV. ~ az V., VI. osz'
tály olvasók őny ve. - Megjegy.ezzük, hogy' az osztatlan. iskoláknak
tankönyvet is pótló olva;ókönyvei továbbr~ is fennmaradnak, - 'Mutat-
ványszámot a kiadóhivatal kivánatra készséggel kűld,

Gunti. Vidám képek a diákéletből. 1 rt a Sz a I ~ Y Mih á 1 Y ev.
lelkész. Ára 2 korona. Kapható szerzönál, Bokod, Komárom megye.
Saerzöt mély érz ésű költeményeiről ol vasóink már ismerik. "G-uszti"
cimü könyvében jó izü, szelid humorával ismerkedünk meg. Sokféle
helyi vonatkozásaiknál fogva k ű lőn ősen élvezettel volvassák e .vidám
képeket azok, akiket diákkori emlékeik Sopron .városához, k őzelebbröl,
a soproni líceumhoz füznek. - .'\ lkalmilag majd mutatőt is közlünk
belőle tárca-rovat un kban. '

.Iskolai Ünnepeink". Nem csalódtunk, midőn az .Iskolai Ünnepeink"
első számát életképes, hézagpótló. folyóiratként üdvőzőlrük, Most már
a Hvik kötet második (14-ik) füzete hagyta el a sajtót, melynek válto.
zatos, gazdag tartalma gyönyörüséget okoz az olvasőnak, Különösen
érdekes és szép Ko z m a Andornak a szabadság ünnepére irt szini
k ő ltemény e, Ezt könnyed, gördülékeny verselése és kedves szini be-
á llításáért bizonyára igen sok iskolábari fogják előadni. Ugyancsak
március J5-ikére egy gyönyörü trialog is van benne, nagyobb tanulók
számára, s egy kedves monolog Altai MargittóI leányoknak. Márciusi
tárogató nóta (kotta) s egy alkalmi beszéd teszik teljessé a füzetet .. A
folyóirat meg rendelhetö (az első kötet is kapható). S'z en t g Y ö:r g y.i
Dénes szer k e sztőnél. Maros-Vásárhelyen. Egy kötet ara; 7 korona.
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V e g y- e sek.
B16fizet6inkhez.Minthogy hátralékó .• ,eJtiflzetölnk száma még mindig

igen. nagy, tieztetettel kérjük lazo,kat, kek lap U' nk' fu uta' t v' II n y pél d á-

nyal teve ken át e If og adj á k, nyilatkoztassák ki, hogy klvanják-e a
lap tová~ bi küldesát, nehogy esetleg tovább is hiába költekezzünk -.

Lapunk barátait pedig felkérj;}.k, sziveskedjenek esen egyetlen evang. nép-
oktattisügyi lapunkat a m'.guk knréoe« terjeszteni. Minél tlJbben tiimogatnak
bennílnket. ann/il fokozottabb mér'tékhen tudunk mi is ae igényeknek megfelelni.
Ae iskolai könyvttir céljai,.a seedett 50 fi,lér tándajbÓI minden iskola elöfizetket
tanŰ(/yi lapokra I

A •• erke.zt ••
Az ipolvecei evang. ifjuSági énekkar saját fölszerelése s az evang.

egyháa orgona-alapja javára, feb'ruár hó folyamán az ev. népiskolában
zárrk őrü dalesté'yt s táncmulatságot rendezett. Karnagy volt Be d' ő k
Pál taníró.:

A sürüházl 'dalkör február hóban szintén dalestéllyel egybekötött
zártkörü táncmulatságot rendezett saját pénztára javára. Karnagy volt
Bak ó Kár oly ev. tanító.,

Egy tanító kitüntetése. A budapesti Iparcsarnokban a nyárfolyamán
<rendezett orsz. ta nszer-k iá í lirás hivat~los [eg yzókét nem tég küldték
szét., Ebben örömmel olvastuk; hogy Tak á t sEn d r e"győri áll. el.
iskolai tanító, tanszer-késaítöt a biráló bizottság az újitáríyú elemi- és

'kőeéptekotai rajzoktatás mintáinak, számolőg'épjeiuek, gazdasági esz-
közök -rninráinak vés iskolai jelmondat-tábláinak csinos, tartós és szak-
szerű kivitelben való kiátlításáért kiállítási ar-ariyérémmal és ugyancsak
a biráló-biaettság ajánlatára - a keresk. miniszterium külőn állami
éremmal tűntette ki.

Gyengeelinéjüek, gyengetehetségüek felvétele. A borosjenói gyógypedagógiai
nevelő, és fog{alkostató (íllámi intézetbe a jövő iskolai' év kezdetétől több
'növendéket vesznek fel.·Felvétetnek a nevelő-intézetbe 7-10 éves, a
foglalkoztatóba 14 éven felüli tanitásra és fog Ia lkoatatásru alkalmas
gyengeeJméjü, gyengetehetségü egyének. Úgy az ingyenes, rbinta-
~1izetö:felvételekről bővebb tájékoztatást nyújt bárkinek' az intézet
igazgatója: Cs ap ó György' Borosjenő,Aradmegye.


