


II .

EVANGELIKUS NÉPISKOLA ..

NfVfLfs- fs OKTATÁSÜGYI HAVI fOLYÓiRAT.

bZERKESZTETTÉK

KAP IGY U L A ÉS PAP P J Ó Z S E F.

Ill. ÉVFOLYAM.··

1 •

. ~ •••• ',it aJ 0Iiil'''::;;:, ~

Theel. Ifjusági Kör I
Könyvtára I_:~~~:,,1bJ.

> •

KIADJA
LITF ASS KÁRDL Y S OPR ONBAN.

::1.99::1..





317

Ta-:rta-lor.c..

1. Irányczikkek, értekezések s alkalmi közlemények.

-a. Tanitóképzésünk bajai
Bancsó Antal. Jézus példázatai
Bognár Endre. Ujévi ajándék a dunántúli ev: tanítóknak

" "A dunántúli ev. egyházker. népisk. bizottság egyh. elnökének körlevele
a kerület espereseihez 66

" Szó a statisztikai táblázatok betöltéséhez . 366
Buthy Márton. Az ág. hitv. ev néptanítók érdekei a zsinaton 254
Csizmadia Pál. A hármasszabály . 221
Döröeskei. Nyilt kérdés nyilt feleletek végett 345
Ebenspanger János. A magyar nyelv tanítása németajkú iskoláinkban 11

" "A tanfelügyelet kérdése 258
Egy érdeklődő. A zsinat figyelmébe 360
Gaál Lajos. A mi szinte fontos 318
Gy. S. A népoktatási intézetek és a zsinat 320
H. H. Az iskolai mnlasztásokról 173
Ifju Héricz Sándor. A reggeli könyörgések 224
Honti. Az iskolai mulasztasok 333
j. v. Az 1790/91-ki 26. törvényczikk keletkezésének története 126
Kapi Gyula. Adatok az evang. népoktatás s tanítóképzés történetéhez 111
K A megalakulandó ker, tanítógyülés kérdéséhez 349
K. N. Még egyszer a hármasszabály 304
Kund Samu. A népiskolai ügyre vonatkozó 1889. évi kormányrendeletek 109

" "Csakugyan nem mindennapi 176
" "Vallás; biblia, káté 197

» A vasi-közép egyházmegyében az a "legolcsóbb iskoláztatás'' nagyon drága 331, 368
Laucsek Jónás. A tíz parancsolat . 97

" "A harmadik parancsolat 138
" "A negyedik parancsolat 194

Macher Endre. Költemény tárgyalás a népisk. felsőbb osztályaiban 16
Márton József. Természetrajzi tanítás a népisk. VI. osztályában . 253, 309, 327
~[olná,' Sándor. A czítátumokról 209
N. N. Felhivás a dunántúli ágo hitv. evang. tanítókhoz a szervezendó "kerületi tanító-

egyesület" érdekében
Névtelen. A magyarhoni ágo hitv. evangelikusok négy egyházkerületáeek népoktatása és

tanítóképzése az 1889/90. iskolai évben
Hogyan lehet a gyermeket meggátolni a madárfészkek kiszedésében
A néptanítókat közelebbről érdeklő 1890. évi törvények .
A népiskolai ügyekre vonatkozó kormányrendéletek az 1890. évben

Öreg B. Gyakorlati leczkék a természettanból
P. Részletes tanmenet a bibliai történetek tanításához (Ill. IV. oszt.) .

. 94, 140, 166, 189, 300,

Lap

33
364

4

"
71

216
223
267

67, 100
75

"



,.,
Papp J6zsef. A domború térkép a a népiskolában .

A nap látszatos járása és az évszakok
" Részletes tanmenet a népisk. I. osztályának számtanítási

Péterfy Sándor stb. Felhivás az Eötvösalap érdekében
Polgár J6zsef. A tanítói fizetések rendezéséről
-so Ez sem mindennapi
Sass János. Pali öcsémnek VI.

" "" VII.
"" VII!.

" " IX.
Si6vidéki tanítói kör. Az evang. néptanirók érdekei a zsinaton
Seuiter Dániel. Újévi gondolatok

Az egy számmal való osztás
x.-Y. A zsinat és a tanítók

II. Tárczaczikkek,
Böngérfi János. A hadezervezet a Hunyadyak korában

" ." A fekete sereg
Kertész. Őszi baraczkok. Ill. (Abriktolás.)
Kovács Sándor A római pápák a reformáczió korában
P.-· A csillagászat a történelemben
SZ.- Csak a toll am perczegése
Szutte •. Dániel, Egy kis farsangi história

" A Magas-Tátrán , .
Strorap Lászl6. Eg-y XVI. századbeli ev. tanító martirsága
Vojücá Pál. A vér. Elbeszélés

" "Prédikáczió töredékek
Zábrák Dénes. Iskolai év végén

Ill. Életrajzok, nekrológuk.
Böngérfi János. Péterfy Sándor

" " Dr. Ballagi lI'Iór
Ebenspon qer János. Wimmar G. Ágoston
Lasz Samu. Benedek János
Santha Károly. Eiferth Henrik emlékezete
Szollár Pál. Emlékezés egy jó barátra .

IV. Költemények.
Benedek Adolf. Üdvözlet atyám 50 éves tanitói jubileumára
Döröcslcei. A biztos út .
Kiss János. Estvéli ének
Kooács Sándor. A szabadság napja
M6d Lénárd. Ének
Sántha Károly. Eiferth Henrik sirjánál
T6th István. Ujévkor

» Sok embert vesz körül
" XC. zsoltár

Virtu a föld
" 66. dicséret

Eiferth Henrik sírjánál
~gnek, földnek Alkotója

"
"
»

"
"
"

auyagáb ól

L"p
1::1

143
260, 2m

43
202
145
1G9
210
294
3'25
2b2

2
35

2"5

19
48
51

180
148
23
83

311, 335, 372
In

1,,2,185, 232, 270
3:n·
227

5
338

3~"
360
290
87

363
82

147
114
231
231

-2

47
116
147
156
177
226



Vojtléó Pál. Epilogus
" Egy barátom születétnapjának

Feltámadott
" 'Siön gyözelme
" Mi atyánk

.Záb,·ák Dénes. Böjti hangok
" Iskolai év végén
" Karácsonyest .

évfordulójára

"

V. Egyesületi élet.
B. A dunántúli egyházkerület közgyülése
.Bándy János. A györi ev. egyházmegyei tanító egyesület közgyülése
Bognár Endre. A dunántúli ker. népi sk. bizottság jelentése .
Egy jelen volt, A mosonmegyei "általános tanító-egylet" öszi közgyülése
Farkas Gyö,·gy. A soproni alsó 'ev. egyházm. tanító-egylet közgyülése
Heiner Lajos. A répczevidéki ev. tanítói értekezlet jegyzökönyvéből
Horváth József. A középvasi ev. tanító-egylet gyülesének jegyzőkönyve
K. A kemenesaljai ev. tanító-egylet közgyüléséról. .
Lubersbeclc Teofil. A rohonczvidéki ev. tanító-értekezlet
M. Nagy Bálint. A körmendvidéki ev tanítóikör gyülese
Polgár Jáesef. A sióvídéki ev tanítók közgyülése .

A sióvidéki ev. tanítók őszi értekezlete
Szebik Gyula. A fehér-komáromi ev. tanító-egylet által alapított takarékmagtár-nyugdij-

intézet alapszabályai '
Szutter Dániel. A rábaközi ev tanító gyülésről
..A győrmegyei ev. tanító egyesület nyilatkozata
László János észrevételei e nyilatkozatra
Bodor Sándor válasza
László János. válasza. (Sapienti pauca.)

"

VI. Irodalom.
.Név nélkül. Lapszemle

" Könyvismertetés
-áro Könyvismertetés

Ezeken kivül majd minden számban r ö v íd ebb könyvismertetés és birálat.

VII. Vegyesek.
Rövidebb egyházi és iskolai hirek s egyéb apróbb közlemények minden számban.

La»
19
46
93

125
165
65

227
371

278
238
272
341
244
177
280
237
377
240
234
342

54
373
59
60
88

119

26, 120
246, 378

314



'a

'0

a
n

ö.

f
j



1II. évfolyam. Sopron, 189i. január. i. szám.

Evangelikus ,Népiskola.
~ s"V':slés-és oktatásügyi ha vi foly~ira t.:

Megjelenik mtndsn hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Rapi Gyula és Papp József .

.)

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

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhiva- _
talba, Li tfass Károl y kiadó nevére czimezve
küldendők. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a borítékon .'

Előfizetésre való felhivás.

E számm'al kezdi meg .az .Evangelikus Népiskola" pályafutásának 'har-
ma d ik évet. Két év nem hosszú idő egy foly6irat életében, de elég arra, hogy
ir á'n y a, m ű k ö d é sén ek sz in von a 1a felett az olvas-6 közönség itéletet mönd-
hasson; elég arra, hogy a azerkesztőség munkájának er k ö 1c s i eredményével, a
kiad6 vállalatának a ny agi sikerévei számolhasson.

Kérkedés s önámítás nélkül mondhatjuk, hogy azon erkölcsi értékkel, melyre az
"Evang. Népiskola" két évi fennállása alatt emelkedett, s a melyen egyházunk leg-
jelesebbjeinek, közoktatásunk legkiválóbb munkásainak s a tanugyi sajt6 részre-
hajlatlan képviselőinek kitüntető jóindulatát s méltányl6 elismerését kiérdemelte,
teljesen meg vagyunk elégedve. Ez fáradozásainknaklegszebb jutalma, de egyúttal
bizonyítéka annak is, hogy bennünket önzetlen munkánkban h í vat ott s a vat ott
mu n kat á rsa k támogattak. Övéké ez erkölcsi eredmény kivívásában a legfőbb
érdem. Fogadják szíves támogatásnkért őszinte köszönetünket l

Azonban az elért er k öle s i eredmény kötslességünkké teszi a munka tovább
folytatását. S midőn látjuk úgy egyházi, mint iskolai téren a meg-megújul6 s
mindinkább fokoz6d6 sürgést-forgást, mídőn reménykedve szetuléljük a sokat igérő
előkészületeket az általános nagy építkezéshez : lehetetlen arra gondolnunk, hogy
evang. népoktatásunk ez egyetlen szakközlönye megszünjék.

Elhatároztuk tehát, hogy Isten segedelmével megindítjuk a har m a d ik
évfolyatnot is. E 1hat áro z tu k, pedig be kell vallanunk, hogy a kiad6 az eddigi
a ny agi eredménynyel megelégedve nem lehet Azért azon kérelemmel fordúlunk
t. ol vas6inkhoz, hogy lapunkat továbbra is anyagi támogatásban részesíteni s egy-
uttal új híveket, új előfizetőket szerezni szíveskedjenek.

Programmunk marad a régi: az e van g. nép okt at á s ~ üls ő s bel s ő
fej 1 esz t é s e, a z e van g. egy ház é s nép okt a tás i int é zet eik ö z ö t t
fen fl á II6 vis z o nye r ő s b í t é s e, a tan í t 6 k t o v á b b kép z é s est á r s a~
dal mia 1~á suk e m elé s e, ~ a haz a fl ass z e IIe ll) ápo 1ása a z ev.
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1: isk o 1á k b ~ n. A napirenden levő kérdések megbeszélésén kivül különüs gondot
fordítunk az ev. nép oktatás történelmi adatainak összeszedésére s egybegyűjtésére,
másrészt jelesebb tanügyi férfiaink működésének bemutatására.

Az .Evang. Népiskola" megjelenik 2 íven havonként egyszer. Előfizetési
ára egész évre 2 frt, félévre 1 frt.

Sopron, 1890. decz.
Litfass Károly,

kiadó.

, ,., ,

Kapi Gyula,
Papp József,

szerkesztők.

új é V kor.
Lelkem! kihez mennél ez újév reggelén,
Kinek adnál hálát, ha nem az Istennek,
A ki átsegítve a multak tengerén,
Megmutassa arczát a vidám jelennek?

Lelkem! hova szállnál ez újév reggelén,
Ha nem a végtelen jóságú Atyához,
Kiben egyesül a szeretet, hit s remény,
S kinek a tiszta szív szent hálával áldoz?

Lelkem! kitől kérnél szebb jövőt e honra,
Ha nem a világnak hatalmas Urától,
Ki édes enyhülést nyújt a fájdalomra,
Bár ezerek dőlnek egyetlen szavától P

Szállj magasba lelkem! s mennyit e szív adhat,
Bár csekély és gyönge, vidd föl égbe hálám'
S kéljed szent kegyelmét Istened - Uradnak:
Hintse szét áldását magyar ok hazáján!

1,

Tóth István.

Újévi gondo~atok.
Újév virradt reánk' ismét, szeretett pályatársak! A föld, ez óriás bolvgő

befutá a megmérhetetlen pályatért ; a 365 nap aláhanyatlott az idő _végtelenében,
s rui az 1891-ik év első napját boldogan s jó egészségben érhettük meg az Úr
jóvoltából.

ji Ezerek és ezerek ajkán hangzik a j6 kívánalom: .boldog \Íj évet!" Gunyh6
és palota e sz6zatot visszhangosta csupán! Rövidke csak s mégis sokat mond6.

Boldogság! 6h te édes ábránd! mily epedve vágyik utánad a törékeny
emberi szív s mégis oly kevés arcz tükrözi a te képedet!

Majd ha oda sereglenek köréd, j6 pályatársam, szeretett gyermekeid, éltednek
e reménybimböi, ha ártatlan ajkuk a "bo~dogság"-ot rebogi ; majd ha felbontva



é "lap" -ot, szemed a "boldogság" -szón surran át, melyet pályatársad oly melegen
óhajt számodra: kérdezd meg óh akkor magadtól, hogy boldog vagy-é igazán?

Tudom.vhogy nehéz a válasz. Szíved tán most is vergődik s nemes lelked
-szeretteid sorsán töpreng! Elgondolod, mily mostoha gyermeke vagy te még
mindíg a társadalomnak, mely nemcsak hogy fukar kézzel nyújtja neked pálya-
béredet, hanem ostoroz is s legtöbbször akkor ér vesszője, midőn leÍked egés;z;
hevével munkálod javát!

Igazat adok neked, s mint veled, egy pályán küzdő, értem is mindazt, mi
sebet ütött jobb részeden. De ha netán a sorscsapás azt mondatná veled, hogy
e pálya tövist terem csupán s a boldogság számára alkalmatlan talaj: úgy c s ak
szánni tudnálak. '

Boldog lehet élted folyama, boldog ez éved is, csak érős en akard és ten-
,kezeddel össze ne kuszáld boldogságod szálait ! Légy bölcs s tartsd meg a

szabályt: "i in á d ko z z á 1 é s do 1go z z á 1."
1. Miért is oly sok a szerencsétlenek száma, miért a végtelen panasz, a keserű

kifakadás sok ember ajakán? Nemde azért, mert hiányzik a kebelnek legfőbb
kincse, a j6zan vallásosság.

Míg az Istenbe vetett hit s bizalom felemel,' edzi akaratodat a jónak s
nemesnek cselekvésére s táplál, hogy fáradalmidnak meglesz kivánt eredménye is..

Légy vallásos s plántáld e nemes érzést híveidbe s kedves növendékeidbe,
mert csak így várhatod. hogy átalakuljon a társadalom, hogy méltányolni tudja
ténykedésedet s megadja mindazt, mi téged boldoggá tehet. '

Nincs szerencsétlenebb tanító, mint ki álbölcsek, vallást és Istent megvető
emberek körében kénytelen folytatni munkásságát l Sziklára esik itt a jó mag s
a méltányosság erénye nem nőhet magasra a gazzal eltelt emberi szívekb en.

Vigyázz azért, j6 pályatársam, ne hogy tenvétked legyen ily állapotok szülő
oka! Sem nyilvánosan, sem bizalmás baráti körben ne hangozzék ajakadról oly
sz6, melylyel a vallas dolgait kicsinylenéd!

Tégy szert alapos tudományra, mely Isten lételétsoha nem tagadja, sőt
meghajolva a mindenség örök törvényei előtt, a Teremtő igaz ismeretére tanít
tégedet! .

Ne hallgass e világ hamis prófétáira, nehogy azok tudománya legyen irány-
adója tevékenységednek, mert akkor sajátkezűleg ásod meg boldogtalanságod
sírját,

II. E mell~tt dolgozzál! N em a testi munkát értem, - mely fájdalom
még igen sok pályatársunknak sokkal nagyobb mértékben jut osztályrészökűl, mint
sem hivatásunk mélt6sága megengedné, - hanem értem asz ell e mi öntökéletes-
bítést,

'Oly sokszor írtak már erről s mégis oly szükséges .ennek hangsulyozása.'
Avagy nem-e az okozza számtalan esetben romlásunkat, ezer apr6 bajunkat, hogy
elhagyva a tanít6képző falait, befejezettnek tartjuk ismereteinket? Igy mulik
aztán év az év után s a mi csekélylyel bírtunk, lehámlik az iss elparlagiasodunk
teljesen,

Delgozzál, szenteld szabad időd perczeit a figyelmes tanulmányozásnak ! Bő
anyagot szolgáltat paedagógi ai irodalmunk: a napi sajtó, a tanügyi lapok.
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Aztán meg ne zárk6zzál el kartársaídtöl, a gyakori értekezések, a baráti
beszélgetések mind 'megannyi forrásai tökéletesbülésednek.

Gondolkodjál s a mi szépet s hasznosat agyad termel, ne rejtsd fl véka alá,
közöld másokkal is! Ime, kedves folyóiratunk, az "Evangelikus Népiskola" azért
lőn meginditva, hogy kiki közölhesse hasábjain szellemi termékeit. Nem oly sulyos
itt a kritika sem, hogy miatta szárnyaszegetten hullanánk alá, sőt inkább kedvünk
jő a további munkára.

Csak oly muló ne volna e téren lelkesedésünk s érdeklődésünk! E lapnak
ott kellene lenni minden tanít6 asztalán s ezt kellene összekötő organumúl tekin-
tenünk itt a - Dunántúl!

Pedig nem így van egészen! daczára, hogy szerkesztők és kiadó valóban
áldozatot hoznak érettünk!

N em panaszkodom!' Az újévben bizonynyal másként lesz!
S igy összetartva, munkálkodva, - már ha csak a mostani jelekből: a mű-

velt társadalomnak ügyünk iránt való érdeklűdéséből ítélünk is, - nem leend
hiú ábránd ama reményünk, hogy boldogülni fogunk.

Potyond. Szutter Dániel,
ev. népisk. tanító.

Újévi ajándék a dunántúli evang. tanítóknak.
Minden áron, minél előbb látni szeretnők Dunántúl ar. iga z á n művel t

pro tes tan s t á rsa dal m a t, m e lyn e k rét ege i t nec s a k a zur i o s z-
t á ly, a vár o si pol g á '1' S ága lk o ss a, hanem a fal u s i föl d m í ves nép
isb enn e fog la Ita s s é k. Ez okból mindent elkövetünk, hogy művelt és jól
fizetett tanítóseregre tehessünk szert ; mert meg vagyunk győződve, hogy művelt
protestáns társadalom megalkotását művelt, jól fizetett tanítók belevonása
nélkűl még csak képzelni sem szabad.

Ez indított bennünket legközelebb Bonyhádon arra, hogy kérjük a kerületi
. gyűlést, miszerint engedje meg kegyesen, hogy jutalmat tüzhessünk ki különösen oly
tan ít 6 c sal á dok s zárn ára, hol a fér j e k nek s e g é d kez nek n ej eik
a kéz i m II n k a okt a tás á ban, ö n k é II t, m in den k ülö n fl.zet é s n é lk ü l

A kerületi gyülés méltányolván törekvésünket. kérelmünket határozati erőre
emelte. (Lásd ker. gy. jk. 1890. 131.)
, Alólirottak a 2 drb aranyból két jutalmat csinálván, ezennel felhivjuk az ér-

dekelteket, hogy folyamodványaikat mindenkor az esperességi elnökség útján hoz-
zánk beterjeszszék.

Midőn ezt a tanítótestületnek újéviajándékúl kiírjuk, mint egyenes folyo-
mányát azon elismerésnek, melylyel. Dunántúl önzetlen .napszámosait" mindenkor
kitüntette, felhivjuk és ösztönözzük Dunántúl nagyra hivatott tan erő i t, hog y
e z é v ben i s egy fok kal fel j ebb a ro ű vel t ség ben s egy ház sze r e-
tetben!

Többire boldog újévet kivánva, lsten Önökkel !
Kelt K-Sömjénben és Lpatonán 1890 decz, vég.

Dr. Berzsenyi Jenő,
vil. elnök.

Bognár Endre,
ker. népi sk. biz. eln.
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1.

Péterfy Sándor.
Született lts41. augusztus hö 3án, Nernes-Csoén, Vasvármegyében, ágo hitv.

evang. szülőktől. Atyja József szegény, de becsületes, nemesszívű földmíves volt;
anyja, Takács Erzsébet, áldott jó asszony. Szülői - tehetségükhöz képest -- tanít-
tatni ki vánták.

Elemi iskolai ismereteit B r u c k He n ri k és Z e b' ere r Ágo st o n jeles.. .
paedagogusokt61 nyerte. 11 éves korában a kőszegi evang. gymnasium I-ső osz-
tályába lépett, hol kiváló szorgalma és szerény, jö magaviselete folytán csakhamar
tanárainak kedveltjévé lőn. De gymnusiumi tanulmányait csakhamar félbe kellett
szakítania. 1856-ban ugyanis az algymnasiumi osztályok elvégzése után, családi
~örülmények meggátolák a tovább-tanulásban san é p tan í tói pályára utalák.

Beyer János nevű derék gymnasiumi tanára ezen tanácscsal eresztette útnak:
- Fiam, Ile hidd, hogya néptanítói pályára akárki is alkalmas lehet, ne

hidd; különösen azt ne hidd, hogy választott pályadon üres fejjel boldogúlsz: a
ki tanítani akar, annak elébb magának kell valamit tudnia!

Péterfy jól eszében tartotta e szavakat. Azután felcsapott "m est e ri n a s-
nak" szülőhelyén, Bruck Henriknél. hogy niegtanulja tőle a szükséges szakisme-
reteket és ellesse a gyakorlati ügyességet.

Vasvármegyében már abban az időben is oly fontosnak itélték a néptanítói
tisztet, hogy még segédtanítói állást sem nyerhetett senki, kit az iskolai hatóság
meg nem vizsgált s kit a tanításra alkalmasnak nem talált. Péterfy tehát a vizs-
gára készült s tanulmányai közepette mind világosabb lőn előtte, hogy még vajmi
keveset tud; fokozott szorgalommal látott azért a tanuláshoz s egy év mul va a
sopronmegyei ág. hitv'. ev. esperességi tanügyi bizottság előtt letette a tanítói
vizsgálatot. .

1857 -ben Nagy-Geresdre ment rendes segédtanítónak az időbeli tanítók egyik
legjelesebbike, N émet Ferencz mellé, a ki 3J.)frtnyi évi fizetésben és teljes ellátásban
részesíté. Ekkor szabadult ki kufsteini fogságából a fenkölt lelkű, hírneves super-
intendens : Ha u bne r Mát é, ki a fiatal tanítóra elhatározó befolyást gyakorolt.
Történt ugyanis, hogy geresdi princzipálisa egykor vidékre ment kantori funkcziót
teljesíteni s ő egymagára maradt 206 gyermek társaságában. Az oktatás hevében
belép Haubner, az iskolafelügyelő. A tanító tovább folytatja a tanítást s a felügyelő
néma szenilélő marad. De a tanítás végeztével, a gyermeksereg eltávozása után,
kezet nyújta lelkes, fiatal tanítónak s búzdító szavak kiséretében elismerőleg
nyilatkozik működéséről. Majd másnap Niemeyer művével ajándékozá meg. E
naptól fogva kezdte megszeretni Péterfya tanítói pályát; tapasztaiván, hogy az
elismerés, a tisztelet e pályáról sincs száműzve.

*) E czímen az evang. egyház kiválóbb paedagógusainak életét s működését akarjuk
t. olvasóinknak bemutatni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a sorozatot Böngérfi János derék
munkatársunk tollából P éte r f y S á u dor ral kezdhetjük meg. Szerk.
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Eddig már Palmer, Sohütze, Fáy, Kellner, Edvi illés munkáit ismerte . Most
Niemeyer tanulmányozásához fogott. S e derék munka olvasása közben ismerte
meg tulajdonképen a tanít6i állás nagy jelentőségét, fensőségét! Niemeyer tanul-
mányozása győzte meg arr6l, hogy egy hívatását méltőn betölteni 6hajtó nép-
tanít6nak alaposan képzett s művelt egyénnek kell lennie.

1858-ban Győrré ment nevelőnek Rupprecht tábornok gyermekei mellé. A
tábornokot azonban nemsokára Lengyelországba helyezték. Péterfy nem akart hazá-
ját61 elválni s így Répcze-Szemerébe került Nagy János gyermekei nevelőjének.

Nevelő korában azonban - mint maga mondja - gyakran "szellemi árva-
ságát" kellett tapasztalnia. Mit tőn tehát? Fogta tanít6képességi bizonyítványát
s elzárta a ládafia fenekére, s mivel külöuben is röstelte, hogy egy szerény rendes
tanítói állásra, melyre ő is pályázott, meg nem választották: beállott Sopronban
képezdei növendéknek. A soproni képezde akkori igazgat6ja az erélyes, kivál 6
paedagogus: Pál fy .T6zsef volt, ki szívesen fogadta a tanulni vágy6 ifjút. Feltárta
előtte az intézet gazdag könyvtárát, hol az előre törekvő fiatal ember előszere-
tettel tartózkodott Péterfyt ekkor meglepte a "könyvmolytermészet ", a "tudás
k6rság"; olvasott, tanult éjjel-nappal mindent, a mi kezébe akadt. Az igazgat6
nem egy ízben éjfélkor zavarta őt ki a könyvtárb6l. Igy tartott ez vagy egy fél-
évig. Ekkor a győri gyülekezet tanít6i állása halálozás folytán üresedésbe jövén,
a képezdei tanári kar egyhangú határozata alapján, neki kellett az állást ideig-
lenesen betölteni.

Az évi záróvizsgálat után Győrből ismét Sopronba igyekezett. Kiállotta a
képesítő-vizsgát, tanítói oklevelet nyert s a dunántúli kerület által a tanítók
részére rendezett p6ttanfolyamban mint képzőintézeti segédtanár tanított. A pót-
tanfolyam vezetése alatt vette a győri gyülekezet meghiv6i át, az általa már ideig-
lenesen betöltött állásra, de ő megköszönvén a bizalmat, az állást nem fogadta
el, mert még tanulni akart. Maradt tehát Sopronban, hol 1861-ben mint képző-
intézeti segédtanár működött az Úrnak szőllejében.

lH62-ben Nagy-Kanizsára küldték, hogy ott az ágo ev. gyűlekezet népisko-
láját szervezze s hogya még csak alakul6ban levő s a kezdet nehézségeivel küzdő
gyülekezetet gyámoIítsa, erősítse

1863-ban megint Győrbe hívták. Itt működött azután két évig, mint az
ev. gyűlekezet elemi iskolájának tanítója, Itt még inkább megerősödött ama
nézete, .hogy a néptanítónak örökké kell tanulnia, .mert az ő mes ter ség e sok
tud á s t igé nye 1. De hát mit is kell voltaképen egy néptanít6nak tudni?
Erre is megadja a feleletet a következőkben :

- A néptanítónak ismernie kell az embert, annak testét, lelkét, ezeknek
egymáshoz val6 viszonyát; tanulmányoznia kell ennek fejlődését és törvényeit;
nyílt szemmel kell kisérnie az élet mindeu jelenségeit, ismernie kell az emberi
élet czélját, hogy így 'a lehető emberi tökélyről képes legyen fogalmat felállítani,
hogy azt az egyéniségekhez mérten szabályozbassa. Egy sz6val tudnia kell, hogy
mit vesz át a gyermekben, hogy mivé kell annak az ő befolyása alatt válnia,
hogy hová kell neki ezt sególni, hogy maga lábára eresztve, czélt érhessen. Tanul-
mányoznia kell továbbá a népet, ennek életét és életczélját, hogy műkődése azon
életjelensége legyen a nép életének, melyet az él és élnie kell, ha az a népek
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nügy családjában azon helyet akarja elfoglalni, melyre a népeket nevelő Isten által
hívntva van.

Péterfy tehát Győrött is egész odaadással tan ul t és tan í tot t. -Szabad
idejének egy részét Ga y e r gymn. igazgat6 könyvtárában töltötte. Majd a bakony-
vidéki evang. tanít6k felsz61itásának engedve, L á sz 16 J á nos jeles tanítótársával
a győr-veszprémmpgyei ev. tanítók részére i ro t t paedagogiai'Japot szerkesztett.

Győrött - 1863-ban - meg is nősült, nőül vevén Bozzay Julia nevű szép-
lelkű árvaleányt, kivel boldog, de rövid házas életet élt Fiatal neje tejlázba
esett, megőrült s meghalt. Egyetlen fia idegbajban húnyt el. N agy lelki erővel
viselte el ez iszonyú csapást. Egyfelől a Gondviselés akaratában igyekezett meg-
nyugvást találni, másfelől - már a mint egy bánatos, fáj6 szív engedi - paeda-
g6giai tanulmányait folytatta. Jövedelmét megosztotta szegény özvegy anyjával
és gondoskodott testvérei neveltetéséről.

Igy telt el Péterfy életérek első szaka. Láttuk mint gyermeket, mint ifjút
s mint kezdő tanít6t. Nem kimerítő ugyan a kép, melyet nyűjtottunk, de e lapok
hasábjain váz 1a t n á 1 egyebet nem is adhatunk. A felhozott adatokból azonban
nem lesz nehéz a fiút s az ifjút jellemezni, annak kinek csak némi jártassága is
van a psychologiában.

II.
186o-ben már a magyar fővárosban találjuk Péterfyt. A pesti ágo hitv,

evang. gyülekezet t. i. tanítóul választá meg sitt 1874-ig mint osztálytanít6,
majd 1874-1877-ig mint a magyar-német. ágo ev. gyülekezet elemi fiú- és leány-
iskolájának igazgat6ja működött.: Ez a 12 évi tanít6skodása élettörténetének leg-
fényesebb lapjait képezi. Ebbe a periódusba esik tulajdonképeni irodalmi mun-"
kasságának kezdete és- kifejlődése, egyesületi tevékenysége, azE ö tv ö s - a 1 ap
megteremtése, önképzésének a lehető legszélesebb mederben való folytatása, j6té-
konyságának a tanítók tanul6gyermekei árvái s özvegyei iránti nemes gyakorlása,
a kartársi szeretetnek tettekben való ritka nyilvánulása.

A mint 1865-ben az akkori .Pest'i-re érkezett, a .Protestans Egyházi és
Iskolai Lap" -ba kezdett irogatni E lapnak aztán nehány éven át munkatársa is
volt. Majd a ,.N épnévelők Lapja". "N éptanít6k Lapja", "Magyar Tanügy" , "N ép-
tanítók Ism erettára " , •Vasárnapi Újság" hasábjain jelentek meg dolgozatai. A
70-es. évek elején társszerkesztője volt a .N épnevelők Lapjának". Irt jeles elemi
és ipariskolai ol vas6könyveket, Vajdafy Gusztáv barátjával pedig ügyes nyelvtani
példatárt szerkesztett.

Pestre jövetele idejében már hajnalodni kezdett az alkotmányos aera.
Az emberek szíve mindinkább betelt újabb reményekkel. S midőn Szent-

István koronájával megkoronáztatott a fejedelem: az öröm határtalan, a lelkesedés
általános volt. A közoktatásügyi miniszteri széken akkor egy E ö tv ö s, a tanítok

.sorában egy P éte r fy küzdött. Mindkettő rokon lélek: idealisták a sz6 legszebb :
és legnemesebb értelmében. Az álláspont, melyet tanügypolitikai tekintetben el-

I
foglalnak, a régi s az űj régime között á tm e ne tet képez. N em szakítanak
egészen a multtal, de már a jövőbe is pillantanak. Az egyház érdemei elől nem
hunyhatnak szemet, de viszont érzik, hogyanépnevelés nemcsak a felekezetek,
hanem még fokozottabb mértékben az áll a m kötelessége.
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S ezen eszméknek a tanítóság körében való legbuzgóbb hirdetője s terjesz-
tője volt Péterfy. Hogya. tanítók felheviiltek s szerte az országban egyletekben
tömörülni. önmagukat képezni kezdték: ez Eötvösön kivül különösen az ő érdeme.

1868-ban alakult meg, mint sok más egyesület, a • Népnevelők Pesti (ma
már Budapesti) Egyesülete" is. Péterfy az egyesület legtevékenyebb tagjai közé
tartozott. Előbb mint jegyző, később mint elnök munkálkodott közre fáradhat-
lanul az egyleti élet pezsgőbbé tételén. S midőn viszonyai változtával leköszönt
elnöki tisztéről, az egyesület visszavonulása gondolatával nem tudott megbarát-
kozni s újból megválasztá elnöknek. De ő a bizalmat megköszönve, kijelenté,
hogy nincs abban a helyzetben, hogy e nazy bizalomnak megfelelhessen. Ekkor '
az egyesület, hogy kimutassa nagy tiszteletét és őszinte szeretetét, melylyel iránta
viseltetik, megválasztá ti szt ele tb eli tagnak.

Az 1870-iki egyetemes tanít6gyülés létesítésében is elismerésre mélt6 érde-
meket szerzett s ekkor nagyszabású beszédet tartott az 1868. 38. t.-cz. tárgyában;
védelmére kelt a törvény ama rendelkezésének, hogy a nevelés körüli jogot meg-
hagyta a felekezetek kezében is. Beszédével kapcsolatban 3 indítványt is tett.
A 3-ikban felsz6litja az orsz. tanítói gyülést, hogy mondja ki, miszerint elvárja
minden néptanít6tól, hogy valamelyik önképzést és önsegélyezést czélz6 néptanítói
egylethez csatlakozzék; mondja ki a gyűlés, hogy Magyarország néptanítóit egy
országos egyesületben egyesíteni kivánja, melynek többek között főczélja egy
o r s z ágo sta n it 6 i árva ház, fenntartása lehetne.

1872-ban a közoktatásügyi tanács népnevelési szakosztálya a nép oktatásügyi
törvény revisiéja feletti tanácskozásra őt is' meghívta. A tankönyvbirá16 bizott-
ságnak már 1868 6ta volt munkás tagja.

1874. aug. 9-én a "Magyar Tanít6egyletek Országos Szövetsége" Pest vár-
megyének székházagyűléstermében tartott közgyűlést, mely alkalommal Stojanovics
J. alelnök kisorsoltatván, Péterfyt választák meg helyére. A .Szövetség" azonban
nagyon rövid életű volt.

Sokkal nagyobb szerepkör várt reá az u. a. évben megtartott egyetemes
tanít6gyűlésen. Az előmunkálatoknak hívebb munkása fáradhatatlanabb tagja,
búzg6bb tisztviselője nálánál alig volt. A közgyűlés érdemeinek elismerése jeléűl,
az egyik alelnöki polezra emelé. A közgyűlés aug. 12-én tartott II. ülésén, mint
.A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyámolitása sennek mődozatai"
ez. tétel előadöja, hatás os beszédet tartott. Mint a szervezőbizottság meg-
bizottja, két indítványt terjesztett elő, melyek egyhangúlag elfogadtattak. Az első
indítvány egy ötventagú bizottság kiküldéséf javasolá oly; czélb61, hogy a z a
tan í t ó kor s z ágo s egyes ü lés ére nézve alkalmas szabálytervezetet készít-
sen. A másik indítvány a Ill. (1878-ban tartandó) egyetemes gyűlés ügyrendének
megalkotását szintén az ötvenes bizottságra óhajtja átruházni. .

Az 1875. év az Eötvös-alap megteremtésének éve. Az alap létesítéséhez
felajánlotta az 1874. egyetemes tanítógyűlés naplójának szerkesztéseértneR:i járó
200 frtnyi irői honorárium ot. Az ötvenes bízottság az ő tervezete alapján küldte
ki a gyűjtő bizottságot, s midőn az alapszabályok 1875. decz, 7-én a miniszter
által megerősíttettek, őt választották az alap elnökévé. E tisztet mind a mai
napig viseli.

,.



Az 1877. év Péterfy életében ismét új kerszak határköve. Eddig tart férfi
korának, alkotásokban gazd ag, első fele. A niunkás férfi kor második fele élete
Ill. szakát képezi. Ebben nem annyira ú j í tás o k r a, mint inkább á IIand 6 s í-
tás ra törekszik. A mit a közelmultban megalakított, felépített és létrehozott,
azt most megszilárdítani és fenntartani volt legfőbb czélja. Önt u dat os, ter v-
sze r ű munkássága főképen innét világlik ki.

Ill.

1877 -ben Trefort, a budapesti Andrássy-úti tanít6nőképző igazgat6tanácsa
folyamodása következtében, Péterfyt a nevezett képzőintézet tanárává nevezte ki.
Ott hagyta tehát azt a hű baráti kört, melyet a pesti ev. iskolánál mind a tanit6-
testületben, mind pedig hat6ságában feltalált i ott hagyta szeretett s általa mindíg
nagyrabecsült elemi iskolai tanítói állását, mely pedig neki sokkal többet jövedel-
mezett, mint a képzőintézeti tanári állás, minthogy a budapesti IV. ker. ev. gyűle-
kezet néptanítóit gymnasiumi tanáraival egyenlő nagyságú, szép fizetésben részesíti:
mert azt hitte, hogy állami szolgálatban nagyobb szolgálatokat tehet kartársainak
mert azt hitte, hogy -új állásában inkább lesz képes a vallás- és közoktatásügyi
ministeriumnak az Eötvös-alap iránti j6indulatát, pártfogását kieszközölni.

Minden tettének rug6ja, minden gondolatának alapja: segíteni kartársain.
J öszívűsége, j6tékonysága az ország tanítóinak széles körében is jól ismert, a
fővárosi kartársak között meg épen közmondásossá vált. Szegény kartársakat
gyámolít ia tanítók özvegyei és árvái nála soha sem találnak süket fülekre i a
vídéki szegény kartársaknak a fővárosban tanuló fiait segíti leczke6rák szerzésével,
atyai jó tanácscsal; tekintélyes összegeket áldoz időnkint az Eötvös, alap, a
"Tanítók árvaház a alapja" s más j6tékony intézményekre. Legújabban a "Tanít6k
Országos Menháza " felállitásán fáradozik. S a ki ismeri erélyét, minden akadályokon
győzedelmeskedő szivós kitartását : az ezen terve sikerén sem kételkedhetik.

Tanítóképző-intézeti. tanári állását - annak méltó betölthetését illetőleg is
- nyugodt lelkiismerettel foglaihatta el. Kora ifjúságában megszokott ö nk é p-
z é s é t a fővárosban, a körülményeknek és viszonyoknakmegfelelően, fokozott
mértékben folytatta, Elébb - saját gazdag paedagogiai könyvtárán kivül - az
ev. tanintézetek és a tudós Sz é k ács superintendens könyvtárai nyujtják a forrá-
sokat tanulI?ányai számára. Majd nyítva állottak előtte: a nemzeti muzeum, az
akadémia, az egyetem stb. könyvtárai.

