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72. szám a.) küldendők.
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11. évfolyam. Sopron, 1890. januar. 1. szám.
,

Evangelikus Népiskola.
Ne"'Velés-és oktatásügyi ha"'Vifolyóirat.

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét. illető közlemények a szer- ·1
kesztőséghez (Sopron,' evang tanítóképző- 1

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Li tfass Károly kiadó nevére czimezve
küldendök, - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a borítékon,

Új é v k o r .
- 1890. --

Újnbb határhoz ért ösvényünk
És ézre tárúl a kezünk'b ,

S a mig örülünk és remélünk,
Sirunk is és emlékezünk.
N em az idő, - mi mulunk. el csak,
A koporsónkat szegezik;
Miut gyorsfolyású v{~en a hab,
Év elmerűl, év születik.

A nagy idő megoszthatatlan, .
Egy, véghetetlen és örök,
Mint Isten, a megfoghatatlan,
A kiben hiszek sörülök;
Neve, törvénye, léte fénylik
A csillagon és porszemen ;
Bölcs elme látja őt ha félig,
De gyermekezivvel érezem.

Hatalmának lehelletétől
Királyi bot ketté törik;
Magasból a hírnév leszédiil,
S megdől a büszke csel' tövig.
Szerelmének édes szavára
Szűnik a könny, a seb heged
Erőtlenek szíklavára,
Boldog, ki beléd rejtezett!

Színed előtt sarúrn megoldik,
S öledre hajtom le fejem;
Csak gyermeked lehessek holtig,
Sorsom esik kies helyen.

/
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Süssön napom, vagy szálljon éjre,
Az égnek tartom homlokom ;
Emelj a magasba, sújts a mélyre,
.Jobbod s vessződ én csókolom.

Tenyérnyi éltem szűk körében
Mi szép, ha kis mécs lehetek,
S édes hazámnak hű ölében
Istent, embert szerethetek.
Gyors számyú év, csak szállj fölöttem,
Mély síromat, idő, csak ásd:
Melylyel a tiszta mennyre törtem,
Lelkem, te nem látsz hervadást l

Sántha Ii:ároly.

A második év elején.
Hálával fejeztük be lapunk első évi folyamát, biztató reménynyel kezdjük meg

a más o d ika t. S e reményt legfőképen azon általánosan nyilatkozó érzetből s meg-
győződésből merítjük, hogy az "Evangélikus N épiskolá' -ra az evang. népiskola ér-
dekében szükség van!

Sokat az első évfolyam - havonként megjelenő számaiban - nem nyújthatott.
De megtette azt, a mire különös szükségünk volt: fölkeltette népoktatásunk vezérlő
férfiaiban s közvitézeiben egyaránt az összetartozás, az egy czélra való törekvé,
tudatát; megkezdette az ev. vallásoktatás elhanyagolt methodikájának' kiművelését:
s rámutatott azon ügyek-, baj okra, melyek népnevelésűnk fejlődését akadályozzák.
Mindezekben, igen természetes, a kezdét kezdetén túl nem mehetett. Az "Evang.
Népiskola" to vá bb i pályafutásának leszfeladata a megkezdett munkát folytatni, s
a czélt mindinkább megközelíteni. Kifejtésre váró kérdés, feldolgozandó anyag
van elég! Hogy csak a fontosabbakra mutassunk rá: ott van, s úgy akarjuk, hogy
szinte állandó tétellé legyen az ev. népiskola vallásoktatása ; tanítóink fizetésének
javítása; a tanító munkatere az ev. egyház körében : népoktatásunk divergál6 tan-
terveinek összhangzásba-hozatala, egy egyetemes ev. népiskolai tanterv előké-
szítése; az egyesűleti élet gazdagítása: mindeddig kevés. figyelemre méltatott
tanítoképzésünk fejlesztése ; egyházi énekeink s egyházi zenénk reformálása stb. stb

Hiszszük s reméljük, hogy tisztelt munkatársaink kipröbált ereje s lanka-
datlan buzgalma tetemesen hozzá fog járülni ez új évben a felmeríilt fontos kér-
dések tisztázásához s előbbreviteléhez.

Az 1Jrnak áldása legyen mindnyájunk szent igyekezetén s munkáján!
Az előfizetés föltételeire s a lap egyéb külső ügyeire nézve kellő tájékoz-

tatást nyujt annak czimlapja.
A szerkesztök.



A vallásoktatás kérdéséhez.
Az "Evang. Népiskela" már czíménél fogva, valamint egyenesen bevallott fel-

adata alapján, és így első évfolyama tanúsága szerint is a népiskolát az egyház, a
vallási élet veteményes kertjének tekinti első sorban, s így igen természetes, hogy
a vallásoktatás kérdése e lapban fokozódó érdeklődéssei találkozik s bármily
gondolatok, adatok, melyek e kérdés megvilágítását czélozzák, - szivesen fogad-
tatnak.

Ily szempont alá helyezem soraimat. Nem a kérdés megoldásával foglal-
kozom, hanem csak adatokat, gondolatokat, szempontokat kivánok e kérdéshez
nyújtani, a melyek alapján a kérdés megoldhatását magam részérőllehetőnek
tartom.

A vallás életelv kiván lenni, mely mint ilyen életet kelt, de az életben a
vallásos.Ya mulandöság, a gyarlóság és boldogtalanság közepette, életet, és pedig
múlhatlan, romolhatlan és boldog életet is vesz.

Ily életelvvé a vallás azonban csak akkor válik, ha az az egész sze m é ly i ség e t
áthatja, az embert személyi életének központjában megragadja, s innen mennyei
fényével az egész embert nemesre törő gondolataival, vágyaival mint egységest
megvilágosítja.

Ha tehát a nemesre törekvő emberi szellem gondolatai-, vágyaival ellen-
kezésben van magával a vallásnak égi szózatával, úgy a vallás igaz életelvvé nem
válhat. Az ember bensejében megosztott, kételkedik, s midőn ez állapotban követ-
kezétesen megmarad, - kétségbe esik. A vallas ez esetben az emberre nézve
nyűg, az élet átok.

Szükséges tehát. hogy a vallás épen az emberi szellem nemes törekvéseivel
egységben legyen, sőt ép a végett, hogy a vallás ugyancsak életelvvé lehessen,
hogy magában a vallásban lelje az emberi szellem nemes törekvéseinek éltető
forrását.

Az ember nemesre irányúlo törekvéseivel nem áll magában. Még akkor is, sőt
akkor épen, midőn eme törekvések egyéniségét isteni erővel hatják át, - érzi
leginkább, hogy nem at6m a mindenségben, hanem nyilvánulataiban, hatásában
teljesen korához kötött, az emberiség általános fejlődése által feltételezett.

A vallás tehát csak akkor válhat valóban életelvvé, ha nem ellenkezik a
kornak nemesre irányülö törekvéseivel j bennünk csak akkor lehet feltétlen erejű
s boldogító hatalomma a vallás, ha a kerunkat mozgató eszmékkel összhangsásban,
s gyökerében egységben van.

A renaissance óta az egy é nis é g eszméj ének vezérlő hatalma alatt állunk.
Az egyéniség a szerves egésznek correlat fogalma. Csak ott van egyéniség,
a hol szerves egész is létezik. - Valamely szervezet annál tökéletesebb, mi-
nél több sajátos, egyéni szervei vannak j s viszont az egyéniség annál tisztábban s
annál több oldalúlag fejlődik ki, minél élénkebb kölcsönhatásben áll az egészet
szervező egységes szellem alapján -- az egészet alkotó részekkel. Ezen egyéniség
eszméje törte meg' a római traditiökon alapuló középkori állami és egyházi esz-
mények hatalmát. - A nemzeteket és egyeseket csak eszközöknek tekintő hatal-
mak ezen újra felébredő egyéniség eszméjének ereje előtt hátrálnak : nemzeti egyéni-
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s~gek szerint alakulnak az államok, az egyházak és a bolt, minden egyénit elnyomó
nyel v helyébe lép a nemzetek és egyesek egyeniségét élettelj esen kifej ező élő nyel v
és nemzeti irodalom.

A m ü v ész e telvont byzantinismusát az élet alakjai eszményi szépségükben,
és közvetlen erejű, az egyéniséget kiméletlenűl jellemző szenvedélyeiben s magas
röptű törekvéseiben váltják fel. A szfnsk az egyéniséghez alkalmazva, merev-
ségüket elvesztik s varázsfényükkel az egyénit dicsőítik.

. A tud o mán y a scholastikának elvont dogmákböl lerakott és száraz
logicai schemákkal egybe tartott várát ledönti. A Platöi egyéniség eszményi
légkörében megedzve leszáll a tudomány a közvetlen életbe. A traditionak nincs
hatalma. Az önmagában, egyéni szerves voltában nyugvó universumnak képe feltűnik
végtelen nagyságában s nagyszerű rendjében a "naturá "-bJ, elm Slyedő, bámuló elme
előtt; s az ész eme sajátos. és mégis egy szellem által egybetartott rendbe be-
hatolva. ezt semmiféle dogmák által meg nem dönthető, 'physikai törvényeken
nyugvó számításokban fejezi ki. A ph ilo so ph i a i gondolkozás az egyéni-
ség eszméj ének hatalma által felszabadúl : a szellem egyéni természetét kutatja s
Leibnitz egyetemes szellemében felemelkedik az egyes philosophiai rendszerek
egy é ni méltatására.

Az egyéniséget azonban logicai kész schemák alapján meg nem értjük;
szükséges azt ép egyéni fejlődésében ismerni Ki kell indúlni a fejlődés gyöke-
réből- az érzéki talajból, az érzéki indítasokból, ki kell mutatni, hogy az álta-
lános törvényszerűség hatalma alatt az egyéni mégis mily sajátosan tételezi fel benn-
rejlő erejét, s hogy mikép jut el a szerves egységen belül feltétlen értékű, mert
sajátos egyetlen jelentőségre. - Csak age ne tik a i ö ss z e has o n 1i t ó mód-
szer alkalmazása által jutunk el az egyéniség ismeretére, igaz méltatására, S ezen
új, az egyéniség gondolatán alapuló módszer mily nagyszerű eredményeket létesített
az élet és a tudomány minden terén és ágaiban. Az államtudományok a socio-
logiában igaz tudománynyá válnak, melyet az ethnologia a népek psycholegiaja tá-
mogat; az orvostudomány pbysiologiai alapon nem palliativ módon, hanem a
bajt gyökerében megragadva s az egész testi szervezettel kölcsönhatásban kivánja
felismerni s gyógyítani; a természettudomány amint a tünemények országában a
lehetőleg egyszerű és általános törvényekre eljut, úgy, nevezetesen az él ő lények
lánczolatát, fokozatos fejlődésében kivánja felfogni; a nyelveszet még csak az
összehasonlító és genetikai módszer alkalmazásával mélycd el a nyelvek sajátos
természetébe és keresve itt is mintegy a beszéd és gondolatok őssejtjeit megérteni
kivánja az emberi szellemnek az érzékiből, a közvetlenből kiindúló fejlődését az
eszményi felé; -- s ugyancsak a történet tudomá tya nem számok és nevek iránt,
hanem a culturalis fejlődés általános törvényei s sajátos alakulásai iránt ér-
deklődik első sorban. De nem kivánorn folytatni a más helyen már közelebb is
kifejtett bizonyítgatást. Nincs az életnek egy tere, a tudománynak egy ága sem,
mely az ujabb kerban fejlődését nem az egyéniség elve erejének köszönné. Igy
van ez a nevel é s tud o mán y a terén is. Az egyéniséget, a n öve n d é k egyéni-
ségét Rousseautói kezdve egész tudatosan hangsulyczza minden emelkedettebb pae-
dagogus, san e vel ő egyéniségét Salzmann óta. kö veteli nem a puszta 0ktatásra,
hanem an ev elé s r e irauyulö gdndolkozö Az egyéniség elve itt is megtörte a kaszt-
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és chablonszerf nevelést: s ugyancsak ezen elven alapuló m6dszer a na;u Co ne-
nius óta, különösen Pestalozzi .mödszeres munkái behatása alatt tudatra emelte azt,
hogy az oktatásnál is tiszta szemléletekből, érzéki a1:1pMI kell kiindűlni s még
csak a psychologiai frjLSdést .szorosun követve, történeti úton lehet lassanként fel-
emelkedni: az elvont - az eszme felé; s hogy ezen oktatás~,l is nem az a fő,
hogy emlékezetben birjon a növendék egyelőirt anyagot, hanem az, hogy ezen
anyag a ve.le járó sokoldalú megvilágosítáa, összehasonlítás alapján a tanuló egyéni-
ségét a sokoldalú érdeklődés utján meghassa, ez pedig erre egyénisége alapján
ellenhasson, az anyag valóban assímilálódjék, s igy kifejlődjék egy, az egyéniséggel
teljesen egybeforr6, sajátos hivatásérzetnek tudata, egy, ez élet kűzdelmei számára
val 6ban megérő egyéniség.i

1
:\:

Midőn tehát az egyéniség elvében látjuk a jelenkor nemesre irányűló'tevékeny-
ségértek s törekvésének mozgat6 erejét; s midőn másrészt ép a vallástól kivánjuk
azt, hogy az egyesnek életel ve legyen: szükségszerű következmény az, hogy csak
azon vallas válhat ilyenné a jelen korban, mely az egyéniség elv ével nem áll
ellentétben, .hanem inkább ezt önmagára nézve is lényege szerint elismeri. A
r6mai katholikus nem ily vallas. Az egyházban megérzékűl az isteni; s az
egyes nem élő egyéniségével, hanem a cadaver engedelrriességével, nem mint szinte-
önmagában értékes önczél, hanem mint vak eszköz szolgálja az egyházat, a pap-
ságot, a páp:ít. Az egyes annyiban ismertetik el az egyház bű fiának, a meny-
nyiben önmagát minden nemesre törekvő irányzataival feláldozza E)gyéniségéből ki-
vetkőzik, hogy ne legyen semmi más, mint az egyház parancsai, utasításai s
rendeletei alázatos szolgája. Ily engedelmességre csak kevesen képesek; a 'legtöbben
és hozzátehetjük. a legjobbak vagy elfordulnak a kor eszményeit kiátkozö pápától,
vagy- egész közönynyel tekintenek a vallásra, vagy végre megalkuszriak a helyze t
tel, kettős könyvvitelt visznek : egyet ez élet, másikat a túlnani szárnára is e
személytelen kettőségben élik egységet, valódi értéket nélkülöző, sohasem igazán
boldogító éltüket.

Protestáns vallásunk, mint az evangelium on alapuló igazán keresztény vallás,
ezen kettőséget nem ismeri. A renaissance egyéniségének eszméje érvényesült abban
legbensőbben; s egyházalapítö ereje, a világ fölött győzedelmeskedő hatal ma
abban rejlik, hogy ép azon eszme ép a protestantismus által, mint igazán- keresz-
tény, mint Krisztusban és Krisztussal fellépő eszme lett a vallási téren kimutatva,
El ama történeti, emberi hatalmakkal, melyek az egyes és Istene közé tolakodtak ;
el amaz emberi intézvényekkel mindig együttjáro törvényszerűség igájával, - a
cselekedetek követelményével, az Isten szolgálatával! Közvetlenül é intkezik az
egyes Istenével, mert Isten mindnyájunk atyja, ki szeretetével mindenkit felölel
atyai szivére ; csak egy re van szükség : nem cselekedetekre, hanem hit re; hitre,
mely ép ezen Isten kegyelmi erejét önmagába felveszi, mely erő felvéve, az ember
egyéniségét egészen áthatja, úgy hogy nem képes mást, mint istenit cselekedni.
N em a szolgaság, hanem a fiú s á g boldogitó érzete hatja át az egyest; s eze 1

fiúság érzetében le van győzve' az ember érzéki, véletlen természetén alapuló önös
ségi, önzési irányzata; hazug lenne Istenhez va16 viszonyulásunk, ha szeretettel
nem ölelnők fél keblünkre felebarátainkat: ép vallási egyéniségünket teljesen

*
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áthat6 viszonyú1ásunkban birjuk erkölcsi, a közösséghez, a szerves egészhez va16
viszonyú1ásunknak alapját; S il kettős szereteten alapuló és nyilvánuló viszonyulásban
létestijük Isten országát. - Az isteni élet közvetlenségével és minden időkre sz6l6
egyszerűségévellépett fel ez eszme Krisztusban. Alakja tekintetében kerának phari-
saeusi gondolkozásátél befolyásolva, de lényegében ugyanezen eszmét éli és hirdeti
nagy apostolunk: Pál. - Krisztussal érzéki, önző természetünk szerint meghalni
s szellemi, isteni természetünk szerint Krisztussal feltámadni és pedig feltámadni
úgy. hogy ezen életünk egy új életelvnek érvényesülése legyen: ez evangeliu-
mának lényege. S ezen új életelv egyéniségünkre nézve nem idegen, vagy táu
ellenséges. - Egy ugyan a szellem, ezen életelv, de érvényesűlése ép azért,
mivel 'kell, hogy egész egyéniségünket sajátossácában áthassa, az egyének szerint
k il1 ö nb ö z ő, s ezen különbözfíség nem ellenkezik az egységgel, hanem
ellenkezőleg ép ezen különbözőség (oharismák) alapján épűl fel a szerves egész-
nek, Krisztus testének, Isten országának valósága, S Lutherunk reformátori
munkásságában rnit tett egyebet, mint azt, hogy ép ezen gondolatot emelte ér-
vényre?! A cselekedetekkel szemben a személyiség központjába : az érzület sze-
rinti hitbe helyezte a vallási élet főkövetelményét; az egyházi törvényszerűséggel
jár6 szolgasággal szemben követelte minden egyes valódi kereszténynek szabadsá-
gát; az egyházi kasztszerű papsággal szemben odaállította ez egyetem es papság-
nak eszméjét, s a látható, önczélú egyházzal szemben érvényre emelte a mindenre
kiterjeszkedő s csak belsőleg felépülő láthatlan egyház, Isten országa eszméjét, a
melyre nézve a. látható egyháznak csak annyiban van értéke és jelentősége, a
mennyiben azt szolgálja. Más sz6val: Lutherunk szarint az egyes csak annyiban
és -akkor igaz keresztény, ha az isteni elv hatja át egész személyiségét, egyéniségét,
ha e megszentelt egyéniségben szabadnak tudja magát minden külső, világi hata-
lorntól, ha mint ily isteni hatalomnak szerve, mint az élő Istennek szellemszerű
papja minden tehetségével, egész egyéniségével az emberiséget szeretetben felölelő
és li) legbensőbb kölcsönhatásban Isten országát, a szerves egészet épitő eszmének
szolgálatába lép. .

Látva már ezek alapján is, hogy protestáns vallásunk, mint evangeliomszerű
mily feltétlenűl követeli a vallásnak az egyéniség eszméjéveI való áthatását: igen
természetes az is, hogy vallásunk age ne tik a i ö ss z e has on 1 f t 6 m6dszertől
nem idegenkedik, hanem azt egyenesen követeli. Érzéki képekből, tiszta szem-
léletekből, tapasztalati tényekből, történetekből kell kiindulnia s még csak ez ala-
pon, ily soknemű külső indítások alapján emelkedhetik fel az egyes személyiségét
áthat6 életteljes hit meggyőződésre. Mily ut61érhetlen mestere volt e m6dszernek
Krisztus Urunk! Példázatai, tettei, személyiségének előterjesztése képezték 'az
oly egyszerű és mély beszédeinek kiinduló pontját. S Pál apostol, mily mélyen
fogta fel a vallas lélektani fejlődését, mily alapvetőleg elmélkedett a vallás fejlő-
dése fölött! Világosan áll nagy szelleme előtt, hogy az emberiség s igy az egyes
ember is a vallás érzéki felfogásáb 61 csak a történeti éniség állapotának áthaladása
után juthat el annak tiszta szellemi felfogására. Ezért is érzéki élénk színekkel
festi a galatabeliek szeme elé a Krisztust, tejet nem vastag ételt kiván a kezdők-
nek nyujtani s ép a törvény álláspontja, ezen történeti isteni vezetés ereje s követ-
kezményeinek feltüntetésé által kivánja híveit az egyéniségben érvényesűlő egy
szellemnek álláspontjára felvezetni. S még később is a katechumenátus intéz- \
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ményében mit látui.k P A zt tapasztaljuk, hogy az egyes az első fokozaton a keresz-
tényi élet szeralélete alapján Isten országának történetét hallgatta (audientes) ; a
második fokozaton mélyedt el Krisztus személyiségének jelentőségébe (a második
hitezikk) hódolva az isteninek őbenne való megjelenése előtt (genufiecLentes), s
még csak a harmadik fokozaton volt szó az üdv subjectiv elsajátításáröl (3-ik bit-
cikk) s még CSJk' AZ alapon: a személyiséget átható bitmeggyőződés alapján
(tehát mint photizomenos, az isteni szellem által megvilágosított) közvetlen a
keresztelés előtt mondotta el a hiszekegyet s még es-ik a keresztelés után mend-
hatta el először amiatyánkot. - A tanszerű összefoglalás, a vallási gyakorlat
tehát még csak követte a szemléleti, történeti s ez úton személyivé vált vallási
oktatást. Valóban genetikailag jártak el a vallas kezelésenél a kereszténység ős-
korában, s ily genetikai oktatást kivánt Lutheru ik is, midőn a histöriakra fektette
a hangsúlyt, midőn a bibliát adta a népnek kezébe, midőn kárhoztatja irahit azon
esetre, ha ép ezek a vallási élet elemi könyvét - abibliát szor ítanák ki az
iskolákból. S e médszart az összehasonlítóval egyesítve alkalmazza nevezetesen
Schleiermacher óta a vallas tudománya minden ágazatá ban, nevezetesen a protestáns
theologia legujabb terméke, az általános vallastörténet összehasenlitö kezelésén
alapuló vallasbölcselet.

Nincs tehát elllentét igaz protestáns álláspontoll a vallas és korunkat moz-
gat6, nemesre irányuló eszméje között ; ellenkezőleg minél igazabb és mélyebb
vallásunk, annyival inkább lesz az egyéni, s viszont minél feltétlenebb erővel, mi-
nél szabadabban nyilatkozik egyéniségünkön alapuló törekvésünk, annyival biztosabb
az, hogy annak végső mozgató ereje az egyéniségünket még csak megszentelő, min-
ket szabaddá tevő isteni szellemnek hatalma .

. S már most mindezekből minő következményeket vonhatunk le az e van g e-
li k u s nép isk o 1a vall á sok tat á sár a nézve?!

Mindenekelőtt azt, hogy ez, ha evan elikus és a jelenkorban hatásos kiván
lenni, kell, hogy egy é n i jellemmel birjon : azaz, kell, hogya vallas a ta n í-

t ó nak egyéniségét ugyancsak -rnint életelv áthassa, s mint ily batalom a taní-
tónak mínden nyilatkozataiban, 'egész életében érvényesüljön.

Ebből következik 1) hogya tanító nem azáltal lesz evangelikus tanítövá,
hogy a reáliákra vonatkozó ismeretek és ügyességek mellett még a szokásos val-
lásoktatás anyagat is el t li 1aj don í tot t a, s mindezt módszeresen fel is dol-
gozta. Mindezen ismeret és ügyesség vallásszempontb61 mitsem ér, mindiddig
míg ezen ismeretek s ügyességek s nevezetesen a vallási oktatás anyaga nem iga-
zán els aj á t í tot t: azaz az illetőnek egyéniségével, személyiségével teljesen
egyb eforrott, úgy hogy benső szükségszerűséggel s így szabadsággal nyilatkozik a
vallás mint életel v a tanít6 tevékenységében s nevezetesen míiködése mödjában.

Ebből következik 2-szor, hogy az evang. népiskolaban a vallási befolyásolás nem
szorítkozhatik a szokásos vallásoktatási órákra. Ezek a vallást inkább az isme-
reti szempont alá helyezik s a mennyire lehet, tudatra emelik a népiskolai nevelés
s oktatással járó vallási indításokat és képzeteket. - Ezért is

3-szor mi sem ellenkezik az evang. népiskola jellemével inkább, mint az, hogy .a
szokásos vallásos oktatás a tanító kezéből ki vétetik és egy katechetára bizatik. (Nag) on

f
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igaz! Szerk.) A tanít6 ezzel koronáját veszti el' nevelői működése legmélyebb alapját nél-
külözi, a tanító az egyetemes papsággal jár6 hivatásat és mélt6ságát elveszti; a vallas
ellenben degradáItatik tantárgygyá a többiek mellé, mellékessé válik, megszünik az
egész tanitóí működést emelő és átható hatalomnak lenni; lesz egészen a római
katholikus egyház szellemében a világiakkal még a tanító személyében sem egye-
síthető különleges valamivé, a gyermekek pedig már a népiskolában hozzá lesznek
szoktatva, hogy a vallást az élettől, a személyíségtől elkülönítsék, nem minden
protestans egyének, hanem a pap dolgának tekintsék.

Mindez azonban csak akkor lesz valóban lehető, ha a vallásos behatás s így
nevezetesen a vallásos oktatás a többi tantárgyakkal m ó d sze res fel d o 1 g o z á-
s á ban is egye z Ő. Az egyéniség eszméje itt is - a növendékkel szemben ér-
vényesítendő. Szemléltető képek, a gyermek képzetének megfelelő történetek s
végre tanszerű egybefoglalása a valláserkölcsi élet szemléletéböl s átéléséből nyert
apasztalatoknak!

Miután a népiskolának feladata a nép köztudatára való felemelés, ez pedig
vallási tekintetben felekezetileg meghatározott; a mi evang. egyházunk pedig eme
meghatároztatésát a szentirásra, az őskereszténységre és a reformatio tényére ala-
pítja: ép ezért a népiskola tan anyag a történeti szempontból erre szorítkozik.

Ezt szem előtt tartva - a módszertani követelménynek úgy vélünk leghelye-
sebben megfelelhetni: ha az első évben, - mely a családi s a környezet benyomá-
sai alapján az iskolás gyermekekben egy egységes s tisztázott képzetkört kiván
létesíteni - a vallási indításokat oly képekhez füzzük alkalmilag, melyek a csa-
ládi életből a környező természet és társas életből vétettek; seképeket ezeknek
megfelelő imák, versek és énekekben a gyermek lelkébe elmélyítjük.

Még csak a második évben különűlnének el - a többi tantárgyak elkülöní-
téséveI a vallási 6rák is. Ismét képek az 6- és különösen az egyházi főünnepek
idejekor az űj-testamentombél képezik a tananyagot, - a gyermek képzetköre
szerint kíválasztva, egyszerüen, gyermeki módon s mégis benső meghatottsággal
elbeszélve. Az ö-testamentomi elbeszéléseknél az alakok és események megítélé-
sénél nem a szerzők, hanem a keresztényi vallás-erkölcsi élet által megvilágosított
tanító tudata képezi az értékesítőt.

A harmadik évben időrend szarint volna előadandó az ó-szövetség szent tör-
ténete, különös hangsúlyt fektetve a ti z par a n c sol a t megismertetésére.

A negyedikben az őskereszténység kora, nevezetesen Jézus élete, nagy apos-
tolainak működése, az egyház alakulása képezné a tananyagot. Jézus élete tár-
gyalásánál a hegyi beszédnél, nevezetesan ami aty á n k n á 1 szükséges hossza-
sabban megpihenni, s különösen ez évben a gyermekeket a biblia olvasásába be-
vezetni.

Az ötödik évnek tananyaga az egyháztörténet; a canon megalakulása Camár
megelőző évben előkészített bibliaisme), a "hiszekegy" történeti helyén külö-
nösen tárgyalandó s a középkoron átsietve, bőven tárgyalandó a reforrnatió tör-
ténete -:- meg nem feledkezve nevezetesen. a hazairól, az otthoniról sem.

A hatodik esztendő összefoglalja a tananyaget a hit- és erkölcstanban.
A második .osztályt6l a IV-ig a biblia olvasása kiséri a tárgyalást s egyes bib-

liai helyek, részletek sz6r61-sz6ra emlékelendők, de sohasem olyanok, melyek közelebb
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megmagyarázva nem voltak. Énekversek, énekek tanulása, melyek a magyarázattal
szoros összefüggésben állanak, s melyek keletkezése s tartalma meg lett előre vilá-
gosítva, - egy osztályban sem hanyagolandó el.

Ezen - genetikai módszer szerint elrendezett tananyagnál az eddigi gyakor-
lattal szemben tán feltűnő, hogya kátét nem említeni, - mint külön tantárgyat.
A ki azonban figyelmesen átolvasta a föntebbieket.: arról győződik meg, hogy an-
nak anyaga nincs mellőzve, hanem oda van beleillesztve, a hová az történeti szem-
pontból való. Ezzel azonban legkevésbb é sem akartam azt mondani, hogya meg-
felelő helyeken a káté mag y ar á z a t a i val is felveendő. E magyarázatok-
fogalmi analysiseikkel a gyermek képzetkörén túljárnak. Paedagogiai és didaktikai
szempontból egészen más magyarázatokra van szükségünk. Az egyes parancsola-
tok, az uri ima egyes kérései megfelelő elbeszélések által sokkal mélyebben vé-
sődnek be a gyermeki lélekbe, mint csak az emlékezetet megterhelő fogalmi meg-
határozások által. Nem theologiai vitákra, hanern keresztényi életre kivánjuk
gyermekeinket a népiskolában nevelni, - arra, hogy ő bennük is a vallás egész
énjüket meghatározó új életelvvé alakuljon.

Bár indítanának ily irányú tevékenységre, elvi felfogásra, nem kritizáló, ha-
nem építő munkásságra soraim is!

- Schneller István.

A hivatalos körlevelek köröztetéséröl,
Püspökünk őméltósága az egyházmegyékhez a nagyméltóságú cu1tusminisz-

tériumnak 1889/411. eln, szám alatt kibocsátott kegyelmes intézvényéből a szö-
szerint következő kivonatot küldötto meg köröztetés végett: "Az állam által kia-
dott "Néptanítók Lapja" minden népiskolának és megyei tantestületnek hivatalból
ingyen megküldetvén, s e lap számainak összegyűjtése és megőrzése m é. nov. 30-án
4H198. sz. rendelettel elrendeltetvén, ~ kir. tanfelügyelőket a külön intézkedést
nem kivánó körrendeletek köröztetésétől, melyek ama lap hivatalos részében közzé-
tétetnek, ezennel felmentem és elrendelem, ho~y az első fokú isk. hatóságok és a
tanítók a körrendeleteket a "Néptanítók Lapjából" tartoznak tudomásúl venni a ,

Úgyde az idézett 48198/88. sz. miniszt=ri intézvényben nemcsak az foglal-
tatik, a mi fentebb belőle idézve van, hanem az is kimondatik abban, hogy azon
esetben, ha a Néptanítók Lapjának számai gondosan össze nem gyüjtetnek, az év
végén be nem köttetnek és a leltárba va16 felvétel mellett az iskolai könyvtárban
el nem helyeztetnek. a lap díjtalan megküldésének kedvezménye az iskolától meg
fog vonatui. Hát a hol e szerint akár a tanító mulasztása, akár az iskolai gondnok
fukarkodása, akár a postakezelés rendetlensége, vagy akármi más ok miatt a Nép
tanítók Lapjának megküldése az iskolától megvonatik, ott aztán az első fokú iskola-
hatóságok és a tanítók honnan tartoznak a körrendeleteket tudomásúl venni? ...

Szeretem hinni, hogy egyházunk egyik iskolája sem szolgáltat okot a N ép-
tanítók Lapjának megvonására ; de még inkább szeretem feltenni. hogy azon leg-
újabb kormányrendelet hitfelekezeti iskoláinkra vonatkozó a ctu ali s értékkel nem bír.
Hisz az általános tartalmú és a külön intézkedést nem kivánó ministeri körrende-
letek hitfelekezeti iskoláinkkal eddig sem közöltettek a tanfelügyelő által. Nem
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ismerek l'E'á törvényt; mely őt ily közlésre kötelezné, feljogosítaná. A törvényes
szokás régtől fogva az, hogy mivel az iskolák minden egyháznak kedves gyerme-
kei, féltett kiucsei,az ezekre vonatkozó kormányrendeletek a hitfelekezeti iskolák-
kal az 'illető egyházi hatóságok üt;án közöltetnek. Nem volna annak értelme, hogy
a tanfelügyelők egy reájuk soha se tartozott, általuk soha se gyakorolt teendő
a161 felmentessenek. És miután továbbá a Néptanítók Lapja a népiskoláknak és
minden megyei tantestületnek megküldetik űgyan, de nem kűldetik meg a hitfele-
kezetek másod- és harmadfokú isk. hatóságainak. melyeknek pedig a kormányren-
deletek hivatalos tudomására szinte múlhatatlanúl szükségük van, fel kell tennünk,
hogy ezen rendeletek velünk ennekutána i::l ugyanazon útnn s módon fognak közöl-
tetni, a melyen eddig hozattak hivatalos tudomásunkra. Méltán megvárhatjuk
ezt a magas kormány atyai jóakaratától s bölcsességétőL És ha netán szándéka
volna azon legűjabb rendelete által új szokást, az eddigitől eltérő eljárást behozni,
ennek abbanhagyását önkormányzati s czélsserűségi szempontokból egyaránt kérel-
meznunk kellene.

Oh dehogy is jutunk erre! A napi lapokból értesűltünk, hogya minizster úr
ezen 'legújabb intézkedésének czélja csak is a tanfelügyelők felhalmozott irodai
teendőinek megapasztása. Ebből következtetem, hogy ama ki vánságunk - a mi
kérelmünk nélkül is teljesűl; mert a tanfelügyelők irodai teendőinek szaporítására,
vagyapasztására legkisebb befolyással sincs, hogy a ministeri rendeletek, melyek
a hitfelekezeti iskolákkal eddig egyházhat6sági úton lőnek közölve, ezután is ugyan-
azon az úton fognak hozzánk leérkezni.

Autonomiánkért agg6'dó töprenkedés nélkül, osztatlan hazafias örömmel M-
vözölhetjük tehát a miniszter úr ő nagymélt6ságának ezen a tanfelügyelők iroda- I
munkáinak egyszerűsítését czélozó kegyelmes intézkedését, melyhez hasonló vaj ha.
más u tt is é r v é ny re jutna, ... mindenütt, hol a lélekölő másolások és unalmas
üres másodlatok, az érthetetlen rendeletek, és czélnélküli jelentések, nyilvántartási
naplók és megszámlálhatatlan rovatú Ivek, a papirkosarak és sajttakarók súlya alatt
annyi megfeszitett erő, oly szép akarat hiában sorvadoznak ! !

Legyen szabad eszmetársitásnál fogva itt figyelmeztetnem egy körűlményre,
mely e lapok olvasó közönségét bizonyára a legközelebbről érdekli. A szőban levő
miniszteri kegyelmes intézvény, (s ily intézvény, illetve püspöki körlevél érkezett a
legutóbbi közigazgatási évben 40 -4;) darab!) a püspöki irodában minden egyes
egyhmegye s a szab. királyi városok számára, tehát összesen legalább is 16 pé 1-
dányban lemásoltatván, az esperesi hivatalokhoz köröztetés végett megküldetett.
Az esperesek által e másolatból a szükség s szokáshoz képest ismét 1-3 új má-
solat készült, mely körútjára bocsáttatván, minden egyes gyülekezet jegyzőkönyvébe
beirandó. - Ime legalább 200 másolat csupán a dunántúli evang. egyházkerület-
ben ! jobb s rosszabb tollal, feketébb s halványabb tintával, olvashatöbb s olvas-

o hatatlanabb irással készűlt ennyi másolat, vajjon hány embernek békességes tűrését
tes ú kemény próbára, hány embernek drága idejét veszi igénybe? Ha nálunk is
pénz az idő, mily könnyelmű pazarlása a drága kincsünknek, melyet az Úl' nem
adott hiában!

Pedig beh olcs6 áron lehetne e drága unalmasságot meg váltani ! Negyven-
ötven forint évenkint kifutna, hogy a külön intézkedést nem igénylő, de a nyilvános-
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ság elé is val 6 körlevelek s felsőbb rendeletek, nyomtatásban megjelenvén, az es-
perességeknek a kebelükben levő gyülekezetek számarányában megküldethessenek.
Határozná el a kerület, hogy az egyh közigazgatást ilyformán egyszerűebbé,
könnyebbé, kényelmesebbé és gyorsabbá teendi.

Már régebb idő óta elmémben forgatom ezen gondolatot, a miniszteri kegyelmes
leirat alkalmat nyujtott, hogy most nagyobb közönség elé juttassam. Ha életre
va16 a gyermek, vállaljon valaki mell ette keresztapaságot, hozza el az egyhkerü-
letre s ajánlja az egyházi atyák kegyes pártfogásába. Ha ellenben nem életreva16,
akkor mindjárt születése napján haljon meg az agyonhallgattatás s mellőztetés
halálának halálával !*)

Kund Samu.

A szemléltetés segedeszközei a népiskolában.
Az egyes tárgyakr61 az érzékek segélyével szerzett észrevevések összegét,

lényeges tulajdonságaiknak ismérését sze m 1éle tn e k nevezzük. A szemléletek
képezik azon anyagot, melyből elvonás útján keletkeznek képzeteink, fogalmaink.
A hol ezek hiányzanak, ott a lélek tartalma üres sz6képzetekre sülyed. eL. Ve-
rédy "Paedagogiai Encyklopaediá"-jában a "Szemlélet" ez. czikket l)

A természet már a legrégibb időkben a szemlélet iskolája volt, azonban a
tud o mán y o s természetrajz első alapját Aristoteles vetette meg. Az Aristo-
teles és tanítványai által közre bocsátott munkák forrásúl szolgáltak egész a kö-
zépkor végeig. Midőn a- középkorban különféle utazások s új világrészek felfede-
zése által a szemléleti kör bővült s általában a tudományvágy és igazságra-törek-
vés kerekedett fölül: a természetrajz is lényeges gyarapodásnak örvendett.

Míg az elvont, bölcseleti dolgoknál a szemléltetés csak közvetve érvénye-
sűlhet, addig az a természeti tárgyaknál elengedhetetlen kellék, úgyannyira, hogy
a természetrajzi oktatás nem is kezdhető másképen, mint szemléltetéssel. Adjuk a
terményeket a gyermek kezébe, hogy ők maguk mondják meg, mit vesznek észre
rajtuk, - csináljanak maguknak növény-, rovar-, levél-, gyümölcs- s több efféle
gyűjteményt. A példa hat! Ha a tanít 6 maga örül, a természet csodás műveinek
ha a termények szemlélésében s a növények ápolásában örömét leli, - ha
a kagyl6k, csigák, rovarok, ásványok és bogarak gyííjtésével örömest foglalkozik:
akkor a természet iránti szeretetet az ifjúság szivében is felkölti.

Korunk jelszava legyen tehát: a szemléltetés! A népiskolának szemléltető
tárgyakra van szüksége, ha a gyermek szel1emét kellőleg fejleszteni, ápolni
akarjuk.

.Jelen munkámban a ter m ész et tud o mán y i tárgyhoz szükséges szem-
léltető eszközökről kivánok értekezni ..

Vegyük először is az ásványországot A földes ásványok ismertetésénél be-
szerzendők, de könnyen be is szerezhetők: egy darab agyagföld, mint termény, -
de egyuttal, miután agyagb61 készül: fazék, korsö, tál, pipa s egyéb,

*) Kár volna érte! A hivatalos körlevelek leirásával terhelt tanítók kétszeres hálával
fogadnák az életrevaló indítvány elfogadását. Szerk,
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cserép-edény és eszköz. Lehet még e tárgyak mellé egy-egy darab cserép-zsin-
delyt, téglát és vályogot, mint építészeti anyagokat is elhelyezni. A közönséges,
földek egyéb fajtáit itt hely szüke miatt elő nem sorolva, térjünk át a kövek r e
nielyeknek ismertetésénél már ismét hatalmunkban áll a szemléltetés végett szük-
séges darabok beszerzése. Lehet ez egy davab k o vag, a mely az aczéllal tü-
zet ád, s ugyanezzel kapcsolatban oly készítmény is leljen helyet a gyűjtemény'
ben, melynek fő alkatrészét szinte a kovag képezi, pl. a kőedény és egy üveg
darab,

A kőnemek második csoportjába helyezzük el a h o rn o k o t és a m é s z-
k ö v e t, - ide mellékeljük mindjárt az égetett meszet s egy kis dobozban az
oltott meszet ; valamint itt nyol' elhelyezést egy darab faltapasz, a "malter'
is, Ezen csoporthoz helyezzük el a márvány egy kis .darabját, mint amely
nem más, mint a mészkőnek tisztább fajtája.

A harmadik csoportba helyezendők az irásra alkalmas kőnemű ásványok, ne-
vezetesen: a kréta. Könnyen beszerezhető egy-egy darab sziues kréta is.

Irásra alkalmas eszközt szolgáltat továbbá az agyag pal a, melyből Mgyon
könnyű szarrel lehet az asvány-gyüjtcményt gyarapítani palatáblák-, palavesszőkből
s háztetőkről lehullott vastagabb példányú pala-darabo kb61, sőt a borotvakő is e
csoportban nyel' elhelyezést.

A ásvány-gyűjtemény 4-ik csoportjába három kő helyezhető el, neveze-
tesen: az asztalesok simftő köve, a hol' Z s a k ő, a kasza-élesítő kő, továbbá
az utak, gyalogutak kikövezését s vizbe épített hidoszlopok alapját képező gr á-

nit. A s 6 sás v á n y o k közül a szemléltető gyűjteméuy birjón először is egy
darab konyhas6val s ezzel kapcsolatban eg'Y kis doboz főtt sóval. Ezek mellé he-
lyezeudő a ti tn s 6, a sal é t rom mely a mészköveken is hlálh:üó kiforrva. A
salétrom mellett foglaljon helyet egy kis adag lőpor, mint a melynek egyik fő
alkatrészét a salétromképezi. E csoporthoz kerűl továbbá a ke se r ű s ó, vala-
mint a kék és zöld g á 1i ez; itt adunk helyet a tintanak is, melynek egy részét
gálicz képezi.

Az ásványok 3-ik osztályához a fémes ásványok, vagy érezek tartoznak, s mi-
vel ezek felosztatnak nemes és közönséges érezekre, - a szemléltetéshez szük-
séges gyűjtemény is e szerint elkülönítve osztályozandó. A nemes érczekből be-
szerzendő, ha lehet, egy kis darab arany, vagy pedig helyet foglalhat a gyűjte-
ményben bármi tárgy, a mely aranyból készíttetett. Ezüst példányokhoz alkalmas
anyagót szolgáltatnak a régi pénzdarabok.

A közönséges érczekből már sokkal könnyebb a szeniléleti gyűjteményt gya-
rapítani. Közönséges ércz a vas. Miután termék-vashoz mi, e vidék
lakói, nehezen juthatunk, azért is a vasból elöállított készítmények gyűjtetnek
össze, u. m. kés, villa, olló, tű, ár, kalapács, furó, fejsze, fűrész, szeg, sarló, ásó,
kapa, vaslapát, lakat, kulcs, ajt6 és ablak-sarkok, vasedény ek, kisebb ó fegyver-
nemek s több efféle. Ha' esetleg ezek és még számtalanok terjedelmüknél fogva
nem is foglalhatuának helyet az iskola enemű gyűjteményében, miután úgy is fol-
találhatók a háznál, - előadás alkalmával szemléltetés végett kiállíttatnak.

Közönséges ércz még a réz.



A réznek természetben való ismertetése régi pénzek összegyűjtése által pótol-
ható. A réz és horgany vegyítese által sárga szint nyert eszközök, u. m fokos,
gvertyatartö, továbbá köziinséges gyűrük és fülbevaló tárgyak is szépen gazda-
git'ák a tanszergyűjteményt.

A közönséges érezek sorába tartozik még az 6 II és az ólom. Ezen gyűj-
teményhez illő tárgyakúl szerepelhetnek : régi kanalak, tányérok, azonban legalkaT-
masabb anyagot szolgáltatna k az orgona-sipok. Az ólomból álló gyűjteményt
illetőleg nagyon könnyen juthatunk söréthez és goly6hoz, valamint nyomdai bettikhez.
Az érezek sorába tartozó hig any beszerzése sem ütközik semmi nehézségbe -
és ha van - minthogy kell is lenni az iskolának lég- és hőmérőj ének, úgy ez a
gyűjtemény kiegészítő részét képezi.

Az ásványok negyedik osztályához tartozó gyulékeny ásványok közül birjon
a gyií.jtemény egy-egy k ősz é n-, szu ro k-, k é n-. bor os t Yá nk ő és gr a fl t -
példányt, valamint a grafit azon silányabb neme is képviselve legyen, melyet a
vaskályhák ps takarék-tűzhelyek fényesftéséhez használnak.

Az ásvány-gyűjtemény ily mődon való berendezése után következik a tan-
szer-gyűjtemény más i k fiókjának berendezése, melynek anyaga a n ö v é n y-
or sz ágb ó 1 kerűl ki.

Hogy a növények ismeretét kellő könnyűséggel és maradandó becseseI SJiá-
títhassák el a tanulök, a legtöbb helyen festett képeket használnak. Azonban töb-
bet ér itt is az a m6d. mely az ere det i valóságra vezeti a fölkeltett figyelmet.

A növénytan ismertetéséhez elkerűlhetetlenűl szükséges és könnyen beszerez-
hető tárgyak a következők : apró fák, melyek kis ágakkal s dús gyökerekkel van-
nak fejlődve. Ilyenekhez a 'kertben és faiskolában juthatunk s a haszon, melyet ez-
által elérünk, százszorta fölér azon kis kárral, melyet a fácskák kipusstítása által
a favilágbau okoztunk. Mivel pedig az élettelen fa leveleket nem mut.ithat fel,
be kell szerezni egy nagy könyvbe sajtolva : csipkés, fűrészes, fogas, rojtos és fod-
ros alakú faleveleket.

Különős súlyt kell fektetnünk azon növények gyí:íjtésére, melyekre a gyer-
meknek majdan az életben legtöbb szüksége leend, Evégből a táplálék-, ta kar-
mány-, gyári és kereskedelmi növényekből s azok magvaiból is kell egybeállítani
egy kis tarlatot. Legyen e szerint az egyik ládikaban fajonként, legalább fél deci-
liter meunyiségben : búza, rozs, árpa, zab, kukoricza, köles, hajdina, rizs, lencse
bors6 és bab. Ezen gabona-fajok mindegyike mellé tanácsos az abb61 nyert lisz-
tet is mellékelni.

á A másik Iádikába jön a kender- és lenmag, valamint a termelt kender és len
kikészítve egész a v á sz o n-darabig; sőt a papiros, mint a kender és len rongyaiból
készűlt iparezikk se maradjon el e csoportból, Dohány-gyűjteméuynyel is gazda-
githatja szemléltető gyűjteményét a ki akarja, melyhez mellékelhetö a szivar és a
burn6t is.

A fafélék tárgyalásakor czélszerűnek találom még felemlíteni azt is, miszerint
a fák feldolgozásának könnyebb megérthetése végett szükséges, hogy felmutattus-
sanak a €!yermek előtt természetben mindazon eszközök, melyek a házban és a ház
körül léteznek. Ily eszközöket mindenki maga készíthet apr6 minták ban a nyári
szünidő alatt iskolája számára. '
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Lássuk végre az állatországot illető gyüjteményünket! A csontos állatok
közül az emlősök vagy természetben, vagy hű képekben mutathatők fel, miután
kitömetésök költséges skülönben is hely szüke miatt el sem helyezhetők az is-
kolában. Azonban az oly készitmények, melyekben ismertebb házi emlősök szol-
gáltatják az anyag ot, ne hiányozzanak a gyűjteményből.

A madarak közül a háziakat nem szükséges kitömni, mert természetben bár-
mikor is szemléltethetők, de az éneklők és a ragadoz6k már megérdemlik, hogy
belőlük néhány szép példány kitömve meglegyen. A .ki erre költeni nem akar
vagy maga vele babrálni röstell, az csekély fáradsággal szert tehet a legszebb
fészek- és tojásgyűjteményre. A különféle nagyságú és szinű tojásokat egész
örömmel vizsgálják a növendékek, midőn a madarak mikénti szaporodásár6l
van sz6.

Legkönnyebb a r o var-gyűjtemény összeállítása. Kirándúlást teszünk egy-
párszor a mezőre és erdőre egye czélra berendezett s gombostűtkel ellátott do-
bozzal s megvan az alkalom arra, hogy a gyermekek egész örömmel lássanak
hozzá a rovar-gyűjtemény gyarapitásához.

Itt is szükséges azonban, hogy' a rovarok mellett meglegyen az általuk ké-
szitett azon anyag is, melyet tőlük s általuk nyerünk. Pl. a méhről sz61ván,
szükséges, hogy elő tudjuk mutatni egyuttal az általa készitett lépet,
azután a mézet és az olvasztott viaszt; sőt a gyermekek kedvencz sü-
teménye, a mézeskalács se hiányozzék. A selyembogár tárgyalásánál fel muta-
tand6 a gub6, a legombolyított selyem, sőt valamely szövet darabja is. Ha a
kőrisbogárr6l van sz6, kéznél legyen a h61yaghuz6 flastrom. .

Az általam felsorolt termény ek s tárgyak beszerzése nem igényel mást az
iskola vezérétől; mint egy kis ügybuzgéságot, kevés fáradságot és vesződséget.
Ám pr6bálja meg mindenki a gyűjtést, s mondhatom lelki gyönyörrel fogja maga
is szemlélni az összegyűjtött anyaghalmazt!

Felpécz.
Buthy Márton.

Állam és humanismus.
(Álomkép, melynek létjogosúltsága van.)

Sem az állam, sem a humauismus nem tagadja, hogy együvé tartoznak, sőt
mindkettő ezt hangoztatja. De hogy e közös 6haj még korántsem lett testté,
hogy még mindig van hely, a hol majd az állam, majd pedig olykor a humanis- .
mus érdeke lép előtérbe, sz6val hogy még korántsem olvadtak egygyé, mint a
közös érdek kivánná, azt a gyakorlati élet mutatja.

Az államnak magának feküdnék érdekében a szerint osztályozni az emberi
anyagra közreműködő erőket, a mint a csinált és képzelt, vagy a valésagos mé-
lyebb benső qualiflcatié elérhetése hozza magával. Az a fnndamentális eredmény,
mely egyik vagy másik közreműködő tényező nyomában szükségképeni és kivánatos,
lenne hivatva a földi javadalmazás arányosítására js!



lb
Már pedig az állam ezt a közvetlsn szolgálati és humanisztikus közegek kö

zött eddig még nem valósította. Igy az eredmény sem lehet az, a mint a helyes
karöltve-járás után várni lehetne, sőt annak daczára már is várunk.

. Minden állam létalapja : az erkölés és bumanismus ; vagy keresztyéni nyel-
ven szólva: a vallas és társadalmi felebaráti szeretet, a mit a nagy mester ilyen
sorrendben állított fel a legfőbb parancso latként : "szeress'3d a te uradat, Istelle-
det ... s felebarátodat, mint önmagadat"! A hol ezen elvek. ezen krisztusi alap
hiányzik - bebizonyítja az idő naponta - ott az u. n. actuális hivatal, mely
közvetlen csak anyagi érdekét szolgálja az államnak. előbb-utóbb kértünetek. tár-
dalmi és állami felforgatások szülője lesz a humanismus nélkül.

S mégis mit látunk a javadalmazás tekintetében, mely a mérleget mutatja s melyet
az államhatnlom oly közvetlen hatalmába von? Azt, hogy a közvetlen állam-
hivatalok, tehát a közvetlen végrehajtó közegek sokkal nagyobb előnyben részesül-
nek, mínt azok, melyek csendes odaadással, lankadatlan buzgalommal, és sokszor
még elismerést is nélköző küzdelmek között az állam 1é tal apj á t, a humanis-
must szolgálják. (Innen van az államok miveltségi s jóléti foka közti különbség
ma l) A községi jc:lgyző, közjegyző, szolgabir6, alispán, főispán összesen négyszer,
ötször stb. annyi javadalmazással vannak ellátva, mint a tanít6, a lelkész, a tanár, .
az esperes és a püspök. (Engedelmet kérek, én .itt csak prot. szempontból be-
szélek, mert először is csak a protestantismus lehet - egyebütt hangoztatott el-
veim szerint _. minden államban nemzeti vallás : másodszor azért, mert itt pro-
testáns alapon állunk, s érzem, hogy állam és humanísmus igaz protestantismus
nélkíil sohasem forrhat egybe l). De tekintsük a kettőt szolgál6 u. n. mellék hi-
vatalokat, az orvosi, tanfelügyelöi, birói állásokat, melyek inkább a humanísmus
szolgálatában állanak elsőben, mint directe az államában, hol vannak azok az adó-
és péstatisztek, a pénzügyi igazgatók, miniszteri tanácsosok és államtitkárok mö-
gött? Nem beszélünk itt egyletek, társaságok és intézetek hivatalnokairöl, melyek
privát alapon állanak. De a fentiek szelint kimondhatjuk, hogy a humanísmus
közvetlen szolgálatában álló tényezőknek, mélt6ságoknak kellene lennie
egészséges alapon, azon tényezőkhöz mérten, kiknek könnyű s jobbára csak egy-
oldalú praktikus. qualifíkatiö mellett hivatásuk az állam közvetlen anyagias érdekeit
szolgálni. A mivel aztán korántsincs az mondva : hogy tagadjuk meg tőlük a
kenyeret, még kevésbbé az, hogy fordítsuk meg a javadalmazást l Hanern az, hogy
ha az állam és humanísmus össze akar olvadni s karöltve járni, az nem lehet más-
ként, mintha az iskolát s a humanísmus minden közvetlen közegét feltétlenül job-
ban emeljük anyagi függetlenségben.

Persze ez még távoli ködkép a jövőből, de azt hiszszük, hogy az emberíség
méltánylása megvalósítja előbb-utóbb.

Boldog új évet! Döröcsltei.

Két fontos elv a számolás tanítasanal a népiskolában.
A számolás tanitásának általában kettős czélja van: a) képesíteni a tanu-

lókat a gyakorlati életben előfordúló különféle felad ványoknak az önbelátáson és
következtetésen alapuló könnyíi és biztos megfejtésére és b) a szellemi erők, k-ü
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lókat a gyakorlati életben előfordúló különféle felad ványoknak az önbelátáson és
következtetésen alapuló könnyű és biztos megfejtésére és b) a szellemi erők, k-ü
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lönösen a gondolkod6 és itélő tehetség fejlesztése : és élesítése; ez alaki, amaz
anyagi czélja.

E fontos czél elérésére fordított idő és fáradság még mindig nem termi meg
a tőle várt gyümölcsöket. Oka ennek a többi közt az is, hogy nagyon gépiesen
járunk el a számolás tanításánál ; fősúlyt fektetünk a szabályok betanítására s azok
gépies alkalmazására; e mellett a gyermeknek a következtetésen alapul6 önt ev é-
ken y ség ére kevés gondot fordítunk, pedig ez volna az egyik fődolog.

Az egész számokkal va16 miveleteknél e tekintetben nem bukkanunk nehé t-
ségre, mert itt segítségünkre lehet mindenkor - a minden ismeretek anyja -
a szemléltetés; több nehézséget okoz a törtek kezelésének m6dja, mert itt bár
sokat, - de mégsem lehet mindent szemléltetni. Hasztalan ilyenkor a tanít6nak
minden fáradsága, ha növendékeit nem szoktatta a helyes következtetésre.

Egy másik fődolog a számolás tanításánal a fokozatos haladás. Tudom, hogy
ezzel sem mondtam valami új dolgot, de az ilyen fontos ré gi dolgokat is nem
árt szellőztetni!

Egyik népiskolai tantárgy m6dszere sem tűr kapkodást, határozatlan tapoga-
t6dzást, ugrást á fejtegetés menetének egymásutánjabaa, legkevésbb é a számtan
Itt minden következő új ismeretnek - mint egyik lánczszemnek a másikba -- a
már meglevő, elsajátítottba kell. kapaszkodnia, s annak ezáltal előkészíttetnie.

Ezen két fontos elvnek gyakorlati alkalmazását kivánom néhány példán a t.
szerkesztőség engedelmével bemutatni.

Legyen e feldolgozand6 anyag: a közönséges törtekkel va16 szorzás és osz-
tás és pedig a) a szorz6 egész szám; b) az oszt6 egész szám; c) a szorz6 is
törtszám és d) az oszt6 is törtszám. .Természetes, hogy ez az anyag nem illeszt-
hető be mind egy leczke keretébe, hanem a begyakor1ással együtt legalább 4-5
6rát vesz igénybe.

Mindenek előtt röviden ismétlem azon már meglevő ismereteket, melyekre
az új ismereteket alapítanrl6 vagyok, s a melyeket már korábban,' midőn a törtek
fogalma tárgyaltatott, elsajátították a tanulok, t. i. a hányszor nagyobbítom a tört
számlá16ját, vagy kisebbítem annak nevezőjét, annyiszor nagyobbodik annak ér-
téke, és megfordítva: a hányszor kisebbítem a tört számláléját vagy nagyobbítom
nevezöjét, annyiszor kisebbedik annak értéke; továbbá: a hányszor nagyobb az
oszt6, annyiszor kisebb a hányados és a hányszor kisebb az oszt6, annyiszor na-
gyobb a hányados.

1. Egy meter vászon % frtba kerül, mibe kerül akkor 9 méter vászon?
Fejtegető kérdések: Hányszor több 9 m. az 1 m.-nél? Hányszor lesz több

az ára is? Mibe kerül1m.? Hányszor 3/4 frtba fog kerülni 9 m.? Mennyi 9-szer
3/~ frt? Hány negyed forint tesz egy egész forintot? 27/4 frt hányszor %?
Hány egész tehát 27/4 frt. Miért? Mibe kerül tehát 9 m. .vászon?

A fejtegetés után következik a begyakorlás több példán és csak ezután a
szabály levonása;

2. Ha 5 napszámos közösen megkeres 61/4 frtot, mennyi jut abból egynek?
Kérdések: Milyen szám ez: 61/4 frt ? Bontsuk fel a 6 egészet is negye-

dekre ! Mit is mondhatok tehát 61/4 frt helyett? (2%) Hogyan fog most a fel-
adat hangzani? Hányszor kevesebb egy napszámos, mint az 5? Hányad részét
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fogja tehát kapni az összes keresménynek az egy napszámos? Mennyi 25/4-nek
ötödrésze P

Gyakorlás több példán és ezen szabály levonása: törtet ugy osztunk egész
számmal, hogy csak a tört számlál6ját osztjuk el az egész számmal, a nevezőt
pedig változatlanul aláírjuk.

De a számlálót nem Olehet mindenkor maradék nélkül osztani. Pl. 3 kgr.
czukor kerűl ll/4 frtba, mibe kerűl 1 kgr.? 11/4 frt kelyett mondhatunk 5/4 frtot.
Egy kgr. a 3-nak hányad része? Tehát az 5/4 frtnak is hányad részébe fog 1 kgr.
kerűlni? - Ha negyedekről beszélünk, hány részre van akkor az egész felosztva ?
Ha minden negyedet még 3 egyenlő részre osztunk, hány rész lesz akkor egy
egészböl, vagyis 4/4-böl? Hogyan nevezzük ezeket a részeket? (tizenkette-
deknek) hány tizenketted lett 1/4-ből? Mennyi 1/4-nek vagyis "/12-nek harmad-
része? Mennyi lesz 2/cnek harmad része? Mennyi 5/4-nek? Mibe fog tehát
kerülni l' kgr. czukor? = 5/12 frtba, Ez esetben, hogyan vettük az %-nek
harmadrészét? (a nevezőt háreraszor nagyobbitottuk, a számlálót pedig változat-
lanúl meghagytuk.) .

Gyakorlás. Szabály levonása.
3. Egy kgr. hus % frt : mennyibe kerűl 31/2 kgr.? Kérdések: Hányszor

több a 31/2 kgr. az 1 kgrnál? Hányszor lesz több af ára is'? Milyen szám ez:
31/2? (Vegyes szám.) Bontsuk szét a 3 egészet is felekre ! - Hogyan fog most
a feladat hangzani? (1 kgr. % frt, mibe kerűl 7/2 kgr?) Mibe kerülne 7 egész
kgr.? (7x % =3% frtba.) De mi csak mennyin ek az árát keressük? Hányad része
a % a 7 egésznek? Akkor hát az ára is csak hányadrésze lesz? (kettede vagy
fele) Mibe kerűl 7 egész kgr.? (3%) Mibe fog 7/2 kgr. kerűlni? (3% frtnak
felébe) Mennyi 3%-nak fele? CS/16 frt vagy 23/16 frt.)

Gyakorlás. Szabály.
4. Ha 31/2 köbmeter fa 81/4 frtba kerűl, mibe kerűl akkor 1 köbméter?
Hogyan hangzik a feladat a vegyes számokat is tiszta törtekké változ-

tatva?
Hányszor kevesebbe fog kerűlni 1 m., mint a 7/2 méter? Hogyan tudjuk

meg, 33/4-nél melyik szám 7/2-szer kevesebb? (Ha 7/2-del osztunk.) Ha a 3%

frtot 7 egészszel kellene osztani, mi lenne a hányados? (33/4: 7=3%8) De nem
7 egészszel, hanem annak csak hányadrészével kell osztanunk? (ketted részével)
Hányszor kisebb szám a 7/2, mint a 7 egész? Ha az oszto 2-szer kisebb, hány-
szor nagyobbnak kell akkor a hányadosnak lenni? Mi volt a hányados, midőn 7
egészszel osztottunk? (3%8) Mennyi tehát 2 <3%8 ? (- 6%8) Mibe kerűl tehát
1 kbm. fa? (6%8 vagyis 21%3 frtba.)

Gyakorlás több példán.
Szabály kifejtése a fenti példa nyomán: Mi volt az osztand6? = 33/4; az

oszt6? = 7/2 j Mi a hányados? 6%8; ezt leirom még egyszer a táblára igy:
33/4: 7/2 = 66/28,

Mi a feladatban az osztand6nak számlál6ja? (33.) Mi a hányados szám-
lál6ja? (66.)

Hányszor lett tehát nagyobb a hányados számlál6ja, mint az osztand6é
volt? (2-szer) Ez a 2 mi a feladatban? (az oszt6 nevezője) A hányadosnak
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számlálóját tehát már tudjuk, hogyan kaptuk meg? Ismételd még egyszer ho-
gyan? . '. Lássuk már most, hogyan nyertük a hányados nevezőjét l Mi a fe1-
adatbau az osztand6 nevezője? (4.) Mi lett a hányados nevezője? (28.) Hányszor
lett a hányados nevezője nagyobb, mint az .osztandóé volt? (7-szer.) Mi ez a 7
a feladatban? (az osztató számlálója.) Mivel szoroztuk tehát az osztand6 neve-
zőjét, hogy a hányados nevezője legyen belőle? (az osztó számlálójával) Ismé-
teld még egyszer, hogyan kapjuk tehát meg a hányados nevezőjét? ... Hogyan a
számlál6t? Most figyeljetek, még egyszer leirom a feladatot, de hogy .a kidol-
gozásnál el ne téveszszem, az oszto .nevezűjét fölül írom, a számlálót pedig alul,
vagyis megforditom az osztot így ni: 33/4: (/2) 2/7 ,~ azután szorzok számlálót
számlálóval. nevezőt nevezővel. Hogyan osztunk tehát törtet törttel ? (A meg-
fordított osztóval szerzunk.)

Macher Endre.

Adalékok a dunántúli ágo hitv. ev. egyhazkerület
népiskolaügyéhez az utolsd években.

Előttünk fekszik egyházkerületünk f. é. közgyülésének jegyzőkönjve. Átnéztük
népiskolaügyünkre vonatkoz6 jelentését s azután' a megelőző évi jegyzőkönyveknek
ide vág6 pontjait. Ha ily időnkénti visszatekintés általában üdvös dolog, egyenesen
életszükség az hazánkban, hol az alkotmányosság kivívása óta 18G7-ben egyrészt
azon kérdés aggaszt, megálljuk-e helyünket a többi szabad és müvelt népek mel-
lett földrészünkben és miként? - másrészt pedig nekünk, evangelikusoknak, paran-
csolja a vers ény a többi felekezetek és az állam népiskoláival, hogy minden erőn-
ket megfeszítve, haladjon felekezetünk népiskolaügye annak kimutatására, miszerint
az ősöktől 'öröklött autonomiánkra nem vagyunk érdemetIenek.

Azonban lássunk a dologhoz! Egyházkerületünkben 1876-ban lépett életbe az
.Egyházi Rendszer", mely a kerületi népiskolai bizottságót állitotta népiskolaügyünk
fölé mintegy areopágúl annak állandó figyelemben tartása-és gondozására és mind-
inkábbi emelésére. Ezen bizottság meg is felelt feladatának, mire nézve határo-
zott előnyére szolgált különösen, hogy vezérlése egyházi részről 1877 óta változat-
lanúl ugyanazon lelkes és ügybuzg6 kezekbe van letéve, míg többi tagjaiban tör-
tént többszörös időnkénti változások munkásságának tervszerű folytonosságát gyak-
ran igen érezhetőn megszakaszthattak. A megnevezett bizottság évenként begyűj-
tötte az egyházker. népiskolaügyünk állapotáról sz6ló főadatokat Ezekből tudjuk,
hogyanépiskolaköteles gyermekek közül val6sággal iskolába járt:

1880-ban 16,343 fiú és 15,413 leány, vagyis az iskolakötelesek 91·56%-a.
1881-ben 16,523 fiú és 15,695 leány, vagyis az iskolakötelesek 93·67°ío-a.
1882-ben 16,739 fiú és 16,104 leány, vagyis 92.24%.
1883-ban 17,240 fiú és 16,372 leány, vagyis 92.55°íll'
1884-ben 17,239 fiú és 16,375 leány, vagyis 9:3.03°/0'
] 885-ben 17,321 fiú és 16,22:3 leány, vagyis 91.91%._
1886-ban 17,808 fiú és 16,601 leány, vagyis 94.76%.
1887-ben 17.895 fiú és 15,951 leány, vagyis 92.13%,
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1888-ban 18,047 fiú és 17,062 leány. vagyis93.80%.
1889-ben L8,4f>1 fiú és 17,475 leány, vagyis 94.80%.

Ezen összeállitott számokból kiderűl, hogy az egyházkerületi népiskolákba
járó gyermekek száma örvendetes módon növekedik az utolsó években.

Továbbá az egyházkerületi népiskolák száma volt:
1880-ban 329 iskola 394 tanitóval, a kik közül 386 volt képesítve, 8 nem

képesített, - 371 rendes és 23 segédtanít6. - Ugyanezen iskolák mellett volt
azon évben 168 faiskola és 122 testgyakorlo.

1881-ben volt 323 iskola 397 tanitöval, kik közül 389 volt képesítve,
8 nem volt képesített, - 357 rendes és a többi segédtanit6. - Ezen iskolák
mellett volt 199 faiskola és 103 testgyakorlo.

1882-ben volt 36f) iskola 405 tanit6val, kik közül volt 397 képesített, 8
nem képesített, 369 rendes és 36 segédtanitó. - Faiskolák száma 202; test-
gyakorl6ké 104.

1883-ban 347 iskola. 396 tanit6val, kik közül 394 volt képesített, 2 nem
képesített, 359 rendes és 37 segédtanit6. -'- Fa.iskolák száma 185; test-
gyakorl6ké 94.

1884-ben 345 iskola 403 tanitőval, Ezek között volt 397 képesített, 6 nem
képesített, 365 rendes és 3S segédtanitó. -- Faiskola volt 178; testgyakorl659.

1885-ben volt 238 iskola 397 tanítóval, kik között volt 392 képesített,
5 nem képesített, 3ö2 rendes és 35 segédtanit6. - Faiskola volt 306 j test-
gyakorl669.

1886-ban 333 iskola 402 tanit6val. Ezek között volt 390 képesített, 12 nem
képesített, 364 rendes és 38 segédtanit6. - Faiskola volt 151; testgyakorl648.

1887 -ben 345 iskola 400 tanítóval, kik között volt 394 képesített,
6 nem képesített, 362 rendes és 38 segédtanit6. ~ Faiskola volt 204 j test-
gyakorl6 85.

1888-ban 339 iskola 402 tanit6val, a kik között volt 392 képesített, 10 nem
képesített, 371 rendes és 31 segédtanit6. - Faiskola volt 209; testgyakorl6 77·

1889-ben 346 iskola 409 tanítóval. Ezek közt volt 400 képesített. 9
nem képesített, 369 rendes és 40 segédtanít6. - Faiskola volt 320 ; test-
gyakorl6 97.

Kiegészi tésűl megjegyzendő, hogy nehány népiskolánk, például Pécsett
Szombathelyen, Székesfehérvárott, R.-Komáromban és még egy-két más helységben
községi.

Az elősorolt számokb6l feltünik az álland6ság hiánya népiskoláink létszámá-
ban és különösen az igen nagy változás a faiskolák és testgyakorlök számában.
Ilyenek után nem csodálni való önkéntelen kételyünk a beszolgáltatott évi adatok
pontossága és hitelessége iránt. Nagyon elhiszszük, hogyanépiskolai bizottmány
elnöksége kötelessége azorint idejében bekiváuta az évenkénti számadatokat. De nem
bir hatalommal és nincs is felhíva az egyházi rendszer által: ellenőrködés segít-
ségével a közreműködő egyházmegyei iskolalátogat6kon kívül is szükség esetében
és időről időre, egyszersmind a beszolgáltatott adatok megbizhat6ságát pedánsságig
menő pontossággal eszközölni ki. Pedig statisztikai adatok csak ugy birnak tanul-
ságot szolgáltat6 értékkel, ha a tényleges állapotokat teljes hűséggel feltárják és
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netaláni bajok megorvoslásár61 is csak a bajok mibenlétének megismerése után
lehet in tézkedni.

Megjegyezzük ezekután, hogyanépiskolai bizottmány évi jelentésében egy-
szersmind közli, hány szülő volt gyermeke iskolamulasztásai miatt a polgári hat6-
ság által megbüntetve, és mennyit tett évről évre az iskolamalasztás. - Szintugy
- ldvéve az utols 6 1889-ki évet - tudomásúl hozza a népiskolai könyvtárak köte-
teinek számát egyházkerületüukben, mire nézve némi örvendetes haladás szinte fel-
ismerhető.

Végül igazolja az .egyházker. népiskolákra tett évi kiadások összege is --
1880-ban volt a kiadás ezen czélra 179,614 frt 40 kr. és 1889-bel} 212,466 frt-
hogy gyülekezetei általában megértik a kor hív6 sz6zatát: lehetőleg többet
tenni iskoláikért.

De fél munkát végeznénk, megállapodván a mellett, melyeket a népiskolai
bizottmány évi statisztikai adatok begyűjtése körül tett felügyeleti tiszténél fogva.
N em szabad figyelmen kívül hagvnunk más munkáit sem. A bizottmány ugyanis
bírált az utols610 év alatt és iratott azonkivül népiskoláink szükségei szerint szép
számmal különböző népiskolai kézikönyveket, melyeknek elfogadtatását hatható-
san ajánlotta, illetőleg kinyomatásukra nézve intézkedett. - Különösen fontos to-
vábbá, hogy az egyházkerületi népiskolai "Tanterv" nyomatott példányai elfogyván,
1882-ben annak szükséges újb6li kiadása- alkalmából a tantervnek új kidolgozását
és a szükséghez képest m6dositását határozta el. Minek nyomán a terjedelmes új
tanterv elkészittetvén, ez az egyházmegyei tanitöi értekezleti körök észrevételeinek
figyelembe vétele után az egyházker. közgyülés elé terjesztetett, mely utóbbi azt
általában és minden részletei re nézve kötelező erejűnek elfogadta. (L. az 1885.
egyházker. gyülési jegyzőkönyv 33. pontját, mely egész teljedelmében magában
foglalja az új tantervet is). Hogy pedig a népiskolai bizottmány ezzel igen hasznos
munkát cselekedett, különösen általános életbe léptetese után fog bizonyulni, meg .
ha megtörtént minden intézkedés az új tantervnek megfelelő kézikönyvek kiadására
vonatkoz6lag.

T. szerkesztő ur! Engedje meg, hogy ezen visszatekintés után népiskola-
ügyünkre a közelebb elmúlt években a nép iskolai bizottmánynak j ö v ő ben való
munkásságára megjegyezzünk némelyeket.

Véleményünk szerint részletekig meghatározott tervszerűség volna szükséges
az évi statisztikai adatok bekivánásában. Még több irányban kellene fel tenni kérdé-
seket. Ilyen fontos kérdés volna péld.: életbeléptetve van-e már az új népiskolai
tanterv? és ha nem volna életbe léptetve, miért maradt az el? -- vagy: milyen
kézikönyvek vannak behozva ?*) stb. stb. Legczélszerűbb volna erre. nézve egy
több részletre kiterjeszkedő kérdőívnek kidolgozása, mely az egyházmegyék nép-
iskoláinak kitöltés végett évről évre megküldetik.

Tervszerű munkásságr6l tanuskodnék még az is, ha a népiskolai bizottmány
következetesen ragaszkodnék az egyházkerület által hozott határozatokhoz. Igy
megemlithetem péld., hogy már az 1876-ki egyházker. közgyülés határozat erejére
emelte a népiskolai bizottmánynak indítványai közül többi között: "az ismétlő is-
kolák felállitása mindenütt sürgetendő". Az 1877 -ki egyházker. közgyülés pedig:

*) E kérdések már felvétettek. Szerk.
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~az ismétlő iskolák, ha másképen lehetséges .nem volna, a világi hatóság közbejöt-
tével is mindenütt felállítassanak". De hogy vannak-e a népiskolák mellett való-
sággal is mindenütt ismétlő iskolák, az azon idő óta évenkint közlött sta!isztikai ada-
tokból nem tudhat6 meg. A Sopron városi gyülekezetnek legalább - a mint érte-
sültünk - ismétlő iskolái nincsenek mai napig sem. - Továbbá a fentebb kiemelt
187G-ki egyházker. közgyülésnek szintén népiskolai bizottmanyi indítványra hozott
határozata : • a törvényes 8 h6napi tanév mindenütt, még a törvények szigorának
alkalmazásával is, behozassék", De hogyanépiskolák megtartják-e valóban a
8 hónapi szorgalomidőt, a népiskolai bizottmánynak évi jelentéseiból azon időtől
fogva sehol nem tünik ki. - Nem akarunk vádaskodni, ezeket felhozván. De igenis
regisztráljuk a tényállást. - Különben ide jegyezzük sz6 szerint az 1868. országos
törvény XXXVIII. t. ez. 54. §-át: .a szorgalomidő faluhelyen éven:it legalább
nyol c z, városban legaJább kilencz h6nap legyen". -..:..Azt hiszszük, nem kivánunk
helytelen dolgot azt 6hajtván, hogy az előbb megemlített kérdőívben ezekre is ki
kellene .terjeszkedni.

Ugyanezen tel vszerűségre vallana továbbá, ha é vr ő l é vr e közöltetnék egyház-
megyénként, hogy a tanitó, vagy a tanit6k fizetése mely gyülekezetben legnagyobb,
és malyekben legkisebb, valamint hol emelték magasabbra? Ily érdekes adatokat
hozott a népiskolai bizottmány 1880. évi jelentése. Nem tudjuk, miért maradtak
el az ilyen irány ú jelentések későbben. .

MéHányosság és esbetőleges nemzetiségi üzelmek ellensúlyozása tekintetéből
szükségesnek tartanok még a mondottak után, hogyanépiskolai bizottmány az
egyházkerület német nyel vű népiskoláira nagyobb mértékben terjesztené ki figyel-
mét. Mire nézve az 1885-ki, kötelező erejü népiskolai tantervet német nyelven is
ki kellene nyomatni.") Továbbá igen 6hajtand6 volna, hogy a bizottmány közzétenné
az általa approbált és a szerint behozhato kézikönyvek jegyzékét, úgy a magyar,
mint német nyelvű iskolák számára. Ez érdemben a bizottmány többszörösen dol-
gozott és német nyel vff könyveket is megbirált didaktikai és mcthodikai tekintet-
ből. De szükséges ezen urunkának folytatása még azért is, hogy német iskoláínk
ne idegen és külföldi eredetű vezérfonalakat használjanak, hanem oly magyarországi
könyveket, melyek a hazafias érzületet melegen ápolják. - Önként következik a
mondottakb61, hogy a mennyire lehet, szükséges volna a vend nyelvű iskolák kézi-
könyvügyére is ügyelni, és végül őrködni kellene a felett, hogy nehány t6t nép-
iskolánk a tiszai vagy a bányai egyházkerület részéről elfogadott könyveket hasz-
nalhasson. .

Mindenesetre örvendetes, hogy af. é. egyházegyetemes gyülés jegyzőkönyve
szerint is a mi egyházkerületünk népiskolaügye jobban áll a három testvéregyház-
kerület népiskolaügyénel. Nem kevésbbé méltányolni való, hogyegyházkerületünk
népiskolai bízottmánya szintén a f. évben több indítványt terjesztett be azon tanit6k
jobb javadalmazására nézve, kiknek fizetése a 300 forintot sem éri el. Továbbá,
hogy az iskolai, illetve népkönyvtárak felállítását újb6l sürgeti és már a népiskolák
mellett való női kézimunkatanításra is kiterjeszti figyelmét. -~ Azonban ne töltsenek
el bennünket az ily örvendetes tények megelégedéssel, avagy elbízottsággal, hanem in-
kább ösztönözzenek fokozott buzgóságra és még áthatóbb rnuukásság kifejtésére nép-

. \

*) Az iskola vezetőinek szól, azok pedig tudnak magyarul. Szerk.



iskolaügyünk felvirágoztatása czéljából. Mert egyházkerületünk évről-évre többet
vár tőlünk, tanítóitől, valamint a népiskolaügye felett való felügyelettel megbízott
népiskolai bizottmányától is - Mégis az utóbbira nézve tartunk tőle, hogy előbb-
utóbb elégtelennek bizonyúl a rája bízott soknemű feladatokra. Az állam nagy
anyagi eszközökkel rendelkezik és már évek óta tart tanfelügyelőket a népiskola-
űgy gondozására. Ha már mi nem igen segíthetünk anyagi szegénységünkön, ideje
annak, hogyegyházkerületünk az egyházmegyénként rendelt iskolalátogatók és a
népiskolai bizottmány mellett legalább egy tanfelügyelőt állítson a népiskolaügy
kizárólagos gondozására, minthogy ezen ügy osztatlan férfierőt és avatottsaget igé-
nyel nálunk is. - Vagy ha ez még teljesen lehetetlen volna ez idő szerint, tegye
meg a főtisztelendő egyházkerület a legkevesebbet, a mi valóban továbbra el sem
odázható többé, t. i. díjazza legalább népiskolai bizottmánya kipröbált buzgalmú
elnökét, hogya mennyire egyéb hivatalos dolgai mellett teheti, szentelje egész
odaadással legjobb erejét felekezeti népiskolaügyünknek, melynek örvendetes fejlő-
désén és megerősödésén országszerte magyal' evangelikus egyházunknak további
díszes országos állása, valamint jövője is sarkallik.

F.
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É II e k.
Mint anyaölre,
Meleg kebelre
Vágyódik a gyermek:
Úgy öhait szívem,
Hozzád, oh Isten,
Vezére éltemnek !

Birám, királyom,
Keblem kitárom
Előtted egészen.
Lásd meg hibáit,
Kegyelmet áhít,
Legyen abban részem!

Sötét pályámon,
Bús éjszakámon
Szent igéd a csillag.
Hints fényt utamra,
Ügyelj szavamra,
A lelkemből hívlak!

Irgalmad szélét,
Csak a szegélyét
Foghassam hitemmel.
És nyerek enyhet,
Egy békés mennyet,
Bünbánó szivemmel.

Szomjas a lelkem,
Úgy elepedtem
N ebéz vándorláson.
Oh nem egyébre,
Csak békességre
Van én vágyódásom.

Birám, királyom,
Keblem hitárorn
Előtted egészen.
Lásd meg, hány tüske,
Hány seb van ütve,
Rajtam, melytől vérzem.



Vérig sebeztek.
Üldvén üldöztek
S sz6m fölment az égig:
Atyám, ügyemben
!télj meg engem,
S bocsáss meg ő nékik!

E szent imára
Lelkembe szálla
Angyalként a béke.
Ez díj am, id vern,
Légy áldott Isten,
Szívem menedéke!

Sántha. Károly.
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Megszületett !*)
Meghalt a bűn s az Olympus-Iak6knak
Koruk letűnt s hatalmuk el veszett.
Ős Jupiternek mennydörgő haragja
Nem renget többé földet és eget.

,Megingott tr6nja a nagy Jehovának
S kemény törvényi romba dőltenek,
És íme romján egy eltűnt világnak
Győzelmet ül az örök s z e r e t e t !

Borúljatok le s zengjetek hozsánát,
Az igéretnek napja itt vagyon,
Az emberiség ezredes reménye,
Beváltatott az Ige e napon.
A szent jászol fölött megállt a csillag,
Oszlik ·az éj, írn hajnalodni kezd -
S a nagy csodát hirdetni a világnak,
Kelet felől feltűnik a ker esz t!

•

Mit hasztalan kisérte annyi század,
Mit bölcsek és nagyok nem tudtanak,
A mért Judának 'népe küzdött, fáradt -
Megoldva már a nagy, szent feladat:
Isten s világ ki vannak engesztelve,
A kárhozatos gát ledöntetett.
A megváltásnak napja elközelge -
A z ist e n - e m ber mam e g szül e tet t !

Vojtkó Pál.

A fehér-komáromi evang. taníto-egyesület takarék-
magtár-nyugdíj intézete.

Anyagi helyzetünk javítása foglalkoztatja napjainkban hazánk tanít6ságát:
ezen kérdéssel találkozunk szaklapjaink legtöbbjében. A tanítók anyagi helyzetük
javítását leginkább a törvényhozástél várják, egyrészt a fizetés minimum ának 300

*) A deczemberi számban térszüke miatt nem jelenhetett meg. Szerk.



frtr61 400 frtra felemelése, másrészt pedig a nyugdíjtörvény mődosítása által. És
úgy látszik a jobb jövő hajnala kezd derengni felettünk, miután illetékes helyen
belátták, hogy e kérdés megoldása hazai közművelődésünk egyik leghalaszthatat-
lanabb életföltétele. Örömmel üdvözöljük e mozgalmat s legfőbb óhajunk, hogy
az ige testté váljék.

De gyökeres orvoslást, ez idő szerint, még nem várhatunk jelen pénzügyi
viszonyaink mellett, úgy az állami, mint a felekezeti iskolákra nézve. Nekünk
tanítóknak kell iparkodnunk segíteni magunkon. Érezte ezt az ország tanítósága,
iparkodott saját erejéből felállítani az "Országos tanítói árvaházat" s még több
efféle humánus intézetet, tu dván, hogy a tanító csekély fizetése mellett is, éltében,
némileg munkálhatja családja boldogságát, de munkaképtelensége avagy halála
esetén özvegye, árvái legtöbbnyire a nyomor és inség osztályrészesei. Több egy-
házmegye, tantestület ennek enyhítése végett, állított fel saját kebelében gyám-
intézetet, melyből az özvegyek és árvák némi segélyt nyerhetnek

Ily intézet létesítését tüzte ki feladatává a fehérkomáromi evang. egyház-
megye tanítói értekezléte az 1888-ik évben, midőn egy takarékmagtár-nyugdíjin-
tézet szervezését kimondotta s az 1889-ik évben foganatosította.

Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha ezen intézetet főbb vonásaiban e becses
lap olvasóival megismertetni bátorkodom.

A fehér-komáromi evang. tanítói-egylet takarékmagtár-nyugdíjintézetének
czélja: elaggott vagy hivatalképtelenné lett néptanítók gyámolítása, illetve a nép-
tanítói özvegyek és árvák sorsának enyhítése. Köteles tagja minden rendes- és
lelkész-tanító, beléphetnek azonban a segédtanítók, úgyszinte a lelkészek is.

A nyugdíjintézet jövedelme minden tag által egyszer s mindenkorra befize-
tendő egy p. mérő (61 liter) buza "belépti-díj" és az évenként lerovandő ugyan-
annyi tagsági-díj, az esetleges gyűjtések és ajándékozás ok és a kölcsönvevők által
fizetendő kamat, illetve ráadás. Minden tag nem tovább,. csak 25 évig tartozik
fizetni.

Főfelügyelője ezen intézetnek a fehér-komáromi evang. egyházmegyei köz-
gyülés: gyakorolja pedig ezen felügyeletet a tanítói értekezlethól felterjesztett évi
jelentések által. (?) Közvetlen felügyeletre és kormányzatraa tanítói értekezlet van
feljogosítva, mint e magtár alapítója és fentartőja, mely egyszersmind minden vitás
ügyben a legfőbb fórumct képezi. Kormányozza pedig a tagok által, lelkész és
tanítókból számarány szerint választott, 3 tagú kormányzó bizottság által, mely-
nek elnöke az értekezleti elnök, s hivatalból tagja egy számvevő ellenőr.

A magtár könnyebb szállítás és kezelhetes czéljából az egyházmegye annyi
községében helyezhető el, a mennyit a közgyülés időnkint kijelöl, s minden ily
flökmagtár kezelésére egy magtáros választatik a tagok közül, ki egyelőre fárad-
ságáért fizetést nem nyer. A magtárosok a tagoktói a járulékot beszedik, azt
biztos helyre összegyűjtik s nyolcz mérőt meg nem haladó mennyiségben, két ke-
zes jótállásával kikölcsönzik. Az általok kezelt gabnáról, záros határidőig, szá-
madást terjesztenek be a számvevő ellenfírhöz, ki is a magtárosok számadásából
egy egészet készít s úgy terjeszti fel a konnányzó bizottsághoz. Ezen kivül a
számvevő ellenőr kötelessége a magtáros eljárásáról tudomást szerezni, ha a mag-
tárt valahol veszély fenyegetné, haladéktalanul tartozik a kormányző bizottság el-
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nőkénél jelentenil. sürgős esetekben, saját felelősségére, intézkedni. A kormányzó
bizottság a felterjesztett számadást átvizsgálja, a felmentvényt megadja, a segély
mennyiségét meghatározza, szőval az intézetet kormányozza s a közgyűlés elé je-
lentését beterjeszti,

Az intézet az alapítás napjától számítandó [) éveItelte előtt segélyt nem
ád; azonban az alakulás utáni 6-ik évben, már az első öt évben munkaképtelenné lett
vagy elhalt tag, illetve családja számára megnyilik a segélyezés, a következő
arányban: .

a) az első öt évben kiosztatik a kamatok fele, a má ik rész, a tökéhe~ csa-
tolandó;

b) a második öt évben a kamatok % része;
c) a harmadik öt évben a kamatok 4/5-de,
d) a negyedik öt évben a karnatok 9/10 része.
A 25. évnél kezdve kiosztható az összes kamat.
A nyugdij a hivatalképtelenné lett tagok s azok özvegyei s árvái közt, kö-

vetkezőleg osztatik fel:
Összeszámíttatván a kiosztandó gahona-mennyiség, felosztatik annyi részre, a

bány a segélyezendő sekkor:
a) a hivatalképtelenné lett tagnak számíttatik 3 rész, neje és kiskorú gyer-

mekeinek külön-külön egy rész;
b) az elhalt tag özvegyének két rész, kiskorú árváinak egy-egy rész;
c) teljesen árva s kiskorú gyermekeknek külön-külön egy rész. Azonban m,-

gyobb segélyben részesülhetnek olyan árvák, kik a tanulöi pályán legalább ,jó"
osztályzatot érdemelve, jó erkölcsi magaviseletet tanúsítanak. Az özvegy félje ha-
lála után is tagja maradhat az intézetnek, s ha évi diját rendesen fizeti, a körévek
szerint, nyugdíja is növekedik. Hi vatalképtelenné lett tagok holtig részesülnek se-
gélyben, úgyszinte az özvegyek is; árvák azonban csak 24 éves koruk eléréséig-
ha előbb önállóságra nem jutnának. Test- vagy lélekben nyomorék árva, holtig ré-
szesűl segélyben. Nyugdíjra, minden segélyt igénylő csak a hivatal jövec1elmének
végkép eni elmaradásakor számíthat. A segélyben először részesülendő a bizottság-
hoz folyamodik, mellékli lelkészének bizonyítványát, sőt az árvák bélyegmentes
keresztlevelet is. A következő években már csak a lelkész aláirásával hitelesített
bizonyítványt kell beadni.

Ezekben van szerenesém a fehérkomáromi ágo h. ev. tanító egylet magtári
nyugdíjintézetét főbb pont jaiban ismertetni, melynek, azt hiszszük, általános jótéte-
ményei enyhíteni fogják a tanítói özvegyek és árvák keserves óráit, s ezáltal, köz-
vetve, emelenc1ik a tanítói tekintélyt.

Ha kartársaim közül bárki tüzetesebben kivánna foglalkozni e tárgygyal s
valamely tenít6egyesűlet ily intézményt felállítani szándékoznék, megkeresésére szí-
vesen szolgálok az alapszabályok másolatával. Isten velünk!

Szend.
Szebik Gyula.
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Könyvismertetés.
Scbreib-Lese-Fibel von Johann Georg Druisner (mit 37 Originalbildern)

Budapest 1890. Verlag von Wilhelm Laufier.
Egy a gyakorlat-szülte könyvecske az melyet ez alkalommal röviden bemu-

tatni szándékozom. Hogy szülőhelye az iskolaszoba volt, az a legkisebb részletén
is feltűnik. Végig lapozva, örömmel szemléh az ember aJelkiismeretes munkát
e könyvön. A müvecske, mely német tannyelvu népiskoláink számára készült, s melyben
az irva-olvasási módszer lép érvényre, három részre oszlik. Az első rész első feje-
zete a kis betűket tárgyalja, s ebben van a czímlapon jelzett 37 CSillOS eredeti kép
is. Eléggé fontos ama szerep, mely az irás-olvasás tanításánal eme képeknek jut.
Mert a mellett, hogy a gyermekek érdeklődését fölkelteni s azt nagyban fokozni
képesek, egyuttal segítségűl szelgalnak az egyes hangok kifejtésére, a betu alakok
megismerése után pedig mint jó reprodukál6 közegek tesznek kitünf szelgálatot-
A kis betük' sorrendjét szerzö, más kevésbbé fontos tekintetek mellett, ama általá-
nos elv szerint állapítá meg, hogy egyik betű a másikb6llegyen fejleszthető Nem
lényegtelen haladásnak .mondhatom, hogy szerző a két mássalhangsós sz6kezdő-
ket és szövégzőket, (Doppel-, An- und Auslaute) melyek mint tudva van az irás-
olvasás tanításánál nagy nehézséget képeznek, nem az eddigi nehézkes és elvetndő
méd szerint : mindnyájukat egyszerre és csak a nagy betuk után tárgyalja, hanem
helyesen elosztva, már a kis betüknél hozza megismerésre és gyakorlásra. A máso-
dik fejezet a nagy betuket tartalmazza. Ezek sorrendje, tekintve, hogy szerző itt
is a fent emIített elvet vette tekintetbe, alig kifog ásolhatö. A nagy betuket alakjuk
hasonlatosságánál fogva egyes csoportokba állitotta ; ezt, meg hogy kerülve a nagy
betűk czikornyás alakjait, azok ízléses, de legegyszerubb formáit vevé, csakis helyesel-
hetjük. A nagy betűkhöz csatlakozó olvasmánygyakorlat 7 éves gyermekek naiv
hangján irt. fokezatosan bővülő, egyes szavak, rövid mondatok s kisebb olvasmányok-
ból áll Az első rész végén levő olvasmányok nyelv- és helyesirási gyakorlatúl
kitünő anyagot nyújtanak s egyuttal átmenetet képeznek az első rész sz6tn.golt olvas"
mányair61 a má sodik rész sz6tagolatlan olvasmányaira. A második rész gyer-
mekded hangon irt s szerencsésen választott versikékből, leírásokból és elbeszélések-
bőláll, melyek a mellett, hogy a kicsinyek tanulási vágyát fokozni képesek, egy-
uttal értelmüket fejlesztik, szivüket nemesítik.is képzelétüknek egészséges tápanyagot
nyujtanak.

A latin betűk megismerésének egy külön rövid rész, a harmadik van szánva
E rész megfelelő olvasmány-gyakorlateknak nincs hijával.

Emeli a müvecske értéket az is, hogy teljesen ment nyomdahibától, a mi
a 'népiskola első osztályában tényezőként szerepel a czél elérésében ~ s a
mi ennél még fontosabb: szerző az ugynevezett osztrák orthographiát hasz-
nálta, melyet a nmélt6ságú vall és közokt. miniszter úr a középiskolák németnyelvű
tanításánál is használni rendelt. A könyvecske kiállítását csinosnak mondhatom.
Nyomtatás tiszta és elég nagy. Ára pedig, tekintve, hogy az osztatlan népiskola L és
II. osztályai számára van szánva, csekélynek mondhat6. N émettannyel vű népiskoláink
nagy hasznát fogják venni, ezek tanítói örömmel üdvözölhetnek . oly könyvet, mely
munkájukat megkönnyíti saczélt előre is biztosítja. Salgo-Tarjan 1889. decz
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Irodalom.
"A neveléstudomány kézikönyve". Ily czírnű eredeti rnűre hirdet elo-

fizetést Fel méry L aj o s, a kolozsvári egyetem tanára s hírneves tanugyi
író, ki most könyvében húsz évi tapasztalatait rendezi sajtó alá. Művében
- mint az előfizetési felhívás mondja - nemzeti szempontból fogja tár-
gyalni a nevelés feladatát és eszközeit, a szabad jellern- és tehetség-
fejlődés határait s a paedagogus beavatkozásának, fegyelmi hatáskörének terjedel-
mét; tárgyalni fogja az aránykérdést, melyet a humaniórák és exakt tudományok
közt a nevelésben megtartani czélszerű; tüzetesen foglalkozik az ó-klasszikai és
újkori nyelvek egymáshoz való paedagogiai viszonyával, megjelöli az anyanyelv helyét
a nevelésben s demonstrálja az idegen nyelvek tanulásának káros, vagy megenged-
hető határait; tüzetesen szól a játék szerepéről az ifju nemzedék értelmi, erkölcsi
és testi nevelésében, a testi és szellemi munka egyensulyáról stb. Kiemelendőnek
tartjuk még a.z előttünk fekvő felhívásböl, hogy a munka 36-38 ivre van tervez.ve s
öt fejezetből fog állani, mely keretben az anyag beosztása a következő lesz: l. A
nevelés általában. 2. A test nevelése. 3. Értelmi nevelés. 4. A szív (érzelmek), és
az erkölcsi nevelés. 5. A jellem nevelése. Nyomdai kiállítása Kolozsvártt az Ajtai-
cégre van bízva. Megjelenését 1890. márczius havára igéri a felhívás Előfizetési
ára 4 frt, bolti ára jóval magasabb lesz. A legmelegebb rokonszenvvel üdvözöljük
e munkát, melyet érdemes szerzője most rendez sajtó alá s előre figyelmeztetjük
rá a szakkörök et, a.z iskolákat, szülőket és az oktatásügy iránt érdeklődőket.

"Nemzeti Iskola" czímü tanügyi közlönyre hirdetnek előfizetést dr. Ker é k-
gyártó Elek mint szerkesztő és Méhner Vilmos mint kiadó. Azúj lap. mint
a szerkesztő mondja, "a nemzet tanítóságának találkozó helye kiván lenni, menten
mínden particularis érdektől; oly semleges terület, melyen valamennyien kezet
szoríthatunk, szíveinket kitárhatjuk, elveinket kifejezhetjük, tapasztalatainkat összegez-
hetjük, panaszainkat, sérelmeinket teljes bizalommal szavakba foglalhat juk " . A Nemz.
Iskola megjelenik minden hó .5-én és 20-án. Előfizetési ára egész évre 4 frt.

Kedves vendégként jelent meg a karácsonyi ünnepek alatt a Prot. Irodalmi
Társaság első kiadványa: a Protestáns Szemle. Szerkesztette Ken ess e y
Bél a, a társadalom id. titkára. A kettős füzet tartalma a következő: O 1vas ó-
inkhoz, Szász Károlytól. A franczia prot. történelmi társaság is-
mer tet é s e, Balogh Ferencztől. Pál a pos tol meg tér é s e, dr Masznyik
Endrétől. .T an sen ism usa tör t éne t ir á s ter é n, dr. Szlávik Mátyásból. A
házasságjogi reform, Sztehlo Kornéltól. Istentiszteletünk reform-
jának ké r d é s é h e z, Csiky Lajostól. Az állam viszonya az e g y h á z h o z
a z é -a m e r ikai egy. á II a m o k ban, Hörk .Tózseftől. Könyvismertetés. Irodalmi
szemle. Történelmi emlékek, társulati élet. A Prot. Szemlét a társulat tagjai ingyen
kapják; nem tagok részére az előfizetési d~j 4 frt, Egy évben 4 füzet jelenik meg
7-8 nyomott ívnyi terjedelemben.

"Az én ujságom". Ily czímen indúlt meg legtekintélyesebb ifjusági irőink,
Ben e d ekE 1 ek és P ó saL aj o s szerkesztésében decz l ő-én egy új életrevaló
képes gyermeklap. Kiadója Sin ger és Wol fn er könyvkereskedése (Budapest,
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Andrássyút 10). Ára, egész évre 4 frt Az elsf szám htl,l ma igpn változatos
kedves, naiv s tanulságos. Ajánljuk a szülők, nevelők s tanít6k figyelmébe.

Magyar írók élete és rnunkái. A magynr irodalomtörténet írás terén ujab-
ban igen örvendetes és élénk mozgn lom indúlt meg, s minden évben nagy szám-
mal jelennek meg irodalmunk történetének egyes mozzanataival foglalkozó dolgo-
zatok. De mennél élénkebbé vált e mozgalom s az irodalmunk története iránti
érdeklődés, annál érezhetőbbé vált a hiánya egy oly lexikális munkának, mely a
magyarországi ír6k életrajzát és munkásságát lehető teljesen foglalná magában.
Régibb e nemű munkáink már elavultak. s ujabb nem lépett b-lyükbe. Ilyen
hézagpótló munka megírására vállalkozott érdemes tudósunk idősb Szinnyei József
ki kürülbelül három évtizeden át gyűjtögette a hozzá való anysg ot, Az anyag-
gyűjtés immár annyira haladt. hogy a munka közrebocsátását meg lehet kezdeni.
A "Magyar ir6k élete és munkái" czimű gyüjtemény a M. Tudományos Akadémia
támogatásával Hornyánszky Viktor kiadásában fog megjelenni. Magában foglalja
betűrendben a magyarországi Irók életrajzi adatait, munkáik jegyzékét és a róluk
sz610 dolgozatok sorozatát A négy kötetre (32 füzet) terjedő munka egyelőre
negyedévenként kiadand6 öt-íves füzetek ben jelenik meg; remélhető azonban, hogy
1896-bal1 az egész be lesz fejezve. Az első füzet 1890. január első felében jelenik
meg, 8 minden füzet ára nO kr. lesz. E hézagpöt:ö munkát figyelmébe ajánljuk
mind enkinek, ki irodalmunk története iránt érdeklődik.

A sziv. (Egy iskolai év története.) Az ifjúság számára Irta Ed mon d
d e Ami cis. Olaszból fordította Dr. R idő Antal. Delinay Gyula kiadása, Ára
kötve 1 frt 50 kr. - Midőn e könyv megjelent, az egész olasz sajtö, mint az
ifjúsági irodalom egy klasszikus remekművét üdvözölte. Alig egy év leforgása
alatt GO kiadást ért, a mi valóban páratlan siker. De Amicis poézisa, mely oly
gazdagon árad szét az isk élet tarka-barka jelenetein, nemcsak a. gyermekek
szivéhez sz61, megragad az mindeakit, a ki szeret visszaemlékezni a "kis-diákság'·I
boldog esztendőire. E könyvet felnőttek is n::tgy örömmel fogják ol vasni. de leg-
nagyobb örömmel és egyúttal legnagyobb haszonnal az a közönség, melynek irva
van. Kicsinyeink e könyvből csupa nemes érzelmet fognak magukba szivní : sze-
retetet minden iránt, a mi szép s j6, lelkesedést a legszentebb, a haza iránt.
Óhajtandó, hogy e derék könyvecskét minél többen olvassák és gyönyörködjenek
benne.

Rendszeres magyar nyelvtan, közép- és polgáriskolák, valamint szakiskolák
számára. Irta : Kir á 1y Pál, a budai paedagogium tanára, E rendszeres ma-
gyar nyelvtan betetőzése, rendszerbe foglalása ugyanazon szerző által, az 1. és II.
osztály számára, mondattani alapon irt magy. nyelvtani kézikönyveknek. Szerző
mind a három művénél gondosan figyelembe vette s fölhasználta a nyelvtudományi
irodalomnak idevágó s isk. könyvbe illő hasznos oktatását; másfelől óvakodottj,
bármely tekintélyt vakon követni, ha az oly tant hirdet, s szab az élő nyelvre,
melyet az nem fogad el alaposnak. Óvakodik tehát a nyelvbe bele okoskodní
azt, a mi nincs meg benne. A nyelvet nem annyira a megszokott, merev logikai"
mint inkább lélektani alapon vizsgálja és magyarázza. Előadása tiszta, világos és;
egyszerű; a szabályokat könnyen érthetőleg fogalmazza, a megvilágosit6 példákat
legkiválöbb ir6ink műveiből s a népköltészet virágaiból szedégette Q~~ze. Ji1 ~i.-.
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tan í t 6 kép z o inté zet e k l é t a l a p jam eg s ~ ü n t, s a még meglevő tanít6.
hiányon egy-két megfelelő állami tanítóképző-intézet felállítása által lehetne
segíteni. (A. t. előadó úr okosabbancselekednék, ha az állami tanítóképzők l é t-
a lap j á t keresné. A. felekezeti tanítóképzők létalapját épen azon körülmény

. teszi erőssé, hogy az áll. intézetek mai ren ds z er ü k s ter ve zet ö k mellett,
a midőn mindegyiköknek 3-4 felekezet igépye~t k e l l e n e ki-
elé g-í ten i, a felekezetek népoktatása s egyházszolgálata terén mindeddig l é t-
a lap o t teremteni nem tudtak. Szerk.)

- Az országos tanítógyülés. A. III. egyetemes tanítógyűlés végrehajt6 bizott-
sága felhívást intéz az ország tanító-egyesűleteihez és tanítótestűleteihez, hogy
jelentsék he véleményeiket a IV. egyet. tanit6gyűlés megtartásának ide j e és
t á r g y a i iránt.\ Közli a felhívás a már eddig bejelentett következő tár15yakat is:
1. A. magyar nyelv tanítása a beszéd- és értelemgyakorlatok alapján. 2. A. nép-
iskolai tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osztatlan népiskolákra. 3. A.
népiskolai tankönyvek s ezek birálatának kérdése. 4. A. tanít6képző-intézetek re-
formja s a, tanítóképző-tanárok kiképeztetése.ó. A.z állami szakszerű tanfelügyelet
szervezése, tekintettel a néptanítók előléptetésére. 6. A. tanítói állás biztosítása s a
tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása (szolgálati pragmatika). 7. A. kisded-
nevelés . ügyének országos törvény által leendő rendezése. 8. Nemzeti iskolák fel-
állításának kérdése s a neveléstudománynak magyar nemzeti alapokon valö meg-
teremtése és fejlesztése. 9. A tanítói közszellem állandósítására vonatkoz6 elvek
fejtegetése. 10. Az Eötvös-alap ügyének rendezése. 11. Az általános és kötelező
megyei tanító-testűletek szervezése. 12. A reáljsmeretek tanításának m6dja és esz-
közei. 13. Iskolai egészségügy. 14. A kézimunka a népiskolában. 15. A rajz- éR
tornatanítás a leányiskolákban. Úgyagyülés idejére, mint annak tárgyaira vonat-
koz6 vélemények legkésőbb 1890. évi január-bó végéig küldendők be a végrehajt6
bizottság elnökéhez, Lak i t s Ven del hez (Budapest, VI. ker., érsek-utcza 4),
vagy ,titkárához, Som l y ai J ó z se fh e z (Budapest, 1. ker., alkotás-utcza 19. sz.)

- Hitoktatás a keresk. iskolákban. A vall. és közokt. m. kir. miniszter 1889.
nov. 19-én 21.742. sz. a. elrendelte, hogy a meanyiben a közép keresk. iskolák s
akadémiák tanulöi vallás-oktatásban is kiv á n nak ré sze s ti 1ni, ez az iskola-
fentart6k által lehetövé teendő. (Miért van a tanul6k tetszésére hagyva? Szerk.)

- Károli Gáspár szobra. Az első magyar bibliafordít6 emlékünnepét rendező
bizottság pályázatet hirdetett Károli Gáspár szobrára. A pályázat sorsa felett a,
múlt hóban döntött Kun Bertalan ev. ref püspök elnöklete alatt abírá16 bizott-
ság, s a legjobbnak itélte a Mát ra i La j o sbudapesti szobrász-tanár által készí-
tett szober-inintát, mely Károlit korhű jelmezben s karosszékben ülve ábrázolja,
ölében nyitott bíbliával.

- Karácsonyfa-ünnepély. A soproni ev. tanító-képző-intézet tanári kara az
idén is rendezett karácsonyfa-ünnepélyt az intézet azon növendékei számára, kik a
ünnepekre haza nem mehettek. Az ünnepély alkalmi chorál eléneklésével kezdő-
dött, melyet szavalatok. orgenaművek előadása s kardalok követtek. Egyszeru
vacsora s hasznos nyereményekkel egybekÖtött tombola-játék fejezte be a kedélyes
családias estéJyt. J
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- Lemondás. Payr Sándor soprorii theol. tanár egészségi tekintetekbőlbe-
nyújtotta lemondását, s elfogadta az ond 6 d i ev. gyülekezet egyhangújmeghívását a
még minclig üresen tartott lelkészi hivatalra. A mily nagy veszteség a jeles készült-
ségű fiatal buzgé tanár távozása főiskolánkra nézve, oly őszintén örülünk a volt
hívei részéről iránta nyilatkoz6 osztatlan bizalomnak s ragaszkodásnak.

- Byülések, A dunántúli ev. egyházkerület főiskolai nagybizottmánya f h6
9-én d, e. 10 6rakor rendkivüli gyűlést tart Sopronban a főiskola nagytermében.
'l'árgyát a megüresedett theol. tanári állás betöltése képezi. - Ugyanezen kerület
népiskolai bizottsága f. h6 17-én Páp á n tart rendkivüli ülést a kerületi gyülésen
vett megbizatás ok tárgyában. '

- A Frübel-féle gyermekkertek némely foglalkozásának szemrontó hatásáról
értekezik dr. Csapodi István az .E g ész ~é gU utols 6 számában. Különösen elitéli a
színes papiros-csíkokb6l val6 szövést és az átlyuggatott papirosra való hímzést,
.Az iskolázásta nézve - úgymond - törvény intézkedik, hogya gyermeket
nem szabad hat éves kora előtt iskolába fölvenni.' Evvel pedig nem annyira az
értelem fejlődésének kis fokát, mint inkább a test fejletlenségét veszik szá~ba,
Azonban a Fröbel-féle foglalkoztatás vajjon nem az iskolázásnak a negyedik élet-
évig való kiterjesztése-e? Vajjon azok az apr6lékos munkák, melyeket a négy-öt
éves gyermektől követelnek, nem szemront6bbak-e, mint az irás és olvasás; és
nem járnak-e a görnyedező testtartás mind ama veszedelmeivel, melyeknek elhárí-
tása sugalta azt a törvényt, hogy hat éves kora előtt nem szabad a gyermeket
iskolára fogni?"

-- Byászruvat.' A győri ev. csperesség tanítói karának az utols 6 két h6napban
két halottja is volt. N ovember-h6 27 -én húnyt el ak is p é c z i gyülekezetnek ér-
demes tanítója Ném et h Som a 45 éves korában. Sírjánál a gyászoló. kartársak
nevében Hor v á thS á n dor nagydérni tanít6 mondott megható szép beszédet.
Deczember-hó 14-én a mér ge si gyülekezet kisérte nagy részvét mellett örök nyuga-
lomra b7 éves korában elhúnyt derék tanítóját, Tom pa Fer e n c'zet: Áldá:>
s béke hamvaikra !

- Unitárius templom Budapesten. ~ tavaszra az unitáriusoknak is lesz
temploma Budapesten. Az alkotmány-utczában,. az igazságügyi palota szomszéd-
ságában épűl most az unitárius-gyülekezet hajléka: egy kis templom, háromeletes
bérházzal stilszerüleg egyesítve. Háromszáznál több munkás dolgozik az épületen,
malynek formája már igen jól kivehetö. A homlokzat közepét foglalja el a templom,
melynek hajója háromemelet magas. A hajó felett építik a templom tornyát, míg
az épület két oldalán toronyszerű diszítések láthatók. A bérház az első emelet s
a második emelet egy részére terjed ki, Az egész épület gót-stilusban épül s
tavaszra beleköltözhetnek az unitáriusok az evangélikus főgymnasium díszterméből,
a hol eddig isteni tiszteletüket tartották.

- A franczia kamara költségei sokkal nagyobbak, mint Eurőpa bármely par-
lamentáris apparátusáé: tizenkét millió frank, tehát kilenczszer több, mint az an-
gol parlamenté,'hétszerakkora, mint az osztrák bir gyülésé, hatszor akkora, mint ai
olasz és mintegy ötszö~ akkora, mint a spanyol kamarálié, Egy franczia képviselő-
nek fizetése egy évre 9000 frank, ha elhal, özvegye 1200 frankot kap. A kamara
elnöke képviselő fizetésén felül még 72.000 frankot kap, minden questor pedig
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'9000 ft'tliilá~-t.A szenatus és kanura tagjai egylittvér-ff egy {v alatt 81.13,00'0'frank
. fizetést kapIJIák, A questorok ezenkivül, mint az elnök, ingyen lakást kapnak a
palotában, butorokat, kocsit, fütést stb. A képviselőház szolgaszemélyzete 243 fő-
ből áll és 721,500 frank :fizetést kap. Körülbelül minden két képviselőre jut egy
szolga, A titkárok 64,000 frank :fizetést hnznak. A gyarmatok képviselőinek meg-
térítik minden utazási költségeit, sőt a családjaik és szolgáik költségeit is

- A világ legnagyobb alagútja Magyarország-on van, még pedig SeI me c z-
bán y á n, hol azt 1878-ban fejezték be és alagcsövezésre szolg:il Ez az alagút
15,500 méter hosszú, tehát 1600 méterrel hosszabb, mint a montcenisi alagút,
de nem lett világhírűvé, mert csak 2'8 méter magas és 1'5 méter széles.

- A nap kihűl. A londoni bizottság a naprendszer kutatására közzétett egy
jelentést, melyben fel világositásokat ad a legújabb eredményekről, melyeket Lockyer
csillagász észlelt a spektroszkóppal. A jelentés többi között ezeket mondja: Az
égi testek két csoportra oszolnak. Az első csoport csupa köd, melyben a tempera-
tura még csak oly nagy, hogy ép láthatóvá lesz, Az utolsó csoport égi gömbökből
áll, a melyek annyira kihültek, hogy már nem sugározhatnak ki saját világosságot.
A mi napunk az ötödik csoporthoz tartozik, azaz, hogy már veszit a legfőbb hő-
ségéből és most csökkenő. éveiben van. A Sziriusz a legizzóbb csillagok tipusa és
a napok történetében elérte a tetőpontot. Habár naprendszerünk középpontja már
túl van legfőbb fejlődésén, mégis vannak okok arra a föltevésre, hogy a kihűlés
procedurája sokkal lassu bb, mint az eredeti átmelegedésé, és hogy ami már sokkal
hidegebbé vált napunk csak még fele utját tette meg annak, hogyaködfoltból
lakható földdé váljék.

- A viiág kőszén fugyasztása. Hogy mily óriási mennyiségi1 kőszen et rejteget
földünk, mutatják a következő adatok: Németország kőszénszállitása évenként
ll/2 milliárd mázsa, Angliáé 3000 millió mázsa; a világ összes szénbányái éven-
ként 11-12 milliárd mázsa szenet szolgáltatnak, a mi naponként 30-33 mi.lliót,
<óránként 1 \/4 -1113 millió mázsa. A nagyobb angol és olasz hadi hajók, ha teljes
erővel müködnek, naponként 15,000 mázsa kőszenet fogyasztanak.

- Hogyan hatnak a szervezetre a baktériumok? E fontos kérdéssel foglal-
kozott B r i ege r tanár a német orvosok és természettudósok ez évi vándorgyűlé-
sén. Szerinte a baktériumok ch e mia il a g hatnak, s többé-kevésbbé mérges anya-
gokat képeznek. Ezen anyagokat Brieger "t o x in" -oknak nevezi, Ilyen mérges texint
képez agyomorban és belekben a cholera-baczillns is. Ismerjük tehát már a leg-
veszedelmesebb betegságek okát, a baczillusokat, ismerjük a megbetegedés módját
is, a toxin-mérgezést, hátra van még, hogy a tudomány agy ó gy í t. á s módjára
is rávezessen bennünket! ("Eg~szség")

Szerkesztöi üzenetek.
A hot a x i o mái t a jövő számhan hozzuk. Köszöuet l Sch. J. úrnak, Pozsony.

8zlvesén közlünk helylyel közzel elvon t ah b tanulmányokat is. A Küldöttet köszönjük, a
megkezdettet kérjük. Üdvözlet! 'I'öbb kéziratr61 jövőre!





So pro n y ban, vár ker üle t 72. sz á m.

Legjobb és legolcsöbb készítése

névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, ét-
lapok, tánerendek, meghivók, műsorok, szám-
lák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentések-

nek, árjegyzékek, szállitólevelek,
részvények, röpiratok, művek, stbinek.

Kcsznyorutatvanyok
egyházi hiyatalok,
ügyvédi irodák,
szolgabirói hivatalok,
községí hivatalok,

jegyzők,
végrehajtók,
község'i biröságok,

~ halottvizsgalök számára.

Saját könyvkötészet,'
hol különféle elegáns és olcsó bekötesek

pontosan eszközöltetnek.
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