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ben megjelent közleményekre szabadjori még néhány szót mondanom;;:;'-
hogy egynémely felhozott dolgokat helyes világításba helyezhessek,

Előre kell bocsátanom, hogy Sass 1. elnök urnak érvelése ens-em'
semmitsem volt képes ellenvéleményemben megingatni, mert én ezzel
az elvvel sehogysem tudok megbarátkozni. Azonkivül lévén nekem is
némi-némi tapasztalataim, melyek egy hajszálnyira sem engednek le-
térni a megkezdett útról: sőt azt tanácsolják, hogy azon továbbra is
kellő kitartással haladjunk, melyre kartársaim figyelmét is ismételtem
felhivni bátorkodom.

Röviden egyrészt csak azért szólok, mivel már az eddigiekből is
eléggé látom, hogy teljesen meddő tollkoptatás volna bármily nyomós
érvekkel is más véleményt idézni elő, mert hát "de gustibus non est
disputandum;" másrészt pedig hosszab tárgyilagos vitatkozás közben
tán lehetetlen volna akaratlanul is azt a derék or sz, evang, tanáregye-
sületet meg nem bántani, annak fájdalmat nem okozni, amire pedig az
egyátalán nem' szolgált rá, . sőt teljes elism~rés illeti, és amely látva
gyárnoltalanságunkat, kik értekezleteinken alig 12-17--en tudunk csak
összejönni, megsajnált, megszánt bennün ket -s kinyitotta előttünk vendég-
szerető ajtaját. (Az orsz. tanáregyesületet ilyen szempont eg'yáealán nem
vezette az ·akció meginditásánál. Szerk.]

A távoli szemlélő más felekezeti kolIégák pedig ezen kőzben így
gondolkozhatnak : Szegény boldogtalanok, látjuk, hogy a magatok ere-
jéből ugy sem mentek semmire. Sokkal g yat rább népek vagytok, rnint-
hogy valamit kivinni tudnátok. Látjuk, hogy nem vagytok ti sem refor-
mátusok, sem zsidók, sem katholikusok, hanem gyász luthránusok, kis
kr umpl icsk án tengödőerőtelen lelkecskék, menjetek hát be azokhoz,
kik benneteket hívnak, lesz ott még: egy kis hely a ti számatokra is

XXIII. évfolyani. SOPRON, 1911. április M. 4. szám.
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Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.
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és néha-néha tán még egy kis ételmaradék is, Aztán nekik is lesz a
házban olyan dolguk, .amit maguk nem akarnak elvégezni, azt majd
végezzétek el rí. Sok nem lesz, Mindőssze tá n egy kis udvarsöprés,
kövezetfelmosás stb. ezeket könnyen elvégezhetítek, ha kevesen lesztek
is. (Ilyesmit feltételezni az orsz. ev, tanáregyesületről valóban bántó,
sőt mi több: sértő, és- a mozgalomnak teljes félreismerése, Sz er k.)

Csakhogy ez az ajtómegnyítás a derék tanáregyesület részéről
még kissé korai volt, mert e szegény páriák között még mindig akad ..
nak ."ideálisták", kik még mindig biznak az evang. tanítóság önerejében '
kik még mindig remény lik , hogy az végre is megfogja magát ernber e lni,
s hogy felébred lethárgiájából s öntudatra kel. Ezeket az ideálistákat
kellett volna még megvárni, mig saját keserü zabkenyerükön megtör-
nek s. belátva ideálizmusuk tarthatlanságát, meghajolnak; kik addig
mindig hisznek és biznak, mig keresztül nem estek a nagy katasztrófán,
a. nagy fias zk ón. Hadd estek volna ezen is előbb ker esztűt ; aztán majd
jöttek volna hívás nélkül is ők maguk, háladatos szívvel s borus ábra.
zattal be ezen a nyitott ajtón, alázatosan talán ,még a portásnak is

, I

kezet csókolva, kiket aztán inkáb lehetett volna egy kis leckére fogni
s egy kis móresre is oktatni.

Azonban azok az ideá listá k nem képesek elhinni, hogy az el

fiasz kó, az a katasztrófa be fogna következ~i. És ha mégis csakugyan
ennyire volnánk, vagy jutnánk: hát akkor csak hadd jtJjj6n az és hadd
seakadjon ránk es hadd temess en el valamennyi6nket romjai alá! De előbb
ezen keresztül kell esnünk. Akkor aztán el fogunk nérnulni és kezes
bárány okká fogunk átváltozni I

Most pedig világítsuk meg és lássuk azt a hánytorgatott 12·es és
17-es számot, Én ugyan nem találom a jó ízléssel összeegyeztethetőnek,
ha valaki saját szennyesévei ttakarózik, ez ugyan nem nyújt valami
szép látványt. De mivel két részről is fel lett hozva [íly alakban, hát
számoljunk le ezzel is. I

Midőn a millenium évében nagy lelkesedés k őzt összeült alakuló
orsz, gyülésünk a bpesti evang. tanítóeg yesület et az orsz. ágo hitv. ev.
ranlt óeg yesület központi választmányi tisztségévei felruházta s az azt a'
legkisebb ellenvetés nélkül elfogadta, ·magára vállalta, s midőn elhatá-
rozta, hogy az ott benyújtott s felolvasott alapszabályaink kinyomat-
tassanak: az ülés után boldogult liuttenberger kartás úrral, mint a bpesti
evang. tanítóegyesület akkori titkárával mindjárt a nyomdába siettünk,·
hógy másnap az alapszabályok kinyo~athatók és szétoszthatók legye-
nek. Útközben L, kartás úr nekem olyanformán nyilatkozott, hogy ő
bizony nem barátja az orsz, ev. ta nícóeg yesületnek, men ez neki annyi

" dolgot fog adni, hogy privátóráit el kell majd emiatt· hanyagolnia,
ö pedig ezt nem teheti, magát nem károsíthatja meg, pedig k őrűlbelül
ilyenformán áll ám a dolog .a beválasztott k őzponri választmány többi
tagjaival is; ezt a mostani missaiót is csak kénytelenségből teszi, ÉIl
azonnal meg is mondtam L. kollégának, hogy hát miért nem hangez- ,
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tatrák ezt a gyülésen, hogy má s választmányt lehetdt volna választaní
és hát miért fogadták el akkor a tisztséget? Ö erre azt felelte, hogy
nem akart a g yülés kivánságának ellent mondani; különben most már
csak hadd maradjon. Én e b eaz é lg e té sn ek, illetve kijelentésnek, akkor
nem tulajdonitottam nagyobb font osság o t, mind amellett erről emlftést
tettem Péterffy Sándor elnök úrnak, ki nem akart hitelt adni szavaim-
nak s azzal vá ltunk e,l, hogy külőnben is Falvay központi bizottsági
elnök úron nyugszik a teher, ő pedig- lelkes híve az ügynek; majd lj

elintézi a dolgokat. És .ebben megnyugodva, többé erről akkor nem is'
beszéltünk.

Az alakuló gyülés után pedig már elég szép idő múlt el anélkül,
hogya' központi választmány az egyes tanítóegyesületeknek módosító
javaslatai tekintetbe vételévei az alapszabályok átdolgozására összeült
volna, Ez ügyben Falvay elnök úrral annak idején több levelet váltot-
tam, ki arról panaszkodott, hogya bpesti tanftóegyesület ragja i nem
igen érdeklődnek az ügy· iránt" másfelé vannak elfoglalva s 'igy nem
birja őket ülésre összehozni. Erre Irtam Péterffy elnök úrnak, kérve öt,
hogy beszélne az illetők lelkére, ha valamit elvá ll a ltak, hát hajtsák is
azt végre. Mint levelében irta, ő 'is megtett minden lehetőt, de ő' sem

'boldog\últ velük. Mivel pedig a mag ánle ve lezés nem vezetett a kivánt
eredményre, megpróbáltam a nyilvánosság útján hatni, a 'kÖzponti
vá lasztmányra, mely alkalommal L. kartárssal heves ősszeszóllalkozásunk
is volt. Most már magam is belátva, hogy.a központi válasatrnánnyal,
valószinüleg L. kartárs, úr befolyása következtében, - mi~el nekik
amúgy is rendezett viszonyaik voltak, mással meg mit törödjenek -
nem megyünk semmire, F. elnök úrnak azt a javaalatot tettem, hogy
a kőzp. bizottság helyett a vidéki kollégák közül hivna össze egy kis
értekezletet, amely végezné az ősszeegyeztető munkálatot az alapsza-
bályok körül, hogy azok felterjeszhetök legyepek. F. elnök' úr e javas-
latomat el is fogadta s össze is hivott a vidéki kollég á k közül egy
szűk ebb: körü érte kezletet. Ezen mag-am is jelen voltarn. Azonban, hpgy , /
kiket és hányat hivott meg, azt nem tudom, nem is k ér dez teml-, de azt
tudom, hogy tömeges meghívás nem történt, mert ezt neki nem is ja-
vaslottam. És bi~nyára azok a kollegák, kik azon időben "sokan voltak
Bpestpn" erre aligha kaphattak meghívást, mert máskülönben híhetö leg,
leg~lább részben is, csak megjelentek volna; de ~eghivás nélkül, még

, \

ha esetleg tudták is az értekezlet idejét és helyét, mégsem óhajtottak
azon jelen lenni, ami nagyon természetes is. így lettünk aztán 12-13-an,
de még mindig elég sz'ámm al arra nézve, hogy a szándékolt dolgot

\ '

végezhessük. Tehát, mint '~ondom, nagyobb értekezlet nem is volt
tervbe, v év e, s Igy azon tömegesebb mégjelenés nem i~ volt lehetséges. _

A másik alkalommal pedig, midön Sass elnök úr hivott őssze érte-
kezletet, habár .megmozgattak 'rnindent, hogy egy .számottevö értekez-
letet hozhassanak össze", erre az értekezletre én meghfvót nem kaptam,
le~alább nem emlékszem ra" s mint mo~dja, H. H. kolléga sem kapott,'
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pedig az esetben kettővel bizonyára többen lettünk volna. Más koll é.

gáktól is kérdeztem, valjon ök kaptak-e meghivot erre az értekezletre?
Egy sem tud róla semmit.

Ha tehát hiba volt az, hogy ezeken az értekezleteken többen nem
jelentek meg - noha én ezt' hibának egyáltalán nern tartom, rnert
ahhoz a munkához ez nagyon is elegendő szám volt - akkor a hiba
a tanítók közönyén kivül_ tán máshol is rejtözhetett. Kár tehát azt
takaró gyanánt bárki részéről [s lekicsínyleni.

Egyszóval az elsö nagy hiba már az ügy csírájábbn kele tkez ett ,
midőn takarékossági, illetve költségkimélési szempontb'ól az or sz. egye-
sületi kőz.po nti bizottsággá beválasztott bpesti evang. tanítóegyesület a
maga beválasztatását a választó gy ülésen rögtön nem kifogásolta, illetve
nem szabadkozott a beválasztás ellen, hogy helyébe másikat lehetett

• volna választani. Ez a körülmény aztán az egész ügyre nagy konfuziót, '

idézett elő. Mert ő maga, mint kompetens testület az ügy érdekében
nem tett semmit, a vidék iek pedig esetleg nem érezték magukat erre
kompetenseknek. Innét származik aztán az a nagy Iélreértés s a lát-
sz ólag os közönyösség, melyet sokan az evang. tanitóság kedvetlenségének
tudnak be, pedig a baj magában a dologban rejlett. Ezt a nagyobb
bajt aztán követhette több kisebb is, ami az értekezleteken résztvevők
számát nem tudta számottevőbbé tenni. Nem helyén való tehát minden
ódiumot a tanítók kőz őnyősség ére hárítani, annál kevésbbé ebből vonn i
le a tanúlságot.

De meg úgy vélem, ezek akisszámu jelenvoltakkal képviselt érte-
kezletek nem is ezért lettek két kolléga által is kihegyezve felhozva
hanem azzért, hogy azokkal az ő malmukra hajtsák a vízet, Mert ellen
esetben le het et le n, hogy ne mérlegelték volna az alakuló gyülésen
megjelentek számát is, amelyen pedig elég impozánsan jelentek meg
az evang. tanítók s az elvítázhatlanul elegendő szépen sikerült. De
erről szépségesen hallgattak, hihetőleg az ér t, mert ez érveik hez nem
volt kedvező bizonyíték.

Ha tehát hibát hibára halmoznak, akkor nem csuda, ha nagyobb
eredményre nem számíthatnak. Egy ily hibára a közelmultból is mind-
jártrárnutathatok. Ugyanis már fontosabb kérdéseknél is helyénvalónak
tartom, ha az egyes esperességi tanítóegyesületek - már t. i., ~hol
ilyen van -- véleménye -iránt az' elnökség által kérdés intézte tik.
Annyival inkább helyénvalónak tar tom azt, itt a szóban levő és f{jben-
járó kér désnél, Mi több, az esp, tanítóe'gYesülete.k' ezt az elnökségtől
egy ilyen kérdésnél egyenesen és teljes' joggal el is várhatják, nehogy
itt is a rólunk - nélkülünk elve kapjon lábra; de meg nagyon jóté-
kony hatással is bír azokra és magára az ügyre is, ha az egyesületek
véleményét - elözöleg megha Ilgatjuk és tekintetbe vesszük. Ez pedig
itt nem történt meg, melyet éli egy k is hibának rninó sítek. 'A másik
pedig az elnöki felhivásban rejlik, J;Ia te lje sen pártatlanul akarunk el-
járni akkor nem szabad és nernIehet a felhivást bizonyos kommentárral,
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kisérni, hanern egyszerüen megmondani, hogy kétféleképpen alakulhat-
nak meg, igy és úgy; e kettőből válasszatok és küldjétek be szavaza,
taitokat az iránt, hogy melyik módját óhajt játok a meg alakulásnak. De
olyan függelékkel végezni azt, hogy "legyetek kegyesek egy ,hozzám
intézett levelező lapon bejelenteni az egyesületbe :való belépésteket ",
nem tartom megfelelőnek, mert így előállhat azon eshetőség, hogy akik
a csatlakozást óhajtják,' szavazataikat be is k űldik, akik pedig nem
óhajtják, azok meg nem küldik be s így az is lehetséges, hogyacsatla.
kozási óhaj bár egyhangu, de mégsem a többség óhaja lenne. •

Hogy pedig e k is hibák reparálh,atók legyenek, azért voltam bátor
múlt cikkemben halasztási inditvánnyal állni e16, melyre nézve azonban
elnök úrunk azt mondja, hogy tárgytalan, mert ő .m ár a tanáregyJetnek
rövid záros határidő alatt tájékoztatási igéretet t-ett. De én ezen igéret
elhalasztásának bejelentését sokkal meg eng edhetöbbnek és céiraveze-
többnek tartom és sokkal inkább lehetőnek ta lá lom, mint az esper es-
ségi tanitóegyesületek véleményének be nem várását és mel löz ését
Azért halaseuisi indílvá1'lyomaj továbbra is telie_s egészében fenntartom.

Hogy mi történnék akkor, ha újabhi OrSl. gyülésünk - amit én
hinni képes nem vagyok - k udarccal végződnék: hát akkori is bizo-

.ny ára a világ hahotája kisérne bennünket. A különbség a kettő között
csa k az volna, hogy ez esetben méltán meg is érdemlenénk, mely esetben
aztán mindenről, még önmagunkról is lemondhatnánk.

Ha pedig az a boldog ember, aki nem látja paedagógiai viszonyaink
mai olyfoku megváltotását, hogy azért [rontot kellene viltoztatni: akkor
az 'ev. tanitóság között nagyon sok az 'ilyen boldog ember, ami pedig
a mai szük világban csak örvendetes jelenség lehet.

Elnök úrnak jóhiszemüségében, kötelességtudásában és pártatlan-
ságában pedig én sohasem kételkedtem, de más sem; sőt osztom nagy
elfog la.ltság ából származó kifakarlását, annyival inkább, mivel ilyen-
forma helyzetet már magam is átéltem és ezen munkamegosztás vagy
valamiféle módon okvetlen segíteni is kell; mert hiába, azért, hogy
valaki munkaképes, senkit agyongyötörni túlhalmozott munkával nem
lehet. Azért az emlitett kis hibákat nem is ennek tudom be, hanem
annak, hogy eze.k bárkin is és akaratlanúl is' megesnek és ha erre
rámutatnak, kár azért mindjárt azon felháborodni s felvetni a lét és
nemlét kérdését s önmagát azzal azonositani, mert ebből aztán már
csakugyan pártszempontokra lehetne következtetni, mivel ez már nem
felel meg a "győzzön a jobb". helyes elvének.

Az egyesülésnek azt a módját pedig, melyet H. H. kolléga aján-
lott, t. i. hogy annak idején az orsz. egyetemes tanitóegyesületbe lép-
nénk be annak evang. felekezeti szakosztályául, nagyon helyeslem.
Csakhogy most még korai arról beszélni, mert oda is csak mint meg-
alakult evang .. egyesület léphetnénk be és csakis akkor, ha a többi
orsz. felekezeti egyesületek is eg yidejüleg oda hasonló minőségben
belépnének. •
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Végül pedig egy kérésem volna azokhoz/kik az orsz. ev. tanár .
egyesülettel való fuzionálást oly nagyon óhajtják. Ha minden áron be
akarnak oda vonulni, akkor, kérem, ne az alatt a zásaló alatt tegyék
azt, me ly et a sióvidéki tanitóegyesület annak idején egy önálló, függet-
len ors z. evang. tanitóegyesület érdekében kibontott s érette mindenkor
minden lehetőt megtett és a melynek most birtokában vanna k. Ott úgy
is más zászló leng s ott erre ugysincs szükség. Hanem tűzz ék le azt
valamely szabad térre, hadd maradjon egyelőre árván. Jőhet még idő,
midőn fel fogjuk azt ker esni és ismét tábor fog' alatta a lk ulni.é]

x-y.

Beszéljünk nyíltan.
Életemben egyszer voltam álarcos bálban, s megundorodtam tőle.

Az eg ész komédiának annyi hasznát vettem,' hogy megerősődött bennem
a meggyőződés, hogya' férfi egyik legszebb ékesége az őszinte nyiltság
és a személyes bátorság. .

Most, amidőn országos egyesületünk megalakulása tárgyában fel-
hivásomat szétküldöttem, eg ym ásut án , vagy helyesen, párosával vonul-
nak fel ellenem az álarcos alakok, úgy, 'hogy hamarjában nem tudom,
hogy ismét á lar cos i bá.lba jut ott am-e, ahol' tréfás alakok mondanak
megforditott igazi:lágokat,' vagy, pedig a régi - most már -istenben
boldogult - algebra tanárom lelke jár-e haza, ~isérteni az ő sok x. y.
és egyéb ismeretlenjeivel. .

Megvallom, hogy sohasem igen lelkesültem azért az' óráért, amikor
ismeretlenekkel kellett veszödnöm s ámít az ember diák k or áb an c nern
szeret, bizony ő reg ség'ében sem igen töri magát utána és igy, az én
ismeretlenjeim is, ott maradhatnának a homályban, hová szép csendesen
elhuzódta k , ha nem nézném az ügyet, amelyről szó van.

Országos egyesület, tehát .az egész lutheránus tanitóikarn~k egy
igen fontos érdeke forog kockán, aki hozzá szól, jól teszi ha megrágja
és pedig apr óra megrágja min daz t, amit el akar mondani. Itt alakos-
kodásnak helye nincs, mert a dologban bizonyos az, hogy a küzdelem
fejre megy. Az a fej pedig, amely a kockán forog az én fejem. Ézt a
szer encsérlen fejemet kötelességem őrizni 'addig, amig ellenlábasa im

*) .Abban már én is egy véleményen vagyok cikkíróval, hogy ha egyszer a tanáregye-'
sülethez való csatlakozás kérdésének ellenzői is vannak, halasszuk el a kérdés vé~leges meg-
oldását, egy évvel, adjunk mó dot az esperességi tanitóegyesületeknek, hogy a kérdéssel fog-
Ialkozeanak : az így kialakult többségi vélemény aztán döntsön, Az ez évi Sopronban tartandó
gyűlésre azonban csak jőjjön el minél több tanító, hogy egyfelől lássák s meggyöződjenek
róla, hogy az egyesülésnek ez 'a formája is igen jól s a többi társegyesületektől függetlenül
és mégis velük karöltve szolgálhatja az evang, tanítóság érdekeit, - másfelől pedig elöléges
tanácskozást folytathassanak a további teendőkről, a végleges megalakuláeról. (Szerk.)
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többségre nem jutnak. (Nem kell mindjárt mindenben személyeskedest
látni! Szerk.)

Uraim egy kéréssel fordulok önökhöz s ez az, hogy aki feiveszi
velem a küzdelmet az ne bujjon a sÜtőteknő alá, hanem álljon elő és
beszéljünk férfias nyiltsággal, ezt kivánja, de több, parancsolólag
követeli az ügy fontosága, ezt várja és pedig teljes joggal, az' egész
tanítóikar. mert el végre minden egyes tagnak joga van ahhoz, hogy
megismerje azt, vagy azokat, akik jövendő sorsát irányitani akarják.
Elveket hirdetni ellenzéki oldalon, vagy dolgozni vezet,őhelyen, ez
óriási nagy k ülőnbség , amint azt, hogy egy közismert példát említsek
fel, jó Kossuth Ferenc bátyánk és társai szomoru esete is igazolja.

Annyival inkább nincs helye az alakoskodásnak a jelen esetben,
mert ha sikerül az a tiszteletre méltó törekvésök, hogy engem -
kisebbségben maradván -:- megbuktatnak, úgy valakinek én utánam
következni kell - mert elvégre az ember ~árt nélkül csak nem lehet
elnök, -.: az a következő pedig nem lehet más, mint aki olyan több-
séget tudott maga közé gyüjteni, amely az én jelenlegi többségemet
kisebbségg é fogja tenni. K,i kell lépni a rejtekhelyből, mert az még
gondolatnak is nevetséges, hogy az én fejvételem után, a sok ismeret-
lenből, talán másodfoku egyenlettel keressük ki azt az ismeretlent, aki
tovább vigye or sz, egyesületünk ügyeit. Mert engen, sem x. sem y. sem
H. és sem a másik H. sem az egész abc minden betüje nem állít más-
hová, mint a ho_vá legjobb tudásom és meggyőződésem alapján állottam.
Hanem a vezetést, azt átadom kész örömmel minden órán csak jelentsék
be, hogy kik és hányan vannak akik a külön való megalakulást óhajt-
ják és akarják.*)

Ennyit általánosságban, de legyen szabad :még néhány megjegy-
zést tennem a két cikkre.

Azt írja x. y. (66. old. 3 bekezdés) "Ne tántorodjunk meg, hanem
maradjunk önmagunkhoz konsekvensek stb." Ez az én álláspontom is,
és épen azért nem vagyok és nem leszek kapható, a külün álló egye.
sület ősszehiváaára. A lefolyt tizenöt évnek minden mozzanata az én
igazamat hirdeti, és azt bizonyítja, hogy megalkotni, megalkothatják a
külön álló orsz. egyesületet, de munkaképessé . nem teszik .soha, Ezt
már évek előtt elmondottam lapunkban s ugyanakkor azt ajánlottarn,
hogy alakuljon meg mind a négy egyh. kerJiletben az egyh. kerületi
tanftóegyesület és ez a négy egyesület, egyházi szer vezetűn kne.k meg-
felelően, alkosson egy egyetemes tanftóegyesületet vagy ha úgy tetszik
országos .szövetséget. Ilyen módon megalakulva, tudtunk volna dolgozni
és eredményt elérni, de a tanáregyesülettel közösen még ennél is sike-
resebb munkát végezhetnénlc Ez az én hírern és meggyőződésem, épen
azért engem az ingadozás tóI ne féltsen.

*) Személyes motivumokat ne vigyünk bele az elvi küzdelembe, mert csak az ügynek
ártunk, Tételezzük fel cikkirókról, hogy őket ilyesmi nem is vezérelte, mikor felszólaltak.

(Sserk.)

. /



120

I

•

Nem tehetem, hogy H. H. cikkére is, tisztán udvariaságból, nehogy
mellőzve és igy sért ve érezze magát, néhány megjegyzést ne te~yek.
Három okból kell vele foglalkoznom. ~I., Mert ő ~j& magyar öreg-
asszonyos szokásként szidja a leányát mint a bokrot, de úgy, hogy a
menyeasszony is értsen belőle.

Igen tisztelt ismeretlen uram I Feltétlenül hiszem, hogy ismeri a
nagy Mikszáth K. által szerkesztett "Almanach" köteteit. Az 1903. évi
előszóban azt írta a nagy költő az ő kiadójáról: "Wolfner hihetetlenül
csóválta a fejeit. (Azért többes számban, mer t az ő fejcsóválásában,
benne ért etödik a Singer fejrázása is.) "Nohát nézze kérem, szakasztott
igy vagyok én is, az én Koczor barátomrnal, úgyannyira, hogy mík or
ő a fejét rázza és nem helyesel valamit, annyiba veheti, mintha az
enyémet is ott látná mozogni mellétte.

2. Nem hagyhatom észrevétel nélkül azért sem, mert .abban a
cikkben a' jó a rosszal, a szép a csunyával, e helyes a helytelennel, a
való a valótlannal, ,a lehetséges a lehete tlenne l, úgy össze van keverve,
hogy ember legyen aki azt a - bocsánatot kérek az elnevezésért -
riesetet szét válogatja. Semmit sem fogok csodálkozni, ha jó Koczor
barátom, - kivel együtt érdemeltük ki ezen megtisztelö sorokat -

-nem mer hozzány ulni, nem ám féle lerqbö l, hanem csak úgy kényelem
szeretetből, ehhez a mérges kis jószághoz, - amelynek kővetkezetlen.
ségén, még ami jószivü szerkesztőnk is - akinek szintén nem kenyere
a szigoruság, - megbotlott, hanem mejdcsak általánoságban szól hozzá,
vagy magyarúl mod va, kerülgeti: mint a macska a forró kását ..

3. Nem hagyhatom szó nélkül' azért. sem, mert nem, tételezhetem
fel egyetlen egy lutheránus tanít ór ól sem azt, hogy komolyan akarja,
hog) ami orsz. egyesületünk, a Magyar Orsz, Tanítók Orsz. Szövetségé-
nek legyen szakosztálya. Én is azt akarom, hogy az Oraz, Szövetségben
ott legyünk' mind, be is bizonyitottam elégszer, hogy azzal együtt aka-
rok dolgozni, de oda beállani szakosztálynak, ez ismeretlen uram:
fából vaskarika!

Értsük meg .eg yrnást. Engedje meg azért, hogy: 1., Azt kérdezzem
magától jó uram, hogy megtudakolta már az Orsz, Szővetség töl, hogy
kell-e neki olyan szak osztály, amely vallás szerint különiti ei magát
egyik a másiktól il 2., Kérdezze meg, hogy meg vari-e már ott a róm.
kath., a református, a zsidó stb. szakosztály, mert x. y. szerint akkor
is a "világ ha.'ltotája követ bennünket" ha a tanár egyesületbe belépünk~ meri
még egy orse. egyesület sem csinált ilyent, pedig az a tanáregyesület épen
olyan jó lutheránus mint mi magunk il 3" Mondja meg, - bocsássa meg
ezt a kérdésemet, de nem kerűlhetern el -- hogy tudja és tisztába van
azzal mi az a: Sza kosztály ?

N yílt an beszélek, Ha nem tudja, ha nincs tisztában ezzel a foga-
lommal, úgy ez némileg ment •.égéül szolgál. Ha pedig tudja, úgy kény-
telen vagyok kijelenteni, hogy az anyagiak keresése között elfeledte,
hogy lutheránus tanító s hogy mint ilyen, egyházunk szolgál~tában áll,
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Hát olyannak ismeri ön a lutheránus tan ítóik art, hogy fel meri tételezni
azt, hogy ez kapható volna arra a menthetetlen könnyelmüségre, hogy
az összes, kizárólag felekezeti ügyeit, köztök a vallás oktatás kérdését,
alárendelje egy olyan - bár mindenek felett tiszteletre méltó, - tes-
tület döntésének, amelynek összeségét az ország minden vallás feleke-
zetének tanítói képezik? Ha igy gondolkodik, s ha állitása szerint
vannak akik őnt kővetik, Ógy többé nem csudálkozom azon, ami eddig
mindig felháboritott, hogy. lépten-nyomon felhangzik ellenünk a vád,
hngy: a lutheránus tanítóikar nagy része :nin~s összeforrva egyházával,
s hogy vallási tekintetben nem teljesen megbizható. Sok alkalommal
küzdöttem már eze~ vád'- ellen, pedig ilyen formán meg lehet, hogy ,
nem is volt teljesen igazam.

Egy nyugalmazott kartársam tett már nekem emlitést erről a
tervről levélben, de nem válaszoltam rá semmit, mert nem tudtam fel-
tételezni, hogy erről még csak. tárgyalni is akarjanak.

Különben nem folytatom. Ahol az anyagi kérdés irányít mindent,
úgy, ahogy arról H. H. az ő cikkében bizonyságot tesz, ott hiába
minden beszéd.

Engem a tanáregyesülethez nem köt semmi más: mint egyházam
és pályám szeretete. Hála Isten, elég szép számmal vannak akik 'velem
együtt éreznek. de ha mégannyian volnának is, az mind nem befolyá-
solná az én elhatározásomat. Azért kérem x. y. és H. H. urakat, tessék
kimutatni hány követőjük van és én átadom a vezetést, de ne vegyék
tőlem rossz néven, a kimutatáshoz kénytelen vagyok az egész becses
urakat kérni. Ütni, vágni, tréfálni, kellemes és kellemetlen dolgokat ,
mondani, lehet álarc alól is, de már komoly dolgok elintézéséhez mégis
szükséges, hogy az ember a maga tisztességes ábrázatával jelenjék meg.

Sass István.

Megjegyzés.
'Nem! Inkább baráti figyelmeztetés H-. H. barátomnak, szánva az

"Evang. Népiskola " f. évi március havi számában: "Az evang. tanítók
országos egyesülete" cimü cikkére vonatkozólag.

, . Az' evang. tanítók országos egyesületét akarjuk megalkotni.

Alapszabályaink meg vannak erősítve, csak a kivitel van hátra.

Két, - illetve H. H. barátom iditványa szerint, - három út áll
előttünk. Ugyanis: vagy önállóan szervezzük, - mindenfelöl menten
és függetlenül, - vagy az ágo hitv. evang. tanárok országos egyesüle-
téveI kapcsolatban, ennek kebelében vagy pedig, mint H. H. barátom
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ajánlja: az összes magyarországi tanítók egyetemes szövetségében,
külön szakosztályt képezve.

Amint látjuk tehát; - választék van. Ebben hiány nincs. Hát ez
is baj! Legalább H. H. barátomnak az. Annak kell lennie, mert kű lő n-
ben olyan mérges k irohanást nem tett volna ellenem. Ellenem, aki a
megoldásra nézve nem vagyok vele egy nézeten. Ezt kell hinnem ok
gyanánt, miután én az általa kifogásolt, febr. számban leadott vélemé-
nyem alkalmával tett soraimban még nagyí,tóüveggel sem láttam olyan
nyilatkozatot, me ly szerinte: "a legkiméletlenebb elitélésre méltó első
sorban a tanítók részéről azon három kis kikezdésre terjedő sallangos,
s hangzatos szavakkal felcifrázott (annyira bizonyosan nem mint ez !),
de valójában teljesen alaptalan (hát ez I]. és üres fráz is " - lett volna,
és amely: "Ma azonban nevetségessé válik, kivált ha azt tanító ha no oz-
tatja;" ha csak az nem "nevetséges", hogy efölött egy tanító, - pedig
egy vérbeíi tanító, - mint H. H. barátom, - szerfőlőtt mérgelődik. -
Egyébkint ennek megitélését - bizzuk k őzős birónkra: az olvasó-
kőzőnségűn kre.

Azt hangoztattam, hogy mi tanitók ne "csak" kenyérért tudjunk
harcolni, hanem hivatásunkból folyó más egyéb célért "is". Amint,
hogy tettük edtlig is. S tette ezt H. H. barátom "is" annyi sok derék
társával egyetemben; ez által kiviván a tanitóság számára az elismerést,
a tanítói állás megbecsülését, sebből folyólag az anyagi jólét - a
tanítói fizetés - emelését, emeltetését úgy az egyház mint az állam
részéről a társadalom kőzt etszése mellett.

Nem a hangos kiabálás, - hanem a lelkiismeretes munka, köte-'
lességteljesités, s más egyéb tanítói erények gyakorlása hozta meg, és
- hozza meg a kivánt és várt gyümölcsöt számunkra. Ezen az uton
való haladást tartottam mindig és tartom ma is célravezetőnek. Ez
azonban nem zárja ki, hogy kapcso lato san, az általunk végzett munkára
hivatkozva és támaszkodva anyagi érdekeink javitását ne szorgalmazzuk.
Sőt inkább! Csakhogy: ezzel és ezáltal legflJképen. S ezen állításom at
fenntartom ma is.

S bárhogyan magamra is haragitom H. H. barátomat, de mégsem'
osztom néz et ét abban sem, hogy: "mindaddig, mig ebbeli (fizetés-ja vitás)
célunkat el nem értük, gyüléseinken semmi egyébbel nem is kellene
foglalkoznunk, mivel as úgy is csak haszontalan idő- és erőpazarlás.· Ezt
írja H. H. Nohát én meg vagyok győzŐdve, hogy ezt "Haiszer Henr ik "
nem irná alá Nem! az a "Haiszer Henrik", aki nemcsak a tanítóság,
hanem a tanügy, az evang. tanügynek 36 éven át oly lelkes és elszánt
bajnoka, le hetet lefi, hogy gyüléseinket annyira "Iedegradálja". Hova
vezetne vagy hova lennénk, ha ez igy volna, vagy lenne? Nem I ezt
nem mondja higgadt, komoly megfontolás után. Inkább haragjában vagy
elkeseredésében. Pedig aszálló igeként : "Aki harags aik, annak nincs
igaza ",
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S miért haragszik P "Panem et jurem!" kiáltja. S ezt a k ivánal mat
36 évi önzetlen, példás tanítói müködése után hangoztatja. Ezen kiáltása
tehát nem a fáradt, a nyugalomra vágyó emberé, hanem a lelkes har-
cosé. Harc, a tanitók érdekében.

Ezért illeti meg H. H. barátomat a legnagyobb eliamerés mind-
nyájunk részéről. Ezért nem viszonzom én hasonló éles fegyverrel -
aminőt ő ügyünkért való küzdése közben velem szemben használt;
eltekintve attól, hogy ez a fegyver esetleg "régi, rozsdás" is lehet,
amely pedig könnyen "vérmérgezést" vonhatna maga után, aminek
pedig na közügy" vallhatná kárát. -, Ezt pedig nem akarom.

Csak arra akarom még barátilag figyelmeztetni, - a közügy érde-
kében, - hogy ne azokat vágja, lakik .harcra készek" - tehát fegy-
vertársait, - hanem, - mint én tettem febr. havi cikkemben, - akik
kösönyösek .

•Az evang. tanítók országos egyesülete" tárgyában tett egyéb
nézeteire "még rnost " nem teszek megjegyzést, mert:

1. én már leadtam szavazatomat, - mint egy a sok kőzül, -
és igy:

2. nem akarom ez ügy jelen stádiumában, - az ügy érdekében
- valakinek azaz senkinek elhatározását befolyásolni. Egyébkint .•••
béke velünk!

Koczor Márton.

Kedves H. H. barátom!
Nem hidegült .el kőzőttünk a 35 éves régi iskolatársi viszonybó

fakadt jóbarátság a nagy távolság rideg válaszfala alatt sem és sze.
mélyes látogatással, vagy egy-egy levéllel örvendeztettük meg egy-
mást néha napján. De ez csak kettönkre tartozik, legföljebb jó példát
vehetnének tőlünk fiatalabb utódaink, És hogy most még is a mi
kedves kéktábláju hiradónkban intézern hozzád soraimat, annak az a
magyarázata, hogy az "Evangelikus Népiskola" ' márciusi számában
megjelent cikkedre van nehány megjegyzésem olyan, amely talán
mások szives érdeklődéséve! is találkozik.

Mindig te voltál közöttünk a mi kistornyos házunkban, Sopron-
ban a fővitatkozó, aki dicséretes kitartással tudtad védelmezni állítá.
saidat és vélt igazadat s ez a természetedi adta kezedbe bizonyosan
most is a tollat, hogy Sa ss István és Koczor Márton barátainknak
megfelelj és bebizonyítsad, milyen tévútra akarják vezetni az evan-
gelikus tanítók országos egyesületének ügyét. És mert az .Evangélikus
Népiskola" mult évi májusi számában: Vissshang as orsságosevangéli1cus
tanáregyesúlet felhivtÍsára cimü rövid fölszólalásom harmadik társul rendel
Sass István és Koczor Márton mellé és mert az ottan elmondottak óta
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nem igen vá ltozott a helyzet evangelikus tanító testvéreink csodálatos
közönyössége tekintetében, nem tudtam megállani, hogya vitában
részt ne vegyek, mert nagy az aggodalmam, hogy kissé heves állí-
tásaid nem-e állítanak a te és x. y. barátunk á1tal óhajtott "független"
országos 'evang. tanítói eg yesületünk megalakulása elé ujabb akadá-
lyokat és nem ártanak-e ezért többet, mint a mennyit árthatna valaha
a mi hármunk és a már szép számmal hozzánk csatlakozottak által
célszerünek vélt összefüggésünk az országos evangelikus tanárok egye-
sületével ?

Gyönyörü hasonlattal buzdít ugyan x. y. az ö nEllenvéleményé-
ben" a kis madár fényes kalitkájának meg'említésével, de ő is, te is
felejtitek, hogy országos evang. tanÍtóegyesületünk 15 éves vajudása
azt is bizonyítják, miszerint evangelikus tanftóságunk mindeddig er ö-

sen kalitkában tartott madár volt, amelynek jobb 'S tanácsosabb lesz
a szabadba repülést más jóbarátok társaságában megkezdenie. Dunán-
túl, a ti kerületetekben hála Isten van már élénken lüktető testvéries
együttérzés, testületi szellem, evangelikus összetartozandóság,
vannak esperességi tanftótestületek, van kerületi evang. tanítótestüle-
tetek, de a többi egyházkerületekben még nagyon messze távolban
k-ésnek ezek. Még esperességi tanftóegyesületek is csak itt-ott vannak,
legfeljebb apró kis dekanátusi körökbe vannak hivatalosan beosztva
tanító testvéreink, akik sokszor egy esperességben is egymással hom-

'lokegyenest ellenkező határozatokkal és kérelmekkel mulattatják a
nagytiszteletü esperességi közgyüléseket, - a ti szép hármas (világi
felügyelő, lelkész és tanító cenzorokból álló) iskolalátogatási rendszer-
tek is mese csak még a többi kerületekben. Sem közérzés, .sem k őz -
szellem, semmiféle erőkifejtés 'ezek meg válto ztatásár a országszerte az
evangelikus tanítóságban nem fejlődhetett ki ilyen viszonyok között,
a nagyobb városi tantestületek és az emlitett néhány esperességi
tanítóegyesület k ive telével, És ezért hangzik el a pusztában, ezért
van hiába minden felhívás és buzditás az evangelikus tanítóegyesület
dolgában. Félek, hogy úgy járhatnánk, "mi nt a kalitkábari született és
ott nevekedett k is madár, mely kíszabadulása után éhen hal a legelső
napon, vagyis 20-30-an magunkban nem tarthatunk országos gyülést,
de ha' csak ennyien lépünk is be az evangelikus tanárok és tanítók
országos egyesületébe hazánk kűlőnbőzö vidékeiröl, mint szakosztály
igen érdemes munkát végezhet' "lk a jobb. és fényesebb jövő elő-
készftésére. (Ez a helyes beszéd,' mozgalom helyes felfogása! Szerk.)

Nem-e indokolt ezért azoknak aggodalma, kik fölemelvén. az
1896-ban kibontott és mindjárt el is ejtett zászlóját országos evanget'i-
kus tanitóegyesületünknek, keserűen tapasztalták, hogy milyen kicsiny
az a csapat, mely köréjük sorakozott.

Nekünk evangelikus tanftóságnak nem a függés a' lag nagyobb"
bajunk, mert hiszen nem lehet célunk azokat a kapcsokat lazftanunk,
a melyek bennünket égy ház k őzség eink hez , esper ességeinkhez, a kerü.
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I
lethet és egyetetnhet, szóval szer e tet t egyházunkhoz kőtnek , hanem
bajunk a szétszórtságunk, a széttagoltságunk ée ebből folyó erőtlen-
ségünk arra, hogy ennek a rni szeretett egyházunknak úgy lehessünk
szolgálatára, a hogyan azt mi tanítók is jónak látjuk és nem a hogyan
azt mások, nem tanítók helyettünk kigondolják. Országos központot
kell jobbjainkból, a mi sorainkból teremtenüuk, akik a maguk vidé-
kére szétvigyék a hasznos eszméket, a kik felébresszék a közönyö-
seket, a kik irányitólag hathassanaka tanítóság részéről is az elemi
iskolák tanterve, a tankönyvek, az egyházi ének, a tanítókra vonat-
kozó szabályrendeletek megállapitásánál minden, még a legfelsőbb
forumon, az egyetemes gyülésen is. És mert ilyen kőzpo nt a siker
több biztositékával teremthető meg az orsz, evang. tanáregyesülettel
kapcsolatosan, nem tudom függetlenségünket félteni azoktól, a kik tel-
jesen hasonló célból, has'onló okokból vezéreltetve teremtették meg a
maguk országos egyesületét, a mel ybé szeretettel hívnak most ben-
nünket nem pusztán népség nek-k atonaság nak, hanem kiegészitő alkat-O
részül a népiskorat szakosztály meg-alkotására, felkinálva igaz sz er e-
tetlel az ő egyletük nevének és i eddig i cimének meg v vltoz tat ásáv a lris
érvényesülésünk teljes b iztosi tását. Nem. k ishitüség és lemondás ve-
zetne tehát bennünket az evangelikus ..tanárok országos egyesületébe,
hanem az a helyes fÖlf<?gás, hogy amint a teljesen szilárd épületnek
falait és tetőzetét a jó alapozás tartja biztonságban és ahogy maguk-
ban sem az a lap, sem a falak, sem a tetözet külön nem ház, úgy sze-
retett hazánk és egyházunk tanügye is csak akkor lesz tökéletesebb,
ha az összes tanítással foglalkozók termékenyitőleg és fegyelmezőleg

I
tudnak egymásra hatni. Hadd legyünk mi evangelikusok e téren kez-
demérryez.ök, amint azok voltunk a régibb időkben a tanítás terén
sok minden másban. .

Azt mondom és ismétlem ezért, hogy csatlakoazunk minél többen \
Sass István "felhivása • ·szerint azon eszméhez, hogy ~rszágos evang.
tanitóegyesületünk megerősített alapszabályainak némi módosításával,
önállóságunk teljes épségben tart á sáva l, tömeges tagsági jelentkezé-
sünkkel lépjünk be az evang e likus tanárok országos egyesületébe és
alkossuk meg az: Evangelikus tanárok és tanítók egyesületét.

* **
Még csak azon indítványodra . kivánom kedves H. H. bará,

tom észrevételemet megtenni, melyszerint az országos evangelikus
tanítóeg yesületün k mint ilyen csatlakozzék az országos (általános)'
tanító szövetséghez, mert azokkal karöltve anyagi érdekeink és jo-
gaink eredményesebben nyernek elintézést. Ebben az állitásodban, ig-y
ki sza k ítva fejtegetésed főtárgyából és eszmemenetéből teljes az igazad,
mert tény, hogy anyagi érdekeink és jogaink közül azok, amelyek
közösek hazánk bármely iskolafentarrója által alkalmazott tanitótár-
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sainkéval, csak is országos mozg'alommal, vihetők előbbre; minthogy
eddig is úgy a nyugdij, mint az ötödéves korpótlék és fizetés rendezés
.ez egyetemes tanitógyülések és annak Országos Bizott ság a által moz .
g-attattak és szorgalmaztattak. - E mozgalmak hoz azonban nem mint
evangelikus tanítók, hanem egyszerüen mint tanítók járultunk hozzá.
És tudomásom van róla, hogy a ~"magyar~rszág-i tanító-egyesületek
országos szövetsége elnökségénél több evangeJikus esperességi
tanitóegyesület újabban is bejelentette tagjai után az. 50 filléres évi
járulékok befizetését, hogy ezzel képviselő kűld het ési jogát bizto.
s íthassa, de hogy ami Országos evangelikus tanítóegyesületünk mit
keresne az országos tanitóegyesületi szövetségben, mint ennek szakosz-
tálya, azt nem magyaráztad meg kedves H. H barátom, ha csak azt
nem gondoltad, hogy az országos szövetség érintkezzék a mi egyházi
hatóságainkkaJ, ez támogassa a mi specialis evangelikus tanügyi és
kántori ügyes-bajos dolgainkat, mintha mi is a közbenjáró szentekhez
kivánnánk fohászkodni, mikor a mi esperességi, kerületi és egyetemes
egyházi gyüléseinknél óhajtunk meghallgattatásra találni? .• ' Majd-
nem ide tévedtél kedves H. I}. barátom a vita hevében, mikor K. M.
barátunkat kikapatod azért az idézett mondásáért: "De hát csupán a
kenyér kérdés volna képes bennünket egyesülésre birni?"

A mi országos evangetikus tanitóegyesületünknek főcélja igenis
az legyen, hogy tanítói és kántori mük ődésünk irányitására és fejlesz-
tésére a minket megillető befolyásunk biztosittassék az eddigi rólunk-
nélkülünk való intézkedések megváltoztatásával, a mi munk ásságunk
és tudásunk felhasználásával, a mi bennünk tanitókban is lángoló egy-
házépitő lelkesedésünk figyelemre méltatásával.

Anyagi érdekeink javitását küzdjük ki ottan, ahol az egyedül
lehetséges: az állami törvényhozásnál az országos tanítóegyesületi
szövetség vezérlete mellett, - külőn felekezeti tanítói érdekeinket
pedig ott, ahol ez szintén egyedül lehetséges: egyházi felsőbb ható-
ság aink nál, az esperességi, kerületi és egyetemes gy üléseken a mi
esperességi, kerületi és országos evangelikus tanitóegyesületeink által.
És ha ebben az értelemben csatlakozunk az országos evang. tanár-
eg yesülethez, nem tudom elképzelni, húgy ez a csatlakozás békót
jelenthetne számur.kr a, ahol bizonyára nem beolvadást várnak tőlünk,
hanem k őzős és k c lcsőnős támogatást csupán. Kűlőn helyiségben,
külön elnökséggel, de egyöntetüen akkor és ott fogjuk tartani évi
összejöveteleinket, ahol tanártestvéreink. Igy azonban számot tevően
akkor is, ha' hazánk összes evangelikus tanitóságának csak egy kis
töredéke sorakoznék is eleintén zászlónk alá.

X. y ... barátunk azt tanácsolja ug-yan, hogy először alakítsuk
meg önállóan országos evangelikus tanítóeg yesületünket, azután majd
keressük a módozatokat az országos evang. tanáregyesülettel való
összeköttetésre. Helyes beszéd, ha a többi kerületekben is volnának,
mint Dunántúl esperességi és kerületi tanitóegyesületek, da nincsenek.
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Csak egyes lelkes tanitó társaink vannak, akikre számíthatuuk s azok
is kevesen, hogyan és kikből alkossuk meg országos egyesületünket
önállóan? Most segitő társként az országos evang. tanárok eg y esűl ete
magához hiv bennünket és x. y •. '. is azt mondja: "és volt idő, a
midőn ezt a hivást ezer örömmel, minden habozás nélkül igénybe is
vettük volna 1" De hát bátorkodom kérdezni: megváltozott ez az idő,
többen vagyunk ma a zászló alatt, mint voltunk? Nem! Mindőssz e az
történt, hogy megerősítették jóváhagyás végett benyujtott alapszabá-
lyainkat az illetékes forumok, akik talán hamarább is megerősitették
volna azokat, ha tömegesebben és hangosabban kértük volna ezt a
megerősitést. Háromszor is átdolg oztuk már ezeket az alapszabályokat
az utóbbi években és pedig nem al. üdvös célok kibővitése érdeké-
ben, hanem egyedül a tagdijak és a költséges gyülések redukálása
tekintetében, mert sajnosan láttuk, hogy nem tudjuk előteremteni a

I szűk ség es anyag i eszközöket. És láttuk, hogy nem jelent meg kőzőt-
tünk ennek a fontos érdekünknek : országos evang. tanítóeg yesületűnk-
nek o'lyan igazi Mózese sem, aki fel tudta volna rázni a közönyt, a
nemtörődést. Nem engedtétek át dunántulia k ezen ügyünknek a ti
Arontokat Sa ss István sem, pedig erősen biz tatt uk, hogy vegye kezébe
kizárólag a mi országos egyesületünk szer vezését, mert hát mi nden-
felé egy ember nem tehet eleget.

qlyan távol állunk egymástól, hogy' n,em ismerjük még k iválóbb-
jainkat sem, biz zunk azonban, hogy majd a munkában kiválik kőzü.
lünk a vezér, akinek jobban sikerülend egybe gyüjteni hazánk
evangeJikus tanitóságát. És majd akkor, ha,iobbnak és célszerűbbnek
látjuk, búcsut vehetünk a tanárok egyesületétől és ismét bizom benne,
hogy ezen szándékunk elé nem fog gátot emelni a segítő társ akkor
sem, mint a hogy nem várta be most, hogy mi kér-ezdk edj ünk föl az
Ö szekerükre.

,Én így látom a mi dolgunkat, igy érzem, igy értem jónak és
kivihetőnek.

Czegléden, 1911. március hó
j g-az bar-átod

Alexy Lajos.

(

Egyetemi pedagógiai szeminariumok.
K aZOnOs tekintettel a jénai egyetemi pedagógiai szemináriumra.

"A pedagógiának mint tudománynak magában véve nincs értéke,
csak akkor, ha alaptételei gyakorlati a lk almaz.ást nyernek. Teljes jog-
gal müvészetnek mondhatjuk a pedagógiát, mert feladata az emberi
képzés eszményét megvalósitani, vagy más szavakkal, az ember! szeller6i
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életet, mely igazi isteni lényege szerint oly sokoldalu, az emberi esz-
ményeknek megfelelően a jellemes és seép harmorÍiájában szemléltetővé
tenni. Eszmény nélkül keresztyén nevelés képtelenség. Maga a, keresz-
tyénség is eszményt állit hivei elé [még pedig a legfenségesebbet,
melyet emberi elme elképzelhet), nevezzük azt .akár erkölcsnek, istenes
életnek, vallásosságn~k vagy Istenhez való hasonlóságnak ; és annak
személye, aki ezt a világra hozta, nem egy eszmény r ea liz álása ,e P"*)

A képzési eszmény megvalósilását célzó eszközök megválasztásá-
ban s alkalmazásában a pedagógus nem engedhet mindig szabad teret.
a maga fantáziájának. Ez csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok
tábora csupa nagy en:berekből áll, ha a legkisebb falu tanitója is az
általános kultúra és a tudomány legfelső fokára hágott, ahol már nincs
kisember, ahol mindenki nagy szellem és mint ilyen akaratát kor lát-
'Ianul érvényesiti. Ez azonban utópia.

A képzési eszmény megva lósításával elérjük a nevelés célját, mely
nem más, mint az egyéniségnek erkölcsben szilárd jellemmé képzése,
Ez a cél ideális, tehát nem a természet utján, hanem il müvészet á ltal
érhető el, és épen ezért •annál több pedagógiai tudást é$ művészetet kell
tanítóinktól kivánnunk.'

Ne maradjunk azonhan a puszta kivánalornnál, hanem gondoskod ,
junk a néptanítók 'továbbképzéséről.

E világon minden a fejlődés törvényének van alávetve, fejlődnie
kell tehát a tan ügynek is és mint ta~ügyi kerdés igen fontos a nép-
tanítók továbbképzése, HJt."'1z .á llam érdeke a 'népoktatá,s fejlesztését
kivánja, szükségképen felmerü az előbbi is. Ez nem tagadható, időszerü
tehát amannak szönyegre hozatala. Ha a népiskolai tantervet revideá l-
juk s ezzel a tanitó munkája eredményéül feltünö, fokozatos haladást
várunk, hogy reményünkben ne csalatkozzunk, hogya várt nyereség':
veszteséggé ne változzék, szükséges; hogy a tanítóképzök tantervét is
egyidejüleg módosítsuk, vagy - amennyiben a mai viszonyoknak mégis
megfelel - kiegéssítsii.k. Ezen kiegészítés alatt értem a néptanítóI. egyetemi
továbbképzését.

'Mily hatással van a néptanító a kultúrélerre és nemzeti fejlődésre,
azt ma már - hál' Isten! - nem kell hangsúlyozni. Azonban 'amint
az élet igényei fokozódnak, a tan ügy terén is mindig újabb reform-
eszmék merülnek fel és épen azért k ivánatos a néptanftók továbbkép-
zése, hogy II felmerülő reform-eszmék. sikeres megoldására alkalmas
tanerőket nyerjünk.

A tanftóképzők oly szellemi magaslaton állanak, hogy végzett
növendékeik, . tehát a tanftók képzettségüknél fogva rendelkeznek oly
szellemi ő nál lóaág g a l (legalább a kiválóbbak), melynél fogvaméltók as
akadémiai polgárjog elnyerésére.

"Teljes szellemi 'szabadságot nyújtó kiképzésben kell részesíteni
a néptanitót!"

*) Brzoska-Rein: Die Notwendigkeit püdagogiacber Seminare auf der Universítat,
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Nem tag adhatjuk a magyar tanítóképzők tan férfiainak v. mondjuk
tanerőinek nagy érdemeit, melyeket a tanítóképzés fejlesztése által a
magyar kultúra előbbre vitelén szereztek; ne gondoljuk tehát, hogy e
téren .a kultúra ápolása újabb erőkre szorul. Itt csak új rendszer beho-
zataláról van szó, vagy arról, hogy a meglev6 egyetemi pedagógiai tan-
erőket igénybe vegyük. Meg kell tehát nyitni az egyetemeket a kivá-
lóbb tanítók előtt.

Hogyan történjék ez? A tanitóképzést nem vehetik át az egye-
temek; ez ellen van Rein is, a jénai egyetem világhirü pedagógusa, ki
úgy tünteti fel a néptanírök továbbképzését, mint az államférfiakat és
népbarátokat egyaránt közelről érdeklő feladatot. Szerinte nem a tulaj-
donképeni tanftóképzést kell az egyetemre áttenni, hanem az a fö, hogy
ez utóbbi a tanítók továbbképeése számára legyen nyitva. ~A tanító kép-
zőkben - mondja Rein - néptanítóinkat kiváló, a célnak megfelelő
módon ki tudjuk képezni, jobban és alkalmasabban, mint azt az egye-
temek teljesíteni tudnák. Mert ne feledjük soha, hogy a tanítói hivatás
betöltéséhez nemcsak tudás és értelem, hanem mindenek előtt az ifjuság
és népünk iránt való szeretet szükséges. Mindkettőt együtt és egyéni-
leg felébreszteni és ápolni kell. Ez pedig a tanítóképzők tiszte. U

Ma már a pedagógia általánosan el van ismerve tudománynak s
mint ilyen méltó rá, hogy a tudományok legfőbb csarnokában, az egye-
temen is képviselve legyen.

Németországban már a tanítók fel vannak jogosirva szabályszerü
egyetemi tanulmány végzésére (természetes, hogy csak a filozófiai fakul-
táson, míg a theologiai, jogi és orvosi szakcsoportokat érettségi bizo-
nyítvány nélkül nem lehet hallgatni).

A porosz egyetemekre a felvételi bizottság kűiőnős engedélyével
mindazok beiratkozhatnak, akik az egyéves önkéntességre jogosftva

I

vannak, tehát a néptanítók is. A felvétel 4 szemeszterre (4 félévre)
történik, melynek leteltével külőnős indokok- alapján még 2 szemes zte ri
tanulmány végzésére nyerhető engedély. A tanulmányi idő további
meghosszabbítása csak a kuratorium engedélyével lehetséges.

A bajor egyetemek látogatására ellenben' nem jogosít fel az egy-
éves önkéntesség, csak akkor, ha az illető olyan intézetben végezte
tanulmányait, ahol ~kötelező" latin oktatás is van. Tehát néptanftók a
bajor ·egyetemek látogatására nincsenek feljogosítva.

A szász királyságban a tanítók, kik magasabb kiképzést óhajtanak
nyerni, három egymásután következő éven át fel vannak jogosítva a
leipzigi egyetem látogatására, anélkül, hogy gimnáziumi vagy reálgim-
náziumi érettségi bizonyítványt szereztek volna, ha a .képesitő v.izsgá-
latot I. fokozatu eredménnyel megállották. Ha általános osatályzatuk
alacsonyabb fokozatú, akkor a felvételhez a közoktátásügyi 'minisztérium
engedélye szükséges. Azonban a tanítók kötelesek a helyi tanfelűgyelö
által megerősített bizonyítványt is felmutatni,
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A többi államban is kedvezők a feltételek, külőnösen a szász-
weinar-eisenachi. nagyhercegségben, ahol is Jénában kűl őn pedagógiai
tanszék van felállftva s az egyetem látogatására feljogosit a tanítói
oklevél.

Megjegyzem, hogy az egyetemekre beiratkozott néptanítók "rendes"
hallgatók, azaz akadémiai polgárok épúgy, mint azok, akik érettségi
alapján vétettek fel, s amazok épúgy élvezik az akad. polgárjogot,
mint ezek.

A pedagógiai tanszék kiegészítő, még pedig fontos alkotórésze a
pedagógiai szeminárium és a' szemináriumi gyakorlóiskola. Igy van ez
jelenleg Jénában.

Először Breoska jénai egyetémi tanár, Herbart tanítványa, vetette
fel ez eszmét: .Paedagógiai szemináriumok szükségessége és azok berendezése
az egyetemen" és hasonló cimümunkájában részletesen és igen szépen'
ki is fejtette. Azonban eszméjét nem sikerült megvalósftani. Amit
Brzoska, e kiváló lángész, minden fáradozás, sőt roppan t megerőltetés
dacára sem ért el, azt el érték Btoy: Brzoska utód; Jénában, Ziller pedig
Leipzigben, a paedageg laí sze~inárium és szemináriumi gyakorlóiskola
megalakitá~ával. ' ,

Stoy a jénai egyetemi szemináriumot l843.ban, a szeminár iumi
gyakorlóiskolát 1844 ben létesitette.' (Zil1er gyakorlóiskolája az ő halá-
lával megszünt.) Stoy pedagógiai szemináriuma és gyakorlóiskolája
afféle magánvállalat volt. Utóda Rein 1886-ban meggyőzte az akkori
á llammin iszter iumot, hogy a pedagógiai szemináriumot, gyakorlóiskolá-
val együtt, mint a pedagógiai tariszék elengedhetetlen kiegészftését, az
államnak kell berendezni és fenntartani. Azóta Rein mű kődését ki zá-
rólag .a tudományos pedagógia ápolásának szenteli és pedig oly kivál ó

eredménnyel, mely et az egész világ elismerése tüntet ki.
Kis keretek k őzt indította meg Rein a szemináriumi munk át, A

szemináriumnak 11 tagja" a legkisebb osztálynak 4 növendéke volt. De
a munka mélyreható és 'széleskörü volt.")

Jelenleg a jenai pedag. szerriinár iumnak 60 tagja van.
A szemináriumi életről rövid tájék'oztatóul szolgáljon itt alábbi

közlemény: '

1. A szeminárium feladata.
A pedagógiai egyetemi szeminárium elösz őr a pedagógiai tudomány:

fejlesztésének, másodszor tudományostörekvö tanítók elméleti és gyakorlati kikép
zésének szolgálatában áll.

2. A szeminárium tagjai: a) Atanitók; A főtanitó és 2 osztály-
tanító vezeti és teljesíti a gyakorlati iskolai munkát az igazgató (Dr.
Rein) felügyelete alatt, A gyakorlóiskola 3 osztályu, ennek" megfeleJő~n
3 tanitója van. A magyar "osztály· alatt gondolt "iskolai évfolyamok"
következőkép vannak megosztva: 1. osztály [a zaz 1. sz. tante;em) VIlI.

*) Schols : Prof. Dr. Rsin. Zu seinem 60.. Geburtstage,
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isk. év, II. oszt. (azaz 2. sz. tanterem) V. isk. 'év, Ill. oszt. (azaz 3. sz.
tanterem) Ill. isk. év.

Amennyire leh-et, a tanítók egymás óráin hoszpitálnak és észre-
vételeik felett eszmecserét váltanak. Hetenként maguk k őzt értekezletet
tartanak. A nevelés-oktatási cél érdekében szükséges, hogy tanítványaik.
szüleivel élénk érintkezést tartsanak fenn. A próba tanításra jelentkező!
ket, ha ez szükséges, előkészítik apróbaórákra, irásbeli munkáikat
átveszik. Jogukban á.ll va próbatanításon "okkal-móddal" az oktatásba
beavatkozni. Erre ugyan még nem volt eset és - ámbár a priori
kizártnak sem lehet mondani - remélyhetőJ.eg nem is fordul elő ezután
sem: Egyébként, ha csak lehet, mindjárt az előadás (próba lecke) után
kritikai megbeszélést tartanak az előadók belevonásával. Időnként
mindegyik osztál ytanítő az osztályában gyakorló tanítókkal tanácsko-
zást tart nevezetesen a koncentráció kérdései, valamint az egységes
kormányzati szabályok felett.

b) A szeminárium rendes és rendkivüli tagjai. Tagja lehet a sze-
mináriumnak a jénai egyetem, minden hallgatója, az igazgatónál való
személyes jelentkezés után. Rendes' tag az, aki tanításra jelentkezik,
és .az elméleti órákon r eudsz er int irásbeli munkát olvas fel. Aki próba-( ,

tanításra nem vállalkozik, az rendkivüli tag vagy vendégtag (hospes).
Tanácskozási joga minden tagnak van. Minden tag köteles résztvenni
a szeminárium heti gyülésein.

3. A szeminárium heti gyülései.
a) Elmélet. (Jelenleg heti 2 óra).

Az elméleti órákon különös szaktudományos, főleg methodikai
kérdések képezik a beszéd tárgyát. Elnök az igazgató, helyettese a
fötanító, Az irásbeli munkák a következő tárgyakra . terjednek ki:
IX) kiváló pedag-ógusok életrajza, pedagógiai rendseerel» és a neveléstan
átdolgozá,ua, feJöJelve az iskolai tudományokat, a filozófiai alap- és szak-
tudományok segítségével ; ~) teljes vagy szemelvényes átdolgozása a
kézen forgó módszertani könyveknek és methodikai speciális iratoknak,
tekintettel ezeknek .netáni ,iskolai alkalmazására; 1) al iskolai munka
alapjául szolgáló tanterv részletezése, eszmecsere a továbbiel~bbre-
haladás felett és egyéb megokolt vélemények nyi lvánítása, Kiváriatos,
hogy egyes szaktudományok feldolgozása által, habár csak kis keret-
ben is, a pedagógiai alaleüast elméletben minden tag megkíséreJje.

b) A praktikum (próbatanitás, esetleg mintatanftás).

A gyakorlat (praktikum) az igazgató és a szemináriumi tagok
jelenlétében tartott próba tanításból áll. Az előadót, néha a főtanitót
az igazgató jelöli ki. Minden héten legalább 1 próbatanftás tartandó,
(tartama 1 akadémiai óra, mint általában Németország ban minden isk o-
lában.)*) A tanítás menetét előadó írásban közrebocsátja a tanítás meg-

, I ,

kezdése előtt. A bírálót a főtanftó jelöli ki. \

*) 45 perc.
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Épúgy a rnindenkori főtanitó kijelöl egy tagot a ~kérdésekről" szóló
jegyzőkönyv felvételére, aki a tanítás ideje alatt jegyzetet készít a
gyermekekhez intézett, helyes. v. helytelen felelettel kísért vagy' felelet
nélkül hagyott kérdésekről, valamint a gyermekek által adott folyékony
vagy akadozó Összefoglalásokról. Ezek a megjegyzések a kritikánál
alkalmazhatók.

Nagyon ajánlatos, hogy tanítás alatt a többi tagok is szorgalmasan
jegyezzék fel. észrevételeiket, mert különben a vitában való üdvös rész·
vétel alig lehetséges.

c) A konferencia.
Konferencia az igazgató vagy kivételesen a fötanító elnöklete

alatt hetenként egyszer van. (Rendszerint 2 vagy két és ·fél oráig tart).
Megbeszélés tárgyát képezik az iskolaűgyek egyáltalában és a. he.ti prdba-
tanítás (praktikum). Az értekezlet lefolyása a kővet.kezö beosztás szerint
történik:

1. Alkalmijegyzö kijelölése.
2. A mult értekezlet jkönyvének felolvasása és hitelesítése.
3. A tagok névsorának felolvasása.
4. (Felügyelet óraközökben).
5. A legközelebbi próbatanítás.
6. Altalánosak: a tanítók esetleges akadályoztatása, mulasztás,

büntetés stb.
7. Látogatási napló.
8. A legutóbbi próbatanítás megbeszélése: a) az őnbirálat felol-

vasása' az előadó részéről, majd a biráI at felolvasása (kijelölt bíráló),
b) általános debatte. I

Megjegyzem, hogy a bírálat kőlőn megállapított nbirálati szem-
pontok" szerint történik, ezeket azonban, legalább most, nem k őzlőm ,
bár nagyon figyefemre méltók.

Itt nem hagyhatom figyelmen kivül a rendtartási szabályok ama
seakaszár, mely a birálatról szól: A konferencia főrészét a praktikum
megbeszélés'e képezi. Ennek bevezetéséül szolgál az önbirálat felolvasása.
Ez utóbbi nyomatékosan arra utalja az előadót, hogya felmerült hibák
magyar,ázatát mindenek előtt magában keresse, s óvakodjék szükség-
telen éleselméjűséggel a hibát magáról elhárita~i s a "gyermekeknek
vagy bárki másnak róni fel •••. Az általános birálatra vonatkozólag

.kivánatos, hogy a szeminárium minden tagja lehetőleg beható elöké-
születet tegyen.

4. Más általános intézkedések.
Különös célból rendkivüli értekezletek hivandók egybe, mikor is'

tanácskozás tárgya: a gyermekek lelki gondozása, kirándulások, záró
vizsgálatok. I

A versenyzó közszellem ápolására' nagyon alkalmas a tagok láto-
gatása a tanórákon, valamint az efe lett i .eszmecsere és a jelentések
beiktatása a látogatási naplóba. A rendkivüli tagok. főkép kötelesek·

I . .
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minél gyakoribb alkalmat keresni a látogatásra és a látogatási napló
használatára,'

Az iskolai ünnepélyeken a tagok, amennyiben a városban tartöz.
kodnak , teljes számban megszoktak jelenni. (A szeminárium ala pításá-

I .

nak emlék ünnepe, karácsony, a császári és a nagyherceg születése
napja, majális, a szedáni győzelem emlékünnepe.)

Az isk. utazások költségeinek fedezésé céljából rendszerint a kon
ferencia végén gyüjtést rendeznek. (Kalapban, azért ez elnevezés:
.Reisehut"".)

A szeminárium időközben nyomtatott füzeteket ad ·ki. E fűzérek
célja, hogy egyrészt a nagy közönség számára hü képet adjanak a
szeminárium munkásságáröl, másrészt .hogy az előbbi tagokkal való
összefüggést ápolják.")

Figyelemre méltö, hogy a pedag, szeminár iumnak külőn kőnyv.
tára van e szeminárium épületében; ekönyvtár 4QOO kőtet pedagógiai
müvet tartalmaz. Ugyancsak a szeminárium épületében vag olvasóterem
is, ahol 48. pedagógiai folyóirat rendelkezésére áll a tagoknak.

Amint a szeminárium. "feladata", "tagjai.", nh~ti gyülésif' és: "más
általános intézkedések" ci~ alatt k őzőltem, mindazt a IH. szemináriumi
füzetben található "szemináriumi rendtartás"-ból idéztern, s- itt.ott a
szükség hez képest saját megjegyzéseimet hozzáfűztern. E rövid tájékoz-
tató,ha nem is ád teljesen hü képet a szeminártumi. életcöl, de ana
minden kurtasága mellett is elégséges; hog.y aki. e sorokat szives .figye-
lemre méltatja, legalább fogalmat alkothat az itt uralkodó szellemről.

E sorok irója tagja a szemináriumnak és joggal mondhatja, hogy
megbecsülhetetlen szellemi kincsek, elméleti és gyakorlati tapasztalat bir-
tokába jutunk itt; igazán meg tanulun k pedagógiailag gondolkodni és peda-
gógiailag .iti3lni.

Magyarországon is szervezni kellene e~yetemi pedagiai szerniná-
riumokat, ezáltal nálunk is sserveeoe volna a kapcsolat az egyetem és a nép-
tanítói testalet 7'lJeött. .

Eucken, a hires jénai filozófus, a következőképen kel az ügy védel-
mére: "A néptanító mint az emberiség kiképezöje nem tud mükődni,
1. tudományos módszer, 2. ethik.ai meggyőződés, 3. pszichológiai értelem
nélkül, továbbá 4. nagyobb szaba~ság és 5. a szellemi élettel való szo-
rosabb érintkezés nélkül. Ilyen törek.vés kővetleezményeként félreismer.
hetetlenül mutatkozik az óhajtás, vagy inkább követelés, hogya taní-
tókat az egyetemmel összeköttetésbe hozzuk. Mert az egyetem 'az a
főhely, ahol "tan" és "kutatás" egymással érintkezik, egymást áthatja,
ahol a problémák folyamatban vannak és ahol az egyén szellemi őnálv

, Jóságra és sajátosságra felküzdheti magát. A szellemi munkának egy

. *) Eddig 11 tüzet (Semínarheft) jelent meg, A folyó évi nyári félévben jubiláljuk Rein'
25 éves [énai működését, mely alkalomra a ezemínárium kiadja a XII. tüzetet,
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egész kőrét teljesen kizárni az egyetemről, ez a szabadság korlározását
és a szellemi élettel való összefüggést lazitaná .• *)

Németországban, mint láttuk, néptanftóknak meg van engedve az
egyetemek látogatása, bár jelentékeny korlátozással és folyton növek-
szik azok száma, kik az egyetemekre beiratkoznak. "Egyelőre csak a
kisebbségről van szó; felsőbb tudományos kipépzés után való óhaj a
nagy összesség részére teljesülést nyer a néptanítók részére rendezett
tanfolyamok által, me lye k részben magukban az· egyetemi városokban,
részben más helyeken tartatnak. Az eszme ,Jénából indult ki és először
természetesen Thüringiában vert gyökeret; most már .szemláromást
egész Németországban elterjedt, mindenfelé tartanak kurzusokat sfoly-
tonos továbbfejlődés észlelhető.**)

A felvetett eszmét nálunk is meg kell valósítani, s nyerni' fog.
vele az állam, a tanitóság és a tanügy.

Vannak helyek Mag yaror'szág on is, ahol a, közmÜvelődés keretén
belül nagyobb tér ésalkalom kinálkozik az elemi iskolai tanítók szá-
mára is. Ily helyeken szivesebben alkalmazzák a rnág asabb kiképzést

. nyert tanítókat; azok, kik hivatva vannak a tanítói állás betöltésére
alkalmas egyént választani, mint a művelt elem képviselői, bizonyára
e nézetet vallják.

Ez az ügy nem személyi ügy, mely felett napirendre kell térni;
ez, mínt a szellemi képzés ügye, közügy, melyet nem lehet a maradiság
vagy a közöny kézlegyintéséveI le interri;

A szellemi képzés örök szűkség let marad; ebben megakadásnak
nem szabad beállania.

Nem a modarn az, ami ebben izgat, hanem a szükséges és hasznos,
tehát nem áll fenn az az eset, hogya modernség kedvéért le kellene
m<:>ndanun~ a hasznosról ; a hasznosság kedvéért le kell (vagy legalább
is le kellene) mondanunk a modernségr öl, de az is áll, hogy. a hasz-
nosság "céljából" a legmodernebb dolgot is el kell fogadnunk.

Jéna.
Vida Ferenc.

k vallásról és vallasoktatásröl.

Midőn ily cimü dolgozatomat az "Ev. N." tekintetes szer kesztö-
ségéhez elküldöttem, el voltam készülve arra, hogy az válaszolatlanul
maradni nem fog. S mégis elküldőttern, mert véleményem szerint oly
kérdést érintettem, amelyről őszinte eszmecsere korunkban nagyon is

*) Eucken: Bildungsstreben des deutschen Lehrerstandes und seine nationale Bedeutung.
**) U. o.
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szűkséges. 'Stráner Vilmossal szemben mondorn 'ezt, aki ~ úgylátsiik'-
helytelennek találta cikkem megjelenésécieg y oly folyóiratban, "ame ly-
nek olvasói a vallástanitás szent munkájával foglalkozó evang. tanítók,
Ebből kifolyólag- kérdi azt is: miért szemeltem ki "szellemi gyákorlataim-
nak" "éppen" az Ev. Néptskolát P Amire csupán azt akarom megj'egyezni,
hogy evang. tanitóképzőben .szereztem elemi isk. tanitói okle.velemet s
igy az e pá ly án müködök kel . természetesen ~gyüttéreztem mindig és
nemGsak 'az Evang. Népiskolában, hanem más folyóiratokban s lapok-
ban 'is jelentek meg dolg'ozata'im.

Cikkemre négy válasz érkezett s 'eZ' késztet engem a következő
vÍszontválaszra. Trager Ernő cikkét általában, aláiróm s igy reá nem
térek ki, mig a 'másik három válaszra néhány észrevételt akarok tenni.

:Külörtös hálával s örömmel fogadtam Lic. dr. Daaer György mé ly-
reható 'válaszát, 'amellyel' dolgozatomat boncoIgatta s hiányaira reámuta-
tott.' H:;t n;~m is értek egyet cikkének ininden állításával, úgyhiszem

, ~ a alább olvasóközönségűnk is látni fogja - vann~k érintkező pontok
a posiriv theologia és 'a liberiálistheologiát kritik1ftval: togadó irány'
között. Szombath Ernő cikke pedig alkalmas arra, hogy mély hitet, őszinte
vallásosságot ébr'esszen az olvasóban.

r- 1, \ '

Szerény dolgozat'omban ~ Ha~nack.Meinel-féletheo1. irányból
vezettem le a vallásoktatásra ,vonatkozó felfogásomat, mert a val1ás
kérdése nekem mindig lelldismeretheii_ kérdés volt s ép azért az ig-qz-
s~got, ha megtalálni véltem, soha el nem hallg,athatom. Nem, találva
kielégítést a mete,rializmus' tanaiban a hitet és tudást k,ib~kitő lelki
nyugalmat e módern liberalis theol. irányban véltem feltalálni, amely-
ben szerény nézetem szerint tagadhatatlanul \ szintén mély vallásosság,
rejlik. Ami pedig Haeckelt illeti; az ö személye iránti tiszte'letem meg-
maradt továbbra is, s rnost is, hogy Dr. Daxer szép ta nulmányát át ol-
vastam. Mindazokra, .amit Dr. Daxer felhoz Haeckel ellen csak Hertwig

11 , . • " \

Richárd szavait akarom citálni, amelyekkel Pachmannak a Keplerbund
érdekében irt felszólítására felel: " .'., . tudva .azt, hogy az állattudo-

l'

mány men nyit kősaőnhet Haeckellángeszének az elkövetett hibák dacára."
• I '.

Talán az emlitett őszinte keresés okozta a kapkodást, a rendszer-
telenséget sennek tudhatom be, hogy sok olyan is csúszott a tollam
alá, amit máskép k ellett volna kifejeznem. Hogy pedig elfogult' nem
vagyok, bizonyítani akarom a kővecke zö érveimmel. amelyek, sierintem
a Iiberá lis theologia radikalizmusa ellen fe lhozhatök.

A Cikkemben' az okt at ásr ól mondottakra csak azt jegyzem még
meg, hogy helytelen ugyan a tanítást egy, iránynak kiszolgá ltatn i, de
mindez nem érinti azt, amit idevonat kozölag paed. és paychol, okok
alapján követeltem, amely; ezer int a gyermek fejletlen lelkének nem
való kérdéseket mellőznünk kell és inkább Áz evangelium ,lényegére
fektetni a f~sulyt. Ugyancsak ell nem tagadhatom abbeli meggyőződé-
sémet, hogya symbolikus iratainkat ---'apost. éscágost.vhitvall. -sok
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tekintetben ',mégis reformálnunk .kellene, Mindame llett .az ellenkező
nézetek jogosultságát is elismerjük.

E helyt akarom megemlíteni, hogy Stráner Vilmos a uzel lerni és
természeti jelenségeket azonos nemüeknek tartja és ezen alapon a dog-
mákat a csontrendszerhez s a vallást a puhányokhoz nem tartosó álla-
tok hoz hasonló jelenségeknek veszi. Szerény felfogásom szerint ez nem
helyes, mert szellemi és természeti jelenségek k őzőtt legfeljebb csak
analogiák állhatnak feno, de lényegben külőnbőzök e . Spencert is azért'
támadták, mert természettudományi fo~almakkal illette a szociális jelen-
ségeket. Amidőn azt mondjuk: .A. vallás élet", az élet fogalmát nem
fiziolog iai értelemben vesszük, tehát csontrendszerről s puhányokról
szólni nem lehet, hanem az átélés értelmében. Stráner továbbá általá-
nosírja a dogma fogaI mát, holott én "dogma-alatt csupán a felekezet
dogmáit értettem s igyekifejezésem .,dogmanélküli- csupán a fele-
kezeti dogmák mel1őzésére vonatkozott. Megjegyzéseimmel koránteern
akarom - Stránert megsérteni, szem előtt tartom mindig azt a tiszteletet,
amelyet a nálunk idösebb iránt lelkünk parancsol, de ha megtámadott
- csak jogom van magamat védeni. Cikkének hangjáról nem akarok
szólni, talán az én dolgozatom polemikus hangja idézte azt elő. Mind-
amellett egyre ki kell térnem. Igaza van, hogy Ihmels, .Seeberg és
Hunainger neveit és nézeteit nem emlitettem, de ugyhiszem azért csak
n~m illethet. meg e kifejezés; "múkedve76·. E szaktheol. munkákra neve-
sebb bőlcsészeink sem hivatkoznak sehol (legalább tudtom szerint) s
mégis bizonnyal van megállapodott nézetük a vallás kérdésében. Külőn-
ben a Dennert-féle (Grützmacher rostocki theol. tanárral együtt szer-
keszrett] "Glatiben u. Wisszen" c. folyóiratból a modern pos. theolegiát
is ismerem. Cikkem álláspontja a liberális theologia s - amint Dr-
Daxer is helyesen mondja - csupáncsak a vallásoktatásra vonatkozó
konaekvenciákat vontam le, ép azért nem illetheti cikk em et e kifejezés
sem: "nem kiforrott" "zavaros· világfelfogás. Tudásom lehet hiányos -
de mindenesetre tanultam solvastam e téren annyit, hogy megáll apo-
dott nézetem lehet avallás kérdéséről, amely ugyan változhat, hisz még
vénségben is változhatnak nézeteink, habár azért nem voltak az előb-
biek k-i nem forrottak. -Ugyhiszern szerény dolgozatomból a~ olvasó is
látja és kiérezheti, hogy nem vag.yok .olvasmányaim s a más vélemények
vak tolmácsolója, hanem saját, egyéni gondolkodással megalkotott véle-
ményemet fejezem ki s lelkiismeretesen törekszem a pro és kontra
érveket önállóan kieg yenliteni, elismerve mindig az igazságot, amelyet
valamely .filozőfiai rrendszerben f",ltalálni véltem. Vítágfelfogásomat ~
bár olvasás és tanulás utján - ielki küzdelmek árán, lelkiismeretes
munkával és őnálló gondolkodással sz ereztern meg. '

Nem vagyok a Haeckelféle monizmus híve, Az egész Kosmos talán
egy élő organizmus. Hugó Viktor pl, wNyomorultak" c.' regényében és
Komjáthy ]enőköltészetéhen is megtaláljuk e felfogást. Ez utóbbi
,~Körfolyás- ·c. költeményében az Én s a Kosmos egységét vallja. A mi
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Hátul kullogó.*)
Vagy tizenöt esztendővel ezelőtt e ked ves lap utolsó oldala in

gyakraR találkoztam a fenti névvel. Az' idő va:stag fátyollal takarta
be azóta emlékeim viharvert tárházát,' nem tudom már miről szóltak
a "hátul kul log ó " cikkecskéi. Azt azonban tudom, hogy csemege gya··
nánt élveztem.

"Az idő gyors szárnyakon repül. A gyors lábu, pergő nyelvü
vásott fiúból - a .ki több r~ndbéli mozgásokkal vásította a jó öreg
képezde parlja it, - szürkűlö, kopaszodó,rogyott inú, a létért. küzdö,
a. küzdelemben fáradt szivű-szemű, félig öreg, csizmás mester lett. -
Ö áll itt most önök előtt, kéri hogy hallgassak meg rebeg'ését.. Azt
kéri önöktől: engedjéle meg, hogy ne -legyen hütelen gyermekkori
ideáljához, ,ezentúl Ő. hadd legyen önöknek is, e lapnak is "hátul
kullog óv.ja !

*) A márciusi számban kellett volna 8 szerettük volna is ezt a cikksorozatot megkez-
deni, de a napi kérdések halmaza egésze~ kiszorította, Szerk,
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Nemcsak azon a jogon: kéri e kegyet mert a hátul kullogő volt
gyermekkori ideálja, hanem, mert - szegény - ez szomorú 'valóság
- ő tényleg hátul kullog mindig és mindenütt. Mindjárt elhiszik
uraim, ha elmondom, hogy szegény jó édes anyjának utolsó (időrend-
ben ám) gyermeke. A képezdében P kérdezzék csak meg az igazgató
úrtól, névsorban is, meg a hasznos, üdvös tudományokban, tanulságok-
ban is nem-e mirid ig- legesleghátul, "nem is kullog ott, de csuszott. r

Bocsássák meg nekem az őszinteségemet jó uraim, még most is,
e mai törtető, csőrtetö, rohanó, modern korban se tudom megtag adni
őstermészetemet, ma sem birok öleseket lépni (pedig ugyancsak
meszelönyél hosszu gyetek vagyok), fájdalom, csak hátul küllogok az
üstökös serpenyőjére akasztva. Nem szer etern ezt a plánétát - szerét-
nék maradni, pihenni, kullogni! \

Utolsó indokom : szerény vagyok, a legutolsó helyért esedezem
-:

a lapban. Az előttem levőket akarom piszkálgatni, kapargatni, hátha
valami pici gyöngyre találok. Igy az· a remény is kecseg tet, hogy
engem nem fog kapargatni senki. Egyébként, ha walaki beszélni akar
velem, könnyen rám találhat. Mindig az iskolában .vag yok , Biztonság
okáért mégis jobb lesz, ha az illető levelet ir - feladja apóstára, s
elmesi Bagosra a hátul kullogónak, megtalál, jó a posta itt minálunk.·
S az iskola? Ott nem mindig találja meg az ember, amit keres.

Tehát uraim! fogadják kegyelmükb,e a hátul kullogót! A gyen-
gébbek .kedvéért jelzem; hogy az Ev. Népiskola február havi saárnát
kezdem kapargatni. Pontrul-pontr a.

* * ,
Jól eső érzésse] olvastam Sass felhivását! Mindig örülök, sőt a

fogfájásom is elmulik, ha Sasst hallom. Miért nem teremtett a
Ur Isten minden faluba eg-y 'ilyen ararryszáju szent jánost ? Egy
örökifju, \a jóért" szépért, nemesért rajongó, önzetlen nemes
embert? Miért 11 \

.Az mondják önök, - hogy én ezt csak most tudom- e ? Vegyék
figyelembe kérem; hogy én Bagosori lakom, és hát hátul' -kullogó vönék,
vagy mi a szösz 1 , '

Hanem még ennek a n~gy Sassnak az aranyos, mézédes szavai
se szerzik ám meg neked felekezeti taníró a tandij államseg élyt, ha
te magad is nem mozogsz. Ne várdám, hogy a sült galamb a fejedre ,
szálljon! Baj, baj, hogy tnicsak reménykedünk, de magunk semmit
se csinálunk. Bezzeg a kath. hitrokonok szedik a tandijat minden lelki-
ismeretfurdalásnélkül ! Kő vessűk a példájukat mi is! Mert :« magas'
kormány miatt ugyan ebédezhetünk azt, amit Jókai tipikus be csűleres
regény alakja: tökmag~t, . ,

És te magas kormány jusson eszedbe, hogy az én türelmemnek
js van ám határa! Nohát nem igaz 11

•

nagy
ilyen
lelkü

* ** . \
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Pályadíj is tüzetett ki. 30, mond: harminc koronák. Hát jól van
no, De Samu legyek, ha én harminc kotonáért hozzányulok ahoz a
tételhez. Kevés az. Jöjjön csak tisztölt pályakitüző uram ide mi hozzánk
Bagosra, lássa meg, hogyan segíti elő a család a nevelést, Pedig raj-
tam kivül esik az ok. Mert én is a rögök között szü'ettem. ismerem
a népnek a lelkivilágát, búját-baját, örömét, reményeit, egész a bölcső-
től a sirig, ámha még oly szép teoria lenne ~s, csak üres malaszt itt
és nem ér semmit. Nem visz i az előbbre a magyar pedagógia ügyét
- legalább itt Bagoson - egy lépésset sem. Nem bizony.

Mondok valamit. Adnánk azt a harminc kor.onákat arra az 1910.
évi egyházk. ig. vá l, gyül. jkönyvében XII. - 4. p. - megjelelt főt,
püspök úr és Sass által 10--10 koronával pártfogolt célra. Ott lesz
értelme. Igenis.

Nincs igaza uraim a hátul kűllog ónak il
Uraim! Hátul kullogó semmi jónak el nem rontőja, Azért, ha egy

kicsit nehezen is jár az eszem kereke, csak türelem, nem idegeskedni, .
megértem én a szép szót,

**
De mennyire megértem! Példáúl azt is, mit jelent Koczor bátyánk

felhivása mikor aszondja hogy: - egyesüljünk. (.A kakuk " cimü cikk-
ben szemlélhető aranyos-ezüstös életfiloaófiájáért szeretnék egy laspanó
lutheránus csókot nyomni a - kezére.)

Hát egyesüljünk, én azt se bánom! Pedig volna ám ellenészr~-
vételem. 1. Már amennyiben t. i. ha ez a mi jó Sassunk megtudta
csinálni az ,Egyházker. tan. egy."-et, miért ne tudná ö, ha akarná
életre hozni az nOrszágos"-at? Igaz. hogy kissé nehéz fejü vagyok, de
itt meg is áll ám a vekkerem! 2. Leszünk a jók között uto ls ó k. Ha
t. i. valakinek kedve telik ily szempontból a na liz á lni. Vagy ez csak
szépség hiba il De helyezték.,e, vagy az idők folyamán, rnit gondofnak
uraim hely ez ik-e valamely más rendű emberek a mi érdekeinket a
sajátjuk elé? Hiszik-e önök, hogy' rajtunk kivül küzd valaki mi
érettünk ?

En nem hiszem!

Maradj, maradj mezö patakja
A réten, hol ered fakad,
A nagy tenger zúgó ölében
Elvész neved, elhalsz magad.

Végezetre kijelentem, hogy ezt csak ugy mellékesen jegyeztem
meg, mert én feltétlenül követem Sasst, Ha mivel Sa ss akarja, jónak
kell 'ennie. Higyjünk őneki. Bizzunk őbenne! Szeressük őt! Egye.
süljünk! Szeressük egymást! Mert, ha mi se szeretjük, az Istenen kivül
ki szeret minket?!

•
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Most pedig egy merész fordulattal, egy dythirambi szőkelléssel
lecsapok egy következő zsákmányra! Arra a· Kollerféle vallás-filozo-
tálásra. Mielőtt tovább mennék jelzem, hogy most e mult napokban
olvastam Stráner tanár úr egy másik kritikáját is, melyben egy hasonló
szabadszellemü, az "Evang. Lap v.ban megjelent cikkre teriti rá a vizes
lepedőt.

Ime a véleményem:
Igaz, hogy a szabad gondolat, a szabad szó és szabad sajtó hazá-

jában élünk,. hanem ~ csak mint egyéni véleményemet mondom -
kár helyet adni az olyan cikkeknek, melyek a valIás mélységeivel fog-
lalkoznak, s dogmákat feszegetnek.*) A teologusok tiszte. vizsgálni az
irásokat. Mi törékeny edények vagyunk, úgy se tudjuk felfogni a nagy
mindenség, a lét, az istenség, a vallás titkait. Ahol véget ér az én
tudásom, ott kezdődik az én hitem. Boldog vagyok.

Minek a dogmákat boncoIni P Milyen célt akarnak ezzel szolgá lni P
. Vagy jó ez a va llás, vagy nem jó. Ha jó, örüljünk. neki. Ha nem ió, .

úgy a többi- se jó. Egyik se fogja a másikat felszíni. Aki nem nyugszik
belé, hogy 'nem jó, sz ép csendben fogjon hozzá az összehasonlftó valtás-
tudományok tanulmányozásához, s meglássa, hogy végezetre oly szépen
hitetlen lesz, hogy ne tovább. Hanem azt kikérem magamnak, hogy
engem is hitetlenné akarfon tenni valaki. Azért is csak csendben, titkos
kamrában foglalkozzunk atyámfiai hitünk dolgaival. A lélek himpora
a hit. Tiszta kézzel se szabad hozzányulni. Az igazság hadd pihenjen.
Igazság marad az azért. Az igazság tud várni. Mindig egyformán fiatal
marad. Végül felismerik.

Éjszakai menetelésükben a katonák olykor elalszanak; anélkül
hogy megállnának. Tovább mennek álmukban, csak a végponton ébred-
nek fej, hogy harcoljanak. Igy haladnak alva az emberi szellem eszméi
is. Néha annyira' megmerevedtek, hogy mozdulatlanoknak látszanak,
erejüket, életüket csak az út szerint mérhetjűk, amelyet meg tettek. De
egyszer fölkel a nap és ök felébrednek. az emberiség felismeri őket
- ők győznek.

Ug y.e kérem - milyen nagyszerÜen gördül Pl Nem szép igazsá-
gokat mondtam P Nem baj árn, ha úgy halásztam is valahol,' -- nincs
új dolog a nap alatt - nehogy valaki rám süsse a plagizálás könnyü,
de mégse kedves bélyegét,

* **
Végét is szakitanám rnost már a k aparg álásomnak," de csábít, de

igen csáb ít a somogyi tanitóegyesület beléletéről megjelent kis ártatlan
pillanatföl vétel. Keresztül ug rom te hát a • kor kérdéseket val lásos

*) Talán még sem volt épen kár. Akkor nem lett volna alkalmunk Sli dr. Daxer mélyre
ható magyarázatait, se Szombath érzelemvilágának szép megnyilatkozását megismernünk. Sőt
Kollernek se lett volna alkalma okulást szereznie. Szerk.



Hátul kullogó.

141

világftásban " ezt mindnyájan helyeslőleg vesszük tudomásul, keresztül-
lépern az .,Ötvös-alapU-ot, Herbartot, Reint, (mik ök az én petrencerúd
lába irnna k P) s kérdezem, hogy is' volt az Cogitó uram?

Hát igen: nem volt jegyző, - se jegyzőkönyv! Tehát azért esett
\ meg az a szép historia is, hogy mikor, az összes tanftóegyesületek

bizalmat, szavaztak Sassnak, a somogyi egyh.-megye .- Sassnak, tudo-
másom szerint szükebb hazája, hallgatásával tündökölt. Nincs itt egy
k is malicia valahol a torony alatt? Nekem a kisujjam azt sugja: igen.
Ott azonban rosszul gondolkodik Cogitó uram, mikor a szeparé jele-
netet festi. Gondolkodjék csak jobban! Járt Ön Nem,espátró és vidékéri
úgy őszi harmat, őszi esőzések idején? Ha járt, úgy rosszhiszemüséggel
vádolom Önt - s ha nem járt - kivánom: járjon. (Csendes átoknak
is beillik.) Tudja-e Ön uram, hogy azon a vidéken még mindig ölben
viszik ki az ebeket az utcára, a forumra, polgári köcelesség eik tel-
jesitésére ?

Hiába tűzte volna ki az a szegény elnök agyülést ko ráb ban :
tisztelt Cogitó ut se jelenhetett volna azon meg. Ellenben dec. 16-án
már kopogott. Ezeket megint csak a kis ujjamtói tudom. A kL ujjam
mondja azt is; hogy az a szeparé a Korona nagyvendéglő nagy terme
volt. Cogitó ur ön rövidlátó!

Nem volt előkészítés, tárgysorozat ? No de ilyet! Hallott már
Cogitó ur nagyszerűbb elnöki jelentést? Uraim! az mindent pórolt.
Csak az a baj, hogy már elfeledtem! Mert bizony' citálnék! Ne bántsa
a somogyi tan.-egy. elnököt senki. Ö egy második Sass! Hogy véka
alá rejti a gyertyáját? Hogy csak otthon kis Sass, egyebütt pedig
fehér galamb? Erre bizony akis ujjam se felel. .

Amit Cogitó ur a szeparé számla k ifizerésér öl mond, az sajnos ~
csak mese, Cogitó ur ezt az egyébként üdvös indítványát csak úgy

\ gon do Ita el.

* *•
Uraim! bocsássanak meg a fecsegésemért. Nem élhet az ember

mindig komoly töltött káposztával. Néha napján egy kis krumpli-Ieves
is kerül az asztalra, Se jó, se rossz biz az az Isten teremtette, hanem
csak elkölti az ember.

Az inkognitómat azért nem vetem le, hogy bátran és nagyobbakat
üthessenek rám! Hálásan fogom nyugtázni az ütéseket!

V;;gyok, deszek és maradok a legközelebbi viszontlátásig :
1911. febr. 15.
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~TÁRCA.~
Anyámnak.

Képzeletem anyámnál van
S beszélgetek vele lágyan,
Tudom, meghallja; tá n .. '.
S mig szebbnél szebb gondolatok
Lelkem mélyén zsonganak át,
Szivemből ki nem mondott szők
Ezer áldást küldnek hoszád,
Kedves anyám.í

5 eszembe jut egy kedves kép,
Mit :majdnem már elfeledék.
Régen,' emlékszel tán,
psszetevéd a kis kezem
S imádkozni tanítottál;
S a~ imát most, hogy ismétlem,
A lelkem te hozzád elszáll,
Kedves anyám.

Az idő mult, az idő telt;
Az őszre már sok tavasz kelt
S egyszer, emlékszel tán,

Otthonom el kellett hagynom
Áldásod volt uritársarn,
Az kisért el utaimon.
S ugy .éreztem, te vagy nálam,
,Kedves anyám.

Egyszer aztán rosszat tettem,
Szived majd megrepesztett em,
De te, emlékszel tán,'
Megbocsátni tudtál ne~em. ,
Job~an fájt ez, mint bármi más,
Láttam, hogy mint szeretsz engem
S ezért fiad mindig h~lás,
Kedves anyám.

S elvonul sok, sok előttem ••
,Az 'ábránd, terv, amit szöttem
Teljesűl e 'még tán?
S mig szebbnél szebb gondolatok
Lelkem mélyén zsonganak át,
Saivernbél ki nem mondott szők
Ezer áldást küldnek hozzád,
Kedves anyám.

'r

Tr8.rer Ernö.

1

/
Karácsonyi pásztor-játék.

(Vége.)

Ének: (Mind a négyen k őrben járva a taktust csöngetik.)

A próféták' rég' megirták
Nagyon régen megmondották
A Krisztus születését,
Hozzánk eljövetelét.
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Im az idők már eljárva.
Teljesült, a népek álma:
BÜn miatt örök halál,
Bár mi hozzánk nem talál.
GlóriaJ Glöria in excelsis Deo.
In excelsis Deo.

Gazda a Bojtárhoz :

Azt hallottam a városba',
A szél is azt zúgta,
Hogy a juhok az akolba
Nem mennek ma újra.
Tán' te tudod édes szolgárn,
Oka, hogy mi ennek?
Hogy juhaink, kik kenyerün'k,
Mind-mind elszéled tek.

Bojtár:

Igaz biz' a I nagy fény közőtt
Szétszaladt anyájunk.
Hát jó gazdám, tudd meg hogy ma
Angyalokat láttunk.
Énekeltek nagyon szépen,
Dícsérték az Istent •..
Hogy mi történt •... azt mondták, hogy
Nézzük meg mi.is bent.

Ének: (kettő-kettő szembe állva csöng etyü kiséret nélkül.)

Dicsőség légyen az égben az Istennek!
_HoR'Y a Jézus, a megváltó megszületett.
Békesség légyen a földön mindeneknek,
És egymbközt jó akarat - embereknek.

Bojtár a Gazdáhoa r .

Én bejöttem" a számadóm
Kinn maradt bojtárna k,
Biz' azóta nem tudom kinn
A' szelek hogy fújnak.
Ha károd van - tiszta lelkem
Nem vagyok hibáját
Al.. a hibás, a ki kendnek
Számadó gulyása.

Ének: (Az ének elején a Számadó bejön s a többivel körüljárva
és csilingelve énekel. Az éneklés után megáll az ajtónál.)
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\

"Fiút szült ma kis Betlehem!
Örvendj, vigadj Jeruzsálem.
Megjelent ~z Úr az Úrban
Szüz anyától a jászolban.
Hivei l(-özt mindig ott van." '

Számadó: (Két kezét a borra tárnasztja.)

Hallottátok, hogy tettem ben nincs gazság,
Hogy amit" mondok, az mind szent igazság.
Kiváno k nektek minden előtt békét,
Krumplit, k ását, tököt, babot meg lencsét.

A bor meg a többi ital mellékes,
Igyál vizet - ez az egy egészséges.
Leg es-Ieghátúl majd arról beszélek,
Hogyatorkotokat mivel kenjétek.
Erre is van orvosság igen bőven;
Nem is lesztek betegek ám egy könnyen.

I

A 'szóda viz? hogy ha iszol meg nem árt,
De a/friss viz ennél is többr éltet ád.
A pálinka P az pe'ig tudd meg; ellenség,
Viszi az embert a bűnre most ésrég'.
A pálinka, hej! de sok embert ölt le,
Hej I de sok embert ~itt el a börtönbe.

I

Azt mondják, hogy. a pálinka erőt ád,
Hogya' .nélkül nem foghatsz ekeszarvát.
Hogy a pálinka _nélkül nincsen erő,
Aki mondja, hazudik az s bűnbe jö,

Gondoljunk csak egy részeges emberre,
Aki az út sarába nyög fetrengve,
Akit úgy cipel, a fia meg lánya,
Mint a dögöt dögtem~tő. árkába;

,Vagy az, aki üti veri gyermekét,
Nem külőnben gondos-jó feleségét
Milyen bűn az, s az Isten azt mind látja. '
Ne gondoldám, hogy ö azt megbocsátja.

Hallgatóim I mi"'ebböl .a tanulság?
. - .

Az, hogy családban nem lehet' boldogság,
Az, .hogy aki mindig pálinkát iszik,
Annak fia is nyomorban könnyezik.

, \

/
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be nem folytatom sokáig, mert jól tudom,
Hogy a szavam nem hányt borsó a falon;
Hogy a magot a jó földbe vetettem,
Mely tizszer sőt százszor annyit meglerem

Végül fogadjatok el tőlem annyit,
- Öreg vagyok s a lelkemen ez könnyit:
Inkább fordítsad a pénzt a hasadra;
Ha dolgozol, étellel légy jóilakva.
A ki alkohollal tölti a gyomrát,
Annak Isten hoss~ú életet nem ád,
Maga rontja az életét s bűnt követ,
Tarts az evésben, ivásban rnértéket.

Legvégére a jó' halt igértem,
Melyről az emberiséget nem féltem,
Tudja meg hát szegény, gazdag, kicsiny, nagy:
"Vizet igyál, ne pálinkát s boldog Vdgy."

Ének!

(Éneklés k őzben a Gazda és a Számadó a többiek között ide-oda
ugrálnak, melyhez segítségül a botjaikat haszriá,lják. Az ének végén
a Számadó lefekszik.)

A Gubának jó vó't, jó vó't, még fiatal vó't,
Árkot-bokrot ugrált, ugrált, meg zéles tuskór.
Csak az a büne vó'r, felesége nem vó't, mig fiatal vó't.

Most a= öreg Guba, Guba megházasodna,
Hogy ha a szép lányok, lányok néznének rája
Nincsen neki fia, a ki &ubát hozna öreg válJ ára.

(Számadó elalszik. A Pásztor és Bojtár keresztbe (X) állitják
bot jaik at fölötte s mi közben a' keresztbe fektetett botok felén a
Gazda a taktust üti, ezt éneklik.)

Gubácska, Gubácska jól a lszól,
Pedig a bárány az alkolba' nem bég.
Hol madár énekel, a kakuk szárnyra kel,
Bizonyára ott fesznek ők,
Ti le-gények! ott vannak ök, (Gazda megszurkálja a Szárnadót.)

Szá!lladó: (A szurkálásra felel énekelve.)

Pajtás 1 Pajtás! Hagy békébe.
\ . I

Csak most vesztett em ,el a juhokat (Gazda melléje fekszik.) )
Nem' is alszom én ma sz ép álmokat.
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Ének:

(A Gazda és Számadó egymás mellett fekszenek. A Pásztor és
Bojtár közibük állitják a botokat s a mi kor az énekben az .ugorjunk"
szóhoz jutnak, egyik innen, a másik onnan ugorja 'át az alvókat.)

Hogy a Jézus Krisztus, Krisztus megszületett
Juhászok, juhászok. ti kedves pajtások I
Szét mentek a juhok,
És ti itt alusztok .

. Ugorjunk ... (ugranak) .... egy nagyot
Jönnek már a juhok;
Mindannyi kint legel,
Nem vesztek azok el.

Angyal :

Alusztok pásztorok?
Jönnek már a juhok!
Mindannyi kint legel,
Nem v~sztek azok el,

. Keljerek innen fel,

Ének:

(Számadó és Gazda felugrálnak s mindny~jan k őr be járva és
csilingelve nagy örömmel énekelnek.)

Fölkelhetsz már nagy sza'ká llas
Ne búsulj a nyájon.
Ha meg-nézed, úgy találod
A mint máskor este hagyod.
Örüljünk hát juhászok .
Betlehemi pásztorok!
A Krisztus megszületett,
A ki minket megmentett
Gl1ória! Gloria in excelsis Deo.
In exceJsis Deo.

Angyal:

Pásztorok I Mit ajándékoztok a Me saiásnak P

(E felhivásra mindnyájan a ternplpm köré gyülekeznek. Bojtár
kezébe vesz egy mÜbáránykát és a következőket mondja.)

Bojtár:
Szelid jámbor állatka,
Most kaptam egy hónapja.
Az én k is bárányorn hófehér,
Szeliden béget, ha enni kér.
Haragosan sohasem mekeg,
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Minta féle durcás gyermekek.
Legkedvesebb [ősz ág om,
Az én kis bárányom,
Néked édes Jézusom
Ime .... (odateszi) . . felajánlom.*)

Pásztor : (Egy kis .csomagot tart a kezében.]

Ime én is felajánlom
A mim van édes Jézusom.
Csak keveset adhatok,
Mert én is szegény vagyok.

De Te nem azt fogod nézni,
Hogy jóságát mint tetézi
A gazdag, a kinek van,
A ki .dűskál vagyonban.

Hanem nézesz a szivekbe,
A szíveknek legmélyébe,
Hogy' ~i szerét Tégedet
Ki imádja szent neved.

Ajándélcom a szfvernme l :
Ime ... (odateszi) ..• fogadd kegyelemmel
Örvendek, hogy ismerlek,
Soha e,1 nem feledlek.

Számadó: (A saját botjára lovagülésbe helyezkedik s a Bojtár ils a
Pásztor is keresztbe tett botokkal támogatják.)

Hát én nékem kis királyom
Mi legyen az ajáridékom P
"Szolga-legény vagyok itten,
Igen c.iekély az én bérem.
Tudom én azt kis királyka,
Hogy nem haragszol az okra,
Kik szegények s nem adhatnak.
Hüségüknél mást az Úrnak.
Kis kirá ly.orn, szivem gyöngyp,
Légy általam üdvözölve,
Úgy szeressen mindenki hát,
Mint a te hódoló szolg ád "; ...• *")

, *) Móczi, IV. olv. könyv "Az én báránykám" e, költernényböl átvéve.
**) Sztareczky J. Krisztus sz illetése :G. művéböl átvéve.
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Gazda: [Mint a Számadó, ő is a botokra támaszkodik.)

Miért nem tudtam Jézusom"
Hogy itt leszel,
Hogy Te rongyos istáJ1ó
Jászolában fekszel.
Hoztam volna drága kincset
Ajándékot,'
Tudom szived mit szeret,
Felajánlom szívemet ......•. *)

Ének: (Mindnyájan körbe járva meglehetős csilngeléssel.)

Evés után, ivás után
Az elvégzett dolgunk után
Elosztjuk, amit kapunk,
Hisz' nevettek is rajtunk.

Megelégszünk a kevéssel
Mért ne tennők mi azt is el
Rögtön osztjuk, mit kapunk,
Hogy hajba ne kaphassunk.

Adjatok hát nékünk
Az lesz a mi bérünk,
Hogy békével tovább menjünk,
Másutt örvendezzünk
Glória! Glória in excelsis deo,
In excelsis deo.

Angyal:

Távozva e tisztelt háztól,
Azt kivánjuk mi az Úrtól,

.Adjon nektek békességet,
Kenyeret és egészséget.

Minket meg jó emlékükbe
Tartsanak meg a jövőbe,
Fogadjanak megint újra, .
Ha eljövünk egy év mulva.

Sramkó Kálmán.

*) Sztareczky J. Kr. azül. c. mű{ébi51.átvéve ..
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Husvéti fohász.

Hozsánna, dicséret zengjen ajkaimról!
Az égnek küldöttje lelkeinkhez így szól ;
"Nincs itt! Feltámadott! Im, üres a sirja
Kinjai jutalmát fennt, az égben birja.
A rideg koporsö lelked ne gyötörje,
Nem bánt már fulánkja, Megváltód letörte;
Halál se rémítsen, nincsen már hatalma,
Semmivé van zúzva sötét birodalma 1"
óu, el nem rémitesz koporsó és halál,
Lelkem megnyugovásf e szent hitben talál:
Jézusom maga a feltámadás, élet,
Jézusom által a sirban tovább élek!

Almá~ Brúnó.

Nyi 1 t ti é r.
I

"v'" égszó.*)
Elvégeztetett! A harcok ideje lejárt. Az ágost. hit". evang. tanárok

országos egyesületének közgyülése, a meghatározott időre összehivatott
Sopronba. Jelentésemet ,igéretemhez híven beküldőttem, Köszönetet
mondottam a kitüntető figyelemért, hogy bennünket a csatlakozásra, az
egymás ügyét előmozdító közös munkára felhívni kegyesek voltak,
bejelentettem : hogy nem vagyok abban. a szerenesés helyzetben, hogy az
általam annyira óhajtott csatlakozást, rneg valósíthassam, Az egyezer-
őtsaáznyolcvarmyolc tagot számláló ágost. hitv. evang. taníiö-testületböl
a válalkozásomhoz szükséges tőbbség e ; - legalább nyolcszáz tag, -
a jelentkezések alapján összehozni nem tudván, törekvésem hajótörést
szenvedett s az általam képviselt ügy elbukott. (Dehogy is bukott!
Ahhoz, 'hogy az elemi iskolai tanítók szakosztálya megalakuljon, nem
szükséges a tanítók többsége. Megalakulhat az avval a 100 s nehány
jelentkező vel is. Szerk.)

Igaz ugyan, hogya csatlakozás ellen, illetve a külön álló egyesület
mellett egyetlen jelentkezés sem küldetett be, tehát a számot tevő
ellenzék a két ismeretlen (x, y. és H. H.). Mindennek dacára, miután
az egész lutheránus tanítói kar többségének bizalmát válalkozásomhoz
- amelyet ma is' feltétlenül helyesnek és célra vezetőnek vallok -
megnyerni nem tudtam, megbizatásomat kötelességszerüen ezennel

, i

leteszem és országos egyesületünk intéző-bizottságának elnökségéröl
tisztelettellemondok. I •

Azonban, hogyeljárásom mindenben szabatos ésa bevett alkotmányos

*) E cikk úgyszólván az utolsó órában érkezett, de az ügyre val6 tekintettel jónak
láttam még e számban közölni. Szerk.
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formáknak megfelelő legyen, továbbá, hogy annak indokai mindenki
előtt tisztán álljanak, fel kell hivnom b. figyelmöket azon körülményre,
hogy az 1907. évi julius 16.án Celldömölkön tartott, 'eg-yházkerületi'
t anícóeg yesűlet i közgyűlés jegyzőkönyvének' VIlI. pontja alatt hozott
határozatban, Polgár József kartárs ur inditványára kimondatott, hogy:

,,,A k őzg yű lés a ré~i központi bizottságot'megszüntnek tekinti," sennek
folytán al egész lutheránus tanítói karban, az or szág os egyesület
ügyeinek intézésére, a jelen ben mandátuma senki másnak nincs mint
nekem, akit az 1909, évben, az alapszabályok módosítása ,ügyében össze-
hivott országos értekezlet elnökké, s Hore cz ky Gyula barátomnak, akit
ugyan az az értekez let jegyzővé választottr Ennélfogva az országos .:
egyesület ügyeinek' további vezetését neki, mint ez időszerint erre
egyedül jogosítottnak, ezennel 'teljes tisztelettel átadom.

Öszintén bevalJom, hogy so~kal inkább szerett em volna a vezetést
ellenfeleim kezébe adni, tisztán csak azért, hogy hadd, lépjenek ök a
cselekvés teréreés módjukban legyen megalkotni azt az országos
egyesületet, amely' az önállóság mintaképe és a boldogulás, az előre-
haladás legfőbb blzt osítéka,

Végül engedjék meg, hogy hálás szivvel mondjak őszinte köszönetet
a belém helyezett bizalomért s az eddigi saives támogatásért.

Súrd, 1911. március hó 28-án.
Sass István.

-, \

I rod a lom.
,\

Imádság a nemzet felszabadulásának évfordulóján. Irta B á ri d y
End r e' lévai' evang. lelkész. Ara 20 fillér, kapható' szerzönél, Kár,
hogyeszépen ,megírt hazafias imádság későn jutott hozzánk s így a
március elején szétküldött saámunkba.n vo lvasóin k figyelmét fel .nern
hívhattuk rá,

A földrajztanItás vezérkönyve. 'Irta Vad a y J ó z s e f. Második, átdol-
gozott kiadás. I. rész. Ara 3 korona, kapható szerzönél, Nagyváradon.
Tartalma: a földrajzi alapfogalmak és szülőföldismeret mó'dszeres fel-
dolgozása a Ill. elemi osztályban. A 'sz erz ő rajzai, után készűlt eredeti,
fametszvényekkeJ. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A képei és jelképes számelástanltásl módszer. Az 1. elemi osztályú, . /

tanítók részér e rir i áke Zimann Ede és Kol'ener Sándor. Ezen
érdekesnek igérkező, sajtó alatt levő müről közelebb bővebben is
megemlékezünk.
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V egyes e k.
Az országos ágo h. ev. tanáregyesület f. évi közgyülését Sopronban

tartja április hó II ik és 12-ik napján. Elnöke dr. Meskó Láselá, ügyvivő
alelnöke dr. Mrígocsy Dietz Sandor. Aprilis lO-én ismerkedési estély lesz.
ll-dikén d. e. 9 órakor a szak osztályok ülés', és pedig a főiskolai szak-
oszt<ílyédr. MasznlJi'c Endre ein ök léséve 1, a kosepiskolai szakos2-ttilyé Fischer
Miklós, a tanitóképzői. szakosztályé Papp Józse! a polq-iri iskolai szakosztályé
Mikoli/í, Kálmán elnöklésévei. Az egyes szakosztályok tehát, egyidejüleg
foglalkoznak saját szakkérdéseikkel. A főiskolai szakosztályban 2, a
középiskolaíban 7, a ranitóképzö iben 2, a polgári isk o la iban 4 tétel
van a programm ba felvéve. - ll-én d. u. választmrjl1yi ülés lesz. Itt
fog tárgyalás alá kerülni az elemi iskolai tanítóknak az egyesületbe való
eflvétele s ennek folytán az evangelfkus tanerők egyesületének megte-
remtése. -, 12·ikén d. e. 9 órakor lesz a közgyűlés, azt megelőzőleg
isteni tisztelet a templomban. A közgyülés tárgy sorozatán ezt a 3 tételt
olvassuk: A középiskolai müveltség, mint a fö is'ko lai oktatás feltétele
Pröhle Károlytól. Hogyan tanult á k a latin nyelvet érettségire készülő
tanítványaim? dr. Hittrich OdöntÖZ. Hogyan tanhatjuk evang. tanírókép-
zőinket kellő sz in von a lo n-P Tömörkényi Dezsötöl. Továbbá jelentések,
választmányi és szakosztályí ügyek, inditványok. A közgyülés keretében
fog megtörténni Széchenyi István szobrának meg kos zor uz ása A szak-
osztályi ülések napján délután pedig társas kirándulás lesz Nagycenkre,
Széchenyi István sírjához, A gyülések befejezte után, 13·án, az arra
jelentkezők egy napos kirándulása Fraknóra, illetőleg a Semtneringre,
az előbbi kőrülbe lűl 6, az utóbbi 10 k or onába kerül. A gyülésen részt-
vevők kedvezményes vasúti jegyeket kapnak a Gy ör-soproni, illetőleg
a Déli-vasút megfelelő vonalaira, ha azt a titkárnál (Gömöry János
fögimn. igazgató, Eperjes) kérik.

Gaál Mózes Sopronban. Az országszerte isme rt nevú ifjus ági irót s
pedagógust a közoktatásügyi miniszter megbízta, hogy ~O nagyobb
városban tartson. előadást aszülőknek és tanítóknak a helyes nevelés-
ről, a gyermekeknek pedig meséljen s ezzel mutassa be a mesemondás
módját, Pozsony után Sopron volt a második város, ahol Gaál Mózes
ilyen irányú előadásait megtartotta. A pedagogusok előtt e tételről
beszélgetett: "Nevelhet-e az iskola?" Megfelelt rá akként, hogy i~én
is neve lhet, de a taníróban legyen meg mindenekelőtt a szeretet a
gyermekek iránt, s igyekezzék tanítványainak a le lkületét az iskolán
kivüli érintkezésben s a játék közben kiismerni. - A gyermekeknek
3 mesét mondot t el, egyikkel az igazság szeretetre, a másikkal a munka
és a munkás megbecsülésére, a harmadikkal a szülök iránti határtalan
szeretetre buzdította k is hallgatóit, kiket előadása közvetlenségével s
meiegével egészen elragadott. - A szülök előtt e tételről értekezett:
,Az élő példa a családi életben s az erkölcsi felelősség.", A nagy
közönség feszült figyelemmel hallgatta a szép előadást és teljes elisme-
réssel a dózot t érte. - Vajha a Gaál Mózes által hintegetett egészséges
eszmék minél általánosabban elterjednének hazánkban !
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Iskolai ünnepélyek a soproni ev. tanítőképzö-intézetben, A m á.r.
eiu si nagy napok emlékére az intézeti öuképzökőr (Pálfykör) díszűlés

keretében ünnepelt ilyen tárgy sorozattal : elnöki megnyitó, karének,
ünnepi beszéd a kör főjegyzőjétől, vonós négyes, szavalat, a hymnus
éneklése orgona kisérettel. -r- A társintézetekkel, a theologia akadé-
miával s fög imnáaiumma l közösen tartott hazafias ünnepen a tanftó-
képző növendékei karének kel s egy szavalattai s eerepeltek. - A gy a-
korló-iskola növendékei is szavaltak, énekeltek az ő külőn ünnepélyükön,
eg yik IV. éves növendék pedig mint tanitójuk lelkes beszédben igye-
kezett velük a nap fontosságát megértetni. - Március 26-án az intézeti
bel missziói egyesület rendezett vall á sos est é I Y t, melynek tárgy-
sorozatán volt: vallásos karének, imádság, felolvasás a felebaráti
szeretetre való nevelésről, hegedü-koncert, szavalat, koncert-práludiurn,
orgonán előadva s közének orgonakisérettel. - Megemlitjük még e
helyen, hogy hushagyó kedden az ifjuság tréfás estélyt rendezett.

30 éves találkozó. Ssabo Antal evang. tanitó (Magyargencs,Vas megye)
ezuton hivja fel iskolatársait, kik a soproni ev. tanitóképzöben 1881·ben
nyertek képesítést, hogy tartózkodási helyüket vele tudatni szrves-
kedjenek.

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének elnöksége
a Szövetség kötelékébe tartozó e~yesületeknek megküldte a tételeket,
hogy tavaszi g yüléseik en foglalkozzanak azokkal s határozatai kat május
30-ig beküldjék hozzá. Tételek: 1. A tanitóság anyagi helyzete. 2. A
Magyarországi Tanitók Bankja. 3. A tanügyi közigazgatás szakszerű-
sítése, 4. Az általános megyei tanftóegyesületek reformja és a tanítói
kamarák. 5. A népoktatási törvények reviziója. 6. Ssociális kérdések
és a tanítóság.

Jókedv, tréfa, vidámság árad Sebők Zsigmond és Benedek Elek bájos
g yermek lapja, a Jó Pajtás minden számából s kiv!lt a legujabb, március
26-iki számból. Lampérth Géza a tavasz elébe harangoz benne egy
verssel, Szemere György kedves történetet mond el, Sebők Zsigmond
folytatja Dörmögő Dömötör tekintetes úr, a hires Mackó kalandos uta-
zását a Vaskapu felé, EI~k nagyapó mesét mond Bimbör ól, a szegény
ember tehénkéjéről, Mesemondó bácsi' a kis batyuról, meg a nagy
batyuról mesél Juhász Arpád képeivel, Benedek bácsi verset mond egy
bájos képhez. Holló Sári Flóri babáról és a Csillagszemüről mesél, I

Zsiga bácsi mulatságos képes tréfát beszél el a varázsita1ról, Rákosi
Viktor folytatja az érdekes regényét; A .Kis Krónika " rovat aktua li-
tásai, a rejtvények, szerkesztői izenetek teszik teljessé e szám érdekes
tartalmát.