N em csoda, hogy az ágo hitv, ev. hitközség fájó szívvel vált meg a nép-
nevelés ily képzett, lelkes, fáradhatlan apostolától. A köszönő irat, melyet a
távoz6 Péterfyhez a presbyterium intézett, magasztal6lag szöl Péterfy érdemeiről
s az ev. népiskolák szép fejlődését és felvirágzását kizárólag 'az 'ő érdeméíil
tudja be ..

Mint tanít6t finom, előkelő modor i megnyerő fellépés, békés, türelmes,
nyájas, szeretetteljes bánásmód jellemzik. A szülőknek kedveltje, a gyermekeknek
bálványa, Puszta megjelenése is- imponált mindenfelé. Volt valami testtartásában,
mi tiszteletre ébresztett; szemeiben tűz lángolt, meJy v i l á g í tot t és m ele g í-

. tet t és rokonszenvünket kelté fel; ha beszédes ajkai megnyíltak, kellemes,
ércz es hangja lebilincselt, A férfias komolyságot a játszi vidámsággal elcgyíteni,
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a szigert szeretettel alkalmazni, a büntetésben és jutalmazásban helyes mértéket
tartani s a kettő közötti harmoniát eltalálni: mind ebben ő nagy mester volt.
De nem lehet feladatom, legalább most és e helyen, hogy bővebben jellemezzem
tanítói munkásságát. Mint tanár ugyanazt a szeretetteljes bánásmódot alkalmazza
képzőintézeti növendékeivel szemben, melyet a kicsikék iránt gyakorolt. Ez
magyarázza meg azt a nagy tiszteletet és szeretetet, melylyel tanítványai iránta
viseltetnek. Durva lelkületű emberek nem valók sem a tanítöí, sem a tanári
pályára. Hogyan kivánhat juk, hogy finom, műveltlelkű tanítók kerüljenek ki a
képzőintézetekből, midőn akárhány képzőintézeti tanár még maga is nevelésre
szorúlna. Péterfy szelid lelküle te. humanus gondolkozásmódja, gyengéd érzülete
sokaknak követendő például szolgálhatna.

Az 1878-iki s a csak most (1890-ben) lezajlott egyetemes tanítógyűlés
létrejöttében, mint a rendezőbizottság elnökének eléggé nem méltányolható érdemei
vannak. A ki -- mint csekélységem - láthatta azt a lázas tevékenységet, melyet
Péterfy a gyűlés érdekében kifejtett: valóban csodálattal tekint fel ő reá, a ki
jóval egy fejjel nagyobb mindnyájunknál. Az évek száma nem teherként sulyo-
sodik vállára, ifjúi mu nk a erő és 1e l k ese d é s, szilárd a kar a t és szívós
kit art á s, ele ven ség, gyor sas á g, hig g adt s á g, tap int a t, mu n k a-
fel osz tás, ter vsz er ű ség nála most is mind a kellő időben és a maguk
helyén jelennek meg, hogy mint győzelmes hadvezért kisérjék lépésről lépésre.
Hogy mit végzett az egyetemes gyűléseken, arról bőven szólnak a naplók. Oda
utalok tehát ez alkalommal. Mint szónokot sem jellemezem. Hisz Magyarország
törekvő tanítóságának volt és remélem, lesz még elég alkalma őt beszélni hallani.

Meg kell még említenem, hogy a boldogúlt Trefort miniszter által egybe-
hívott országos tanítóegyesűleteknek szintén tagja volt s itt is, csak úgy, mint az
egyetemes gyűléseken, tett, hatott, a mennyit a körülmények és viszonyok meg-
engedtek. A hivatalos "Budapesti Tauítótestület" -nek fennállása óta szintén
tevékeny tagja. Az 1885. január 22-én tartott képviseleti közgyülésen az egyik
alelnöki székbe őt ültették.

1880. óta részt vesz a .N e m zet i N ő nevel é s" szerkesztésében s be-
hat6bben foglalkozik a nőnevelés kérdésével. Újabb időben Komáromy, Lakits
és Luttenberger társaival czélszerű elemi iskolai olvasókönyveket, dr. Kiss Áron
barátjával pedig a tanítóképző-intézeti növendékek részére szerkesztett jeles olvasó-
könyveket. A mellett az időszaki paedagogiai sajtónak is tevékeny munkása.

Látni való tehát, hogy Péterfy a m un k a ked v mellett roppant m u n k a-
erő vel is rendelkezik. Életpályája még koránt sincs befejezve. Hisz még csak
élete delén álló, javakorbeli férfiú. Tőle tehát még sok derekast várhatunk. De
eddigi élettörténete is gazdag okulást nyújt a tanítás és nevelés ügyével foglal-
kozóknak; megtanulhatja mindenki, hogy ö nk é p z é s, kitartó sz or gal o m és
erős a kar a táltal tökéletesíthetjük magunkat.' A művelt, képzett tanítot rnin-
denütt tisztelik és szeretik, A művel t ség az a nagy hatalom, mely a tudat-
lanságot és durvaságot, a rosszakaratot s a dölyfőt egyaránt lefegyverezni képes.
Péterfy bátyánkat, a művelt, képzett, vas-szorgalmú tanítót és tanárt az Isten
még sokáig éltesse!

Böngérfi Já.nos.
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A magyar nyelv tanítása nemet ajkú iskoláinkban.
Hogy idegen nyelvet többféleképen lehet tanítani, az ismeretes dolog. A

nye 1v tan í tás nak 1egr égi b b m ó d j a az, a hogy még ma is a régi nyel-
veket, a .latint és görögöt tanítják. A növendékek szabályokat és szavakat ta-
nulnak - ha -ugyan tanulnak! --, s azután fordítanak. Ugyanezt a módot
alkalmazzák többen a magyar nyelv tanításában is, persze hasonló eredménynyel,
mint a klasszikus nyelvek tanárai az ő tárgyukat. Álta'ános a panasz, hogy gym-
nasiumainkban a növendékek se latinúl, se görögűl már nem tanulnak úgy, hogy
az az oktatáshoz kötött igényeknek csak némileg is megfelelne. S ugyanazon
eredményt mutathatják be a magyar nyelvnek azon tanítói is, kik ugyanazt a
módszert alkalmazzák. Ez a hírhedt középkori scholasticismusnak a maradványa,
melynek eredményei már régóta - kerestetnek. Dr. Conradt E. greifenbergi tanár
•Dilettantentum , Lehrerschaft und Verwaltung in unserm höhern Schulwesen"
czimü művében ezt a módszert azzal kivánja kedvezőbb világításba helyezni, hogy
egyrészt a modern népiskolai módszert nevetségessé tenni iparkodik, másrészt
pedig azt állítja, hogy a módszer semmi, a tanító tekintélyes személye minden,
iS mindazt pótolni képes. A korszerű elemi módszert gépies mintának nevezi,
mely olyanoknak való, kik maguk nem képesek magukon segíteni.

Ezt a módszert, bár nagyon régi, ép oly kevéssé tartom természetesnek és
helyesnek, mint a betűztető módszert, mely nem kevésbbé régi, de azért mégis
kiküsző böltetett.

A tan í tás más ikm ó d j a az, hogy a növendékek valamely nyelvet szem-
lélet alapján tanulnak, úgy amint anyanyelvüket tanulják. Ezt a tanítást szamos
családban alkalmazzák, vagy ahol a család arra nem képes, a növendéket cserébe
küldik; újabban a kisdedóvókban és némely iskolákban is használják e möd-
szert. S a mennyiben a növendékeknek anyanyelven szerzett ismeretei elég na-
gyok, hogy a szemlélet alapján nyujtott fogalmakat idegen nyelven is appercipiál-
hatják, úgy ez eljárás helyesnek tekinthető s az eredmény kétségtelenül jó. A
mennyiben azonban a tanítás arról nem gondoskodnék, hogy a magyar nyelven
nyújtott fogalmak a lélek régibb tartalmával összeforrhatnának, úgy nem volna
természetesnek, nem volna helyesnek tekinthető, még ha gépies gyakorlás által
némi siker is látszanék. Szavak, melyeket el, növendékek meg nem értenek, tar-
talom nélküliek s így képző erővel sem birnak. Az ilyen tanítás csakis az álta-
lános képzés kárára történnék.

Anyelvtanítás h a rm a d ik m ö d j a nemcsak a szemléletet, hanem az
anyanyel vet is szolgálatába fogadja és az összehasonlítás előnyében is részesülhet.
Az új fogalmak appercipiálása sokkal könnyebben és sokkal biztosabban történ-
hetik, ha azok szemlélet közvetítése mellett az anyanyelven nyert tartalomhoz
csatlakozhatnak, mint ha a szemlélet két egymástól egészen idegen fogalom össze-
kötésén fáradozik. A magyar nyelvnek ezen tanításmódját tartotta szem előtt a
ministeri tanterv; csakhogy számos nyelvkönyvir6, véleményem szerint, a helyes
elvet nem mindig helyesen alkalmazza.

Én a magyar nyelvtanítás természetes alapjául anémet anyanyelvet tekin-
tem. Mert ez megfelel a padagögia ama vezérelvének. hogy minden ujabbb isme-
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rétnek a már kerabban elsajátított ismeretekhez kell simulnia és az által fel-
szivödnia, Mit ezen szabályok álbil is kifejezünk : az ismeretesről az ismeretlenre,
a régiről az újra, a közelről a távolabbira kell haladnunk!

A magyar nyelvet német ajkú iskoláinkban úgy tanítjuk helyesen, ha azt az
anyanyel ven szemlélet alapján nyert és gyakori ismétlés által j ól begyakorolt is-
meretekhez csatoljuk.

Az új fogalmakat szemléltetjük, anyanyelven ismertetjük s az ismétléskor
magyarúl is mondjuk.

Ezzel persze munkánkat befejezettnek még nem tekinthetjük. Mert most
következik a nyert anyagnak j ó begyakorlása és lehető önálló alkalmazása, külö-
nös tekintettel a gyakorlati élet igényeire is.

Nézzük a dolgot behatóbban is. Mely anyag áll rendelkezésünkre? Először
l'

az az összes anyag, melyet a gyermekek iskolán kivül elsajátítottak, másodszor
" meg mindaz, a mit a növendékek az iskolában tanulnak. Köztudomású dolog, hogy

a beszéd- és értelemgyakorlatok a szülői ház, az iskola,' a község és határának
ismertetését czélozzák, hogy a további oktatásban a legfontosabb tudományok
nyarnek ápolást. Az összes népískolai ismereteknek lényeges része felhasználandó
a magyar nyelv tanítására is. Ne legyen ez az anyag túlságos sok, különös en
kezdetben tartsunk mértéket, minthogy különben jó eredményre nem juthatunk.

, De a mit kiválogatunk, azt gyakoroljuk be úgy, hogy az többé feledésbe ne jut-
i', hasson. Először egyes fogalmakat nyerünk (főneveket, tulajdonságneveket, igéket,,1
, t számneveket, határozókat, névutó kat és viszonyragokat stb.) j ezeket mondatokká
;: fűzzük, amondatokból leirásokat és elkeszéléseket készítünk. A gyermekeket szok-

tat juk, hogy maguk is kérdezzenek, mások meg feleljenek. A netán szükségesek-
nek látszó új szavakat alkalmilag mondjuk a gyermekeknek.

A gyakorlat szóval és irásban történjék j a növendékek beszélni, olvasni il
irni tanuljanak magyar nyelven .épen úgy, mint anyanyelvükön.

E gyakorlat eleintén persze igen egyszerű dolgokra vonatkozhatik csak is ;
utóbb azonban köre mindinkább tágulhat és táguljon is.

A törvényhozás nem azért határozta el, hogy a magyar nyelv mindennemű
iskolában rendesen taníttassék, mivel elégnek tartja, hogy az csak proforma tanít-
tassék; nem, az ország eredményeket is óhajt látni. Ha kielégitő eredményre

'i' nem vihetjük, tanításunk a Sysiphus és a danaidák munkájához hasonlít, borzasztó
'1 terhet rovunk a tanító!ra és növendékekre, megbocsáthatlan bünt kövotünk el a

padagogia ellen is. Es hazafias tettet sein végzünk, ba a hon nyelvét a nö-
", vendékek előtt közönyössé vagy épen gyülöletessé teszszük. Fél- vagy balsiker
, kikerülése végett a letárgyalt tananyag ot jól be kell gyakorolni. És csak addig

ismeretlen fogalmak közvetítésére használjuk az anyanyelvet ; amit már magyar
nyelven lehet végezni, azt csakis e nyelven gyakoroljuk. Csak így érhetjük el
azt, hogy növendékeink az iskolában magyarúl beszélni, olvasni és irni tanulnak.
Pedig ezt a czélt el kell érnünk, hogy ha hiábavaló munkát nem akarunk végezni.

Az így elért eredményeket meg akként kell biztosítanunk, hogy az is-
métli; iskola. tanítása egészben vagy legalább részben magyar nyelven történjék,
az ismétlő iskolában arra is szoktassuk növendékeinket, hogy az iskolai könyvtár-

t; búl 1l13gyar könyvekot vrgyenek és azokat olvassak,
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És ha növendékeink az iskoláb61 kiléptek, a hol csak tehetjük, magyarlll
beszéljünk velök, magyar olvasnegylet körébe vonjuk őket, népszerű magyar ol-
vasmányt adjunk kezükbe.

Igy majd növendékeink az életben is hasznát veendik magyar nyelvismere-
teiknek. És ha ennyire vittük, hazafias kötelességünket hiven teljesítettük; de
csak is akkor! Ebenspanger János.

A domború térkép a népiskolában.

l

A földrajzot a népiskolában asz er k esz t ő (constructiv) mödszer szerint
tanítjuk. Ezzel tulajdonképen nem teszünk egyebet, mint hogy a szemléltetés
elvét alkalmazzuk a földrajz tanításánál akkor is, midőn a tanítás tárgyai már
nem eshetnek közvetlen szemléletünk alá. Midőn tehát a község tervrajzát, vagy
a község határának térképét a gyermekek szemei előtt raj zol v a keletkeztetjük
a fali táblán, akkor va16sággal ssernléltetünk szemléltetjük az iskolába be nem vihető,
s a természetben sem mindenkor szemléltethető dolgokat azoknak kisebbített
alakban, vagy egyszeruen csak valamely tetszőleges jelek által való lerajzolása által.

De különösen nagy gondot kell fordítanunk az alapos szemléltetésre a föld-
rajztanítás kezdetén: a Ill. osztályban, hogya gyermek lakóhelyének földrajzi
viszonyairól, de még inkább azoknak rajzár61, térképéről nyeljen tiszta fogalmat;
mert csakis e szilárd alapra építhetünk biztosan, midőn tanításunk fonalán mind
távolabbi, általa természetben nem szemlélhető vidékekre vissszük a gyermeket.

A régebbi tanításm6d szerint nem sokat törődtek avval, vajjon a gyermek
tud e a térképről helyesen olvasni, azaz a térkép halvány jeleit át tudja-e vinni
a valóságra,' el tudja-e képzelni annak segítségé vel a valót, le tudja-e olvasni róla
azt a vidéket mindennemű viszonyaival, a melyet az a térkép a maga jeleivel
ábrázol! Pedig hát ez az alapja a térkép szerinti földrajztanításnak. Enélkül
az csak gépies munka, üres sz6halmaz, melynek a gyermek képzetéhen semmi
tartalom sem felel meg. A helyes tér kép - o 1v as á s hoz azonban hosszu ut
vezet. Először szükséges, hogy a valóságot, valamely kisebb területet, p. o. az
iskolát, vagy az iskola telkét tudja a gyermek kis ebb í tet t méretben lerajzolni :
mert csak az képes igazán a kész rajzr6l, térképről a való természetet elképzelni,
a ki megkísértette a föld szinének, habár csak kis területét is rajzban előállítani.
Igy eljutottunk oda, a mit először is állítottunk, hogy t. i. a népiskolai földrajz-
tanításnak leghelyesebb m6dja a synthezissel párosült szerkesztő m6dszer, mely,
segítségűl véve a gyermek rajzolási ügyességét, a megismertetett földterületet
különféle, szokásos jelekkel igyekszik ábrázolni.

A térképrajzolás csak ott kezdődik, mikor a gyermekek a község határába
jutnak, tehát midőn nagyobb terület vagy tér ség kép é t kell rajzban elébök
állíta ni Eddig a gyermekek csak ter v- vagy a lap raj z o kat készítettek kisebb
területekről. Az ily rajzon minden egyes tárgy jelezve van területbeli alakjánal
fogva, csakhogy kisebbített alakban. A térképen csak tetszés szerint megállapított
pontokkal vagy vonalakkal jelzünk mindent, melyek a tárgyak alakját már többé
nem, csupán csak helyét jelölik meg; semellett a kisebbítés is folyton nagyobb



méret.ben történik. A kép és valóság között a hasonlatosság tehát itt már igen
csekély, s így az átvitel is egyikről a másikra mindinkább nehezebb. S valóban
ha a gyermeket egyszerre a lapos térkép rajzolására és olvasására viszszük, möd-
szertanilag nagy ugrást követünk el. Hogyan is értse meg az a 8 éves gyermek,
hogy azok az apró vonalkák tulajdonképen kidomborodó emelkedést jelentenek?
Hogyan is tudná ily rajzról a va16ságnak csak megközelítő képét is nyerni?

Mielőtt tehát lakóhelyünkról térképi felvételt tennénk növendékeinkkel, szük-
séges, hogy a természetet hívebben ábrázol 6 mesterséges eszközhöz folyamodjunk.
És erre legalkalmasabbnak kinálkozik az u. n. dom bor ú tér kép.

Az indukczi6 élvénél fogva a leghelyesebb eljárás tulajdonképen az volna,
hogy midőn a helység környékének földrajzára áttérünk, kivezetnők a gyermekeket
a határba s ott a természetben szemléltetnők annak felületi, vízrajzi és egyéb
viszonyait. Ez azonban a legtöbb esetben, - legalább épen akkor, - kivihetétlen
és nem is minden község határában van olyan könnyen megközelíthető magaslat,
oa honnét az egész környéket áttekinteni lehetne. Igy tehát a rendes körülmények

,.' között kénytelenek vagyunk részint a g:fermek előléges és esetleges tapasztalataira,
részint mesterséges szemléltető eszközökre támaszkodni. Midőn tehát a gyermekek
már a községben sannak tervrajzán alaposan tájékozni tudják magukat, elébök
állít juk a község környékét feltüntető domború térképet, melyen az emelkedések
szemmel láthatólag s tapintásunkkal érzékelhetőleg, a többi természeti viszonyok

" pedig a va16ságot megközelítő szinekkel vannak jelezve, - s azon szemléltetjük
s ismertetjük meg sorra a község határában előforduló dombokat, hegyeket,
lapályokat folyó és álló vizeket, útakat, esetleg pusztákat vagy egyéb telep eket,
nevök szerint : úgyszintén azt is, hogy mely földterületen van erdő, rét, legelő,
szántóföld, szőlő, gyümölcsös stb. Csak ha a domború térkép segítségével alapos
fogalmat nyertek növendékeink a község környékéről, következhetik az a fokozat,
hogy a sík térkép szokott jeleivel rajzban állítsuk azt elébök s rajzoltassuk velök
is táblán vagy papiroson. S midőn már a térképpel, mint a megismert földterű-
létnek, önma$'uk által is ,megrajzolt rajzával megismerkedtek, viszszük át őket a

. kész fali térképre. Ekkor már fognak tudni azon is olvasni, azaz képesek lesznek
arra, hogy a természeti valóságnak a térkép által feltűntetett halvány képéről
maguk elé tudják képzelni magát a valóságot, magát a természetet.

Bemutattam ezekben azt a föntebb jelzett hosszú útat, mely a földrajztanítás
, legelső fokán a térképről való helyes olvasáshoz vezet. Láttuk, hogy ha a foko-

zatos előrehaladás elvét akarjuk követni, - pedig kell, hogy azt kövessük, -
. akkor a domború térképet nem mellőzhetjük tanításunknálo De hát hol vegye a

tanító a domború térképet? A dolog természetéből folyik, hogy minden község
iskolájában más-más ilyen térképre van szükség, s minden községben csak egy-két
példányra, t. i. a hány iskolája van; ha tehát e térképek valamelyeczélra fel-
állított s berendezett műhelyben állíttatnának elő, egy-egy darab elkészítése igen
költséges, és így az iskolák által nehezen megszerezhető lenne. Nem marad más
hátra, mint hogy. minden tanító maga készítsen saját iskolája
számára d e m b o r ú térképet.

Alábbiakban igyekezem megismertetni t. olvasóirnat a domború térkép készí-
tésének legegyszerűbb, általam gyakorlatilag is alkalmasásba vett m6djával.
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E szerint szükségünk van elso sorban j6 a 1 ap - tér kép r e, mint a milyenűl
szelgalhat az u. n. Gönczy-Kogutovicz-féle megyei térképek bármelyike; ennél még
jobban használhat juk a katonai rés z l e t - tér kép eke t (Special- Karten), melyek
bármely könyvkereskedés útján megszerezhetOk. A katonai térképeknél azonban,
melyeknek egyes darabjai.' mint folytatások egymáshoz illeszthetők, sokszor meg-
esik, hogy a kérdéses község környékét két-három darabb6l kell összeillesztenünk.
Bármelyiket veszszük ezek közül alapúl. el kell készítenünk arról községünk kör-
nyékének térképét egy 6rajárásnyíra, legalább fél négyzetméter nagyságban. S ez
lesz aztán a tulajdonképeni alaptérkép további munkánkhoz,

Másod sorban szükségünk van tiszta, gyúrt fa z e kas - agyag r a. Ezt
rajzunknál valamivel nagyobb deszkaalapra elsimít juk egy újjnyi vastagságban
egyenletesen. .J6 csomót belole tányérban még félre teszünk s vászondarabbal
leterítve, idonként meglocsoljuk, hogy ki ne száradjon; de arra is ügyelünk, hogy
nagyon nedves ne legyen, mert akkor ragad s nehéz kézzel formálni.

Végűl szükségünk van ter pen t i n r e és közönséges o 1aj fes t é kr e.
Ezekrftl majd a maguk helyén !: Szerszámként szerepel az ujj u n k. Ezekkel, és
egy kevés rajzolási ügyességgel ellátva, hozzáfoghatunk munkánkhoz, mely tulaj-
donképen nem egyéb, mint egy kis "agyagmintázás ", a szobrászatnak egy neme.

Ha már községünk környékének térképét megfelelo nagyságban pontosan
elkészítettük, áttetsz o papiros segítséveI arról hamarosan másod-példányt készítünk,
s azt a simb, agyagrétegre helyezzük, és iróvesszőnkkel minden vonalat újra gyen-
gén meghuzunk : ez által a rajzot könnyíi szerrel átvittük a puha agyaglapra. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy az útak at, folyókat, tavakat csak vékony vonallal
jelezzük, a hegyeknek pedig csak a helyét rajzoljuk meg, kerekded vagy tojásdad
vonallal, a szerint, a milyen alakot a hegy tövének átmetszete adna. Ilyenformán
jelezzük magának a kezségnek s a szomszéd községeknek a helyét is. Egyelore elég
ennyit az agyagra rajzolni; a többi viszonynak csak az eredeti lapon kell meg-
rajzol va lenni, a kivitelnél csak akkor lesz erre szükségünk, ha a festéshez
érünk.

Fogjunk most már a mintázáshoz. Az agyaglap vízszintes lapja csak azon
helyeken marad meg eredeti állapotában, a hová a sík területek esnek. A hol
emelkedés van, oda kisebb-nagyobb darab sár-agyagot teszünk s azt ott ujjunkkal
addig formáljuk, míg a természetes földterilletnek megfelelo alakú, terjedelmű és
magasságú nem lesz. Ez az. a munka, melynél fogva az agyagból domború térkép
lesz. Kissé fáradságos. vesződséges, de épen nem nehéz feladat. De hogya
valóságnak hű képét adhassuk általa, mindenekelőtt j61 kell ismernünk környékünk
domborzati viszonyait; folytonosan magunk elé kell azt mintegy madártávlatból
képzelnünk. Ha esetleg valahol fennakadunk. kimegyünk a szabadba, s azt a
kérdéses vidéket még egyszer figyelmesen megszemléljük. Térképünk azonban
csak akkor lesz megközelítőleg hű, ha az egyes emelkedések közötti aranyra is
ügyelünk. Kezünkre járnak ebben a fentebb is említett térképek, melyeken az
emelkedések tengerfölötti maggaasága mindenütt jelezve van. Ha a község hatá-
rában t6 is van, annak a felszíne rendesen mélyebben .fekszik valamivel, mint a
lapályes területek é ; ezt a térképen úgy fejezzük ki, hogy azon a helyen az agyag
felszinét kissé mélyebbre vájjuk.



ll,

lVIíg a mintázással ekként nagyjáb6l végezünk, az agyag kissé szikkadni fog
s ekkor hozzáfoghatunk a simítashoz, egyengetéshez. Ezt már nem tisztán ujjunkkal
végezzük, hanem tompa élű fakéssel, sőt itt-ott aczélkéssel is.

Most az így kidomborított, s ez idő alatt meglehetősen megszáradt lapra
irénnal gyengén újra rárajzoljuk a foly6kat, a maguk kanyarulataival, az útakat s
a helységeket; azután az egész lapot bevonjuk. illetőleg fényesre lakkozzuk ter-
pentinnel. Ez hamar megszárad, s alóla a rajzolt vonalak kilátszanak; ezek szarint
a sima fölületen elkezdjük akifestést. Apr6 ecsettel sorban rámázoljuk a meg-
felelő színű olajfestéket : a helységek házait czinober-vörössel, az utczákat pedig
fehérrel; az országútakat két párhuzamos fehte vonallal, köztük fehéren, a mezei
útakat csak egy fekete vonallal, a vasutakat pedig szaggatott s váltakoz6 fehér
és fekete vonalakkal ; a kertet kékekes zölddel; a rétet világos, az erdőt sö! ét
zölddel ; a szánt6földeket sötét barn ával, a szőlőterületet sárgásbarnával, a foly6
vizeket világos kék vonallal, a tavat kék folttal és így tovább.

Ezzel domború térképünk készen van. Még csak a jelmagyarazatot, va~y
inkább színmagyarázatot festjük oda az egyik sarokba.

Az alatt, míg a térképen dolgozunk, megszakításkor . mindíg nedves ruhával
eritjük le, hogy ne hirtelen száradjon ki,. mert különben megrepedezik. Mind-

azáltal az agyagréteg lassanként kiszárad s jelentékenyen összehuz6dik; úgy, hogy
a deszkalapb6l köröskörül egy ujjnyi széles szegély kilátszik. Épen j6 arra, hogy
ölé lámát szegezzünk, mely az agyaglapot is megtartja ; mert különben az könnyen

lecsúszhatnék a deszkalapr6l, s fáradságos munkánk eredménye porrá zúz6dhatnék.
Az itt leirt m6don bármelyik tanit6társunk készíthet iskolája számára dom-

.. ború térképet. A pepecseléstől, melylyel a munka jár, ne riadjunk vissza: két
hét alatt, naponkét egy-két órai munkával, elkészithetjük; s aztán, ha j6l mez-

. őrízzük, örökös lehet iskolánkban. Sokba se kerül a hozzával6k előállítása, alig
tesz ki egy forintot Ennyit csak megbir a legszegényebb egyház kasszája is!
Magára a tanítóra nézve pedig kellemes és szellemképző vakácziói foglalkozás ez
a domború térkép-készités.

Papp József.

Költelnénytárgyalás a népiskola felsőbb osztályaiban.
"Megelégedés." Győry Vilmostól. (Kapi-Papp, Olvasókönyv: 126.)
"Előkészítés. " K. gy.! Gyakran hasonlítják az embert j6 és rossz tulajdonsá-

gaival együtt az őt környező természeti tárgyakhoz ; igen sokszor ezek képében
tűntetik fel őt. Szent könyvünkben is sok ilyen összehasonlítást találunk; néhányat

., ezek .közül ti is ismertek már. Igy p. o. hogyan nevezi Jézus a képmutató fari-
zeusokat? (Báránybőrbe öltözött farkasoknak.) Egy más helyen hogyan nevezi ta-
nítványait? (A föld savának, a világ világosságának.) Önnön magát az űr Jézus
szőlőtőhöz hasonlítja, a keresztyén egyház tagjai pedig ezen szőlőtő vesszői. _
Igy hasonlítják gyakran az ifiükort a tavaszhoz, az aggkort a télhez ; így tűntetikr:·
fel néha az embernek egyes tulajdonságait p.o. a szorgalmát a méh, _ mun-
kasságat a hangya képébon.
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Ma egy szép költeményt fogunk olvasni, melyben az embernek egyik kedély-
állapota szintén természeti tárgy képében van feltüntetve.

(Következik a költemény mintaszeríi előolvasása a tanító által s azután a
tulajdonképeni tartalmi tárgyalás.)

Olvasd az 1. és 2. szakaszt! ... Miről van szó az első szakaszban? (Egy
szép virágról.) A költemény szavai szerint, mi lakik ott, hol ez virúl? (Boldogság.)
S milyen ott az élet, hol ez nem virul? (Nehéz.) A második szakasz szerint minő
módon lehetne e virágot megszerezni ? (Könnyű módon.) Mégis csak mennyi azok-
nak száma, kik ezt a virágot birják ? (Kevés) Mi ennek az oka? (Mert rosszúl
keresik.) Melyik e szép virág? (A megelégedés.)

Minek képében van tehát itt a megelégedés feltüntetve? (Egy virág képében.)
Hová szóktuk a virágokat leginkább ültetni? (A kertbe.) Mi czélból? (Hogy
gyönyörködtessenek bennünket.) Ki szokta a virágokat a kertben ültetni? (Az
anya, apa vagy a kertész.) A megelégedés egy szép virág. - Mit gondoltok,
melyik az a kert, melyben ez a virág tenyészik? (A szív.) Ebben a kertben más
virágok is szoktak tenyészni j ilyenek a szerétet piros rózsája, a szelidség és sze-
rénység illatos ibolyája, a hála kéklő nefelejtse. - Ki alkotta úgy az emberi
szivet, hogy ezen szép erényekre képes legyen? (A jó Isten.) Igen, övé az áldott
égi kéz, mely a megelégedés virágát is az emberi szívbe ültette. - De a virágokat,
hogy vigan tenyésszenek, ápolni is kell. - Kik azok a kertészek, a kik az erény
szép virágait szivetekben ápolják? (A szülők, a tanítók) Óh hallgassatok rájok,
engedelmeskedjetek nekik, mert csak így lehettek egykor megelégedettek és bol-
dogok! - Költeményünk szerint mennyi a megelégedett emberek száma csak?
(Kevés.) Hogy miért, az kitünik olvasmányunk következő szakaszából. Olvasd a
3. szakaszt! ...

Milyea hitben él az emberek legnagyobb része? (Hogyevirág - t. i. a
megelégedés - fenn magasan virít.) Hogyan nevezi költeményünk ezt a hitet?
(Balgaságnak.) Balgaság más szóval azt teszi: oktalanság, esztelenség. - Mi
esztelenség költeményünk szavai szerint? (Azt hinni, hogy e virág fenn magasan
virít )

Sok ember azt hiszi, hogy csak a nagy vagyon, magas állás, tekintély tesz
megelégedetté. Csalódnak az ilyenek! - A világi gazdagság, rang, fényes állás
egyedül megelégedetté, boldoggá nem tehetnek senkit.

Oh ha egy pillantást vethetnénk némely gazdag ember szivébe, szegény-
'ségünket nem cserélnők fel vele. - A megelégedés virága nem mindig fenn, magasan
virit j hol keressük azt inkább? (A völgyben.) 'Ez azt teszi más szóval: a szegény
ember is lehet boldog.

Mire van a szegényember utalva, hngy magát tisztességesen fenntarthassa?
(Munkára.) Munka által mit szerezhet? (Mindennapi kenyeret.) Sőt egy kis szerencse
mellett még mit is? (Vagyont.) Mi által tarthatja fönn egészségét is leginkább?
(Rendes életmód által.) A rendes életmódhoz mi is tartozik? (A munka.) Mi által
szerezheti meg embertársainak becsületet is? (Hasznos munkásság által.) Lássátok
k. gy.! ezek azon dolgok, melyek az embert megelégedetté tehetik: a mindennapi
kenyér - nem a nagy vagyon - az egészség sembertársaink beesülése j mint-
hogy pedig ezeket munkásság által szerezhetjük meg leginkább saszegény ember
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van leginkább munkára utalva, mi következik ebből? CA szegény ember is lehet
megelégedett.) Miért?

Vannak azonban esetek, midőn a legőszintébb törekvésnek, a legönfeláldozóbb
urunkásságnak is nincs meg a kivánt eredménye, sikere; még ily esetekben sem
szabad zúgolódni és panaszkodni a SOTSelleu. - Mi tartson bennünket vissza ez
esetekben az élégedetlenségtől? (Az Isten jóságában való hit és bizalorn.) Igen,
kötelességeink hű teljesítése, becsületesség és Istenbe vetett bizalom az élet viharai
között mindenkor lelki békességet eredményeznek s ez a megelégedés, a boldogság
Azért tehát: ha boldog akarsz lenni, el ne feledd soha ezt a szép életszabályt:
"DOlgozzál és imádkozzál!"

Tedd meg a magadét, a többit bizd Istenre!
"Emberé a munka, Istené az áldás."
Olvasd a két utolsó szakaszt! ...

Isten az ő áldásait nem egyforma rnértékkel osztogatja az embereknek. -
Különösen mely adományait osztogatja Isten a legkülönbözőbb mértékben? (A
földi vagyont.) Milyen fokozatokat találunk e tekintetben az embereknél? (Vannak
dúsgazdagok, vagyonosak, kevésbbé vagyonosak és egészen szcgények.) Költeményünk
szavai szerint, mire ne nézzünk ? (Más mily sokat kapott.) Azaz ne olyanokkal
hasonlítsuk össze magunkat, kik nálunk gazdagabbak, szerencsésebbek, inkább mire
gondoljunk? (Hány maradt még, a kit boldoggá tenne csak egy része annak, mi
minket mint egész sem boldogít.) Akár milyen szegények legyünk is, vannak nálunk
még szegényebbek és szerencsétlenebbek. __o Ha vannak ép tagjaid, erőd a mun-
kára, mit kivánsz többet! Hány ember van, a ki ezt is nélkülözni kénytelen, kit
boldoggá tenne birása !

Korlátozzuk tehát vágyainkat, mert .Földi ember kevéssel beéri, vágyait ha
kevesebbre méri" s akkor szegénységünk mellett is megelégedettek s így boldogok
leszünk.

S azt az isteni gondviselés jól is rendelte, hogy egynek több, másnak keve-
sebb van, költeményünk szavai szerint miért? (A büszke tölgynek zápor árja kell,
a fÜszálnak egy harmatcsepp elég,) Mi czélra kell a büszke tölgynek zápor árja P
(Hogy gyökerei táplálhassák hatalmas törzsét és terebélyes koronájának minden
részét.) A fűszálnak ezen czélra mi is elég? (Egy harmatcsepp.) Ez ismét egy
gyönyörű kép a természetből, melynek értelme ez: az emberi társadalom úgy van
alkotva, hogy a hatalmasoknak, az emberi intézmények élén állóknak nagy tekin-
télyre s világi vagyonra is szükségök van, hogy életfeladatuknak megfelelhessenek,'
míg a kisebb körben munkálkodö, alacsonyabb állású emberek kevesebb vagyon
és tekintély mellett is betölthetik hivatásukat.

K gy., ha majd egykor felnőttök és látni fogjátok, hogy egyik-másik ember-
társatoknak több jutott az Isten áldásából. mint nektek, ne tekintsetek irigy szemmel
arra! Ki tudja, a nagy bőség mellett is .boldog-e az! Legyetek megelégedettek a
kevéssel is, mer tes a k így 1e het tek b o l dog ok.

Ezután következik a tárgyalt költemény hangsulyozott, szép olvasásának
begyakorlása; végre házi feladatúl : a költemény betanulása.

, .,
1,
r'
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Epilógus.
Hiába próbálgatod azt a szárnyat,
N em fogsz te fölrepülni sohasem;
Győzd, győzd le hát ez őrült, balga vágyat,
S pihend ki vergűdésed idelenn.

Új életet kezdj, csöndes et, munkásat,
Lásd, annyi ember boldogúl ekkép:
Hisz szíved itt még oly sokat 'találhat,
Az élet olyan gazdag, olyan szép.

Előtted minden; tavasz, ifjúság,
Körötted élő, nyüsgf emberek,
Mi körülvesz, egész egy kis világ,
Elég, hogy betöltse a lelkedet.

Mit is keresnél ott fenn, a magasba',
Más régió az, nem' neked való:
N ap ottan mindenik, lángzón ragyogva
Messze' időkre, földre fényt adó.

Az a kis láng, a mely szívedbe' rezg,
Ott hulló csillag fénynek sem elég:
Ám kis v il ágo d fénylő napja lesz,
Ha csöndes, boldog tűzhelyeden ég ...

A had szervezet a Hunyadyak korában.*)
- Mívelödés történeti kép. -

A pénzügyek, az adózási rendszer, az országos jövedelmek szorosan ösz-
szefüggnek a hadügygyel. Ehhez nem kell sok bizonyítás. Minél gazdagabb valamely
ország, pénzügyei mennél rendezettebbek : annál hatalmasabb hadsereget képes
fenntartani. A hadsereg s a háború kérdése voltaképen mindig p é n z kér d é s. Ezt
tanú sitja a történelem, a múlt s a jelenkor egyaránt. Nem lesz azért nehéz ki-
találni s még kevesbbé megérteni a Hunyadyak korában létezett hadszervezet
állapotát.

Mátyás a rendekre bizta, vajjon személyesen akarnak-e részt venni a had-
járatban, vagy meg akarják-e váltani magukat? A nagy király ezen fogásában
kiváló politikai előrelátás rejlik. Mátyás t. i. biztos volt benne, hogy az urak inkább
pénzzel váltják meg magukat. semhogy személyesen szolgáljanak. Az állandó hadi
szolgálattól mindenki igyekezett szabadúlni más országokban is, nemcsak nálunk.

,*) Dr. B a II agi A lad á r, egyetemi tanár előadása után, jegyzeteim alapján.
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Igy van ez napjainkban is. Mátyás tehát nag.Y emberismerő volt. Ha a rend ek
személyesen vesznek részt a hadjáratban, akkor Mát'yás kösépkeri ezervezettel biró
hadsereget kap, melylyel nem sokra mehet. Ezt jól tudta. Neki inkább pénz kellett,
melylyel zsoldosokat toborozbatott, a kik vak engedelmességgel követték. A vált:
ságdijat lehetőleg magasra emelté, hügy mentől nagyobb összegek felett rendel-
kezzék. S ez új adó révén, melyet előbb subsídium-nak, rendkivüli adónak neveztek,
későbben azonban contributiónak (adó): Mátyás csakugyan jelentékeny pénzösz-
szeghez jutott. Tehát nagyon jól számított.

Ez a rendkivüli adó megvolt már Zsigmond idejében is; pl. 1433 -ban Buda
tiz lancsá-t (lancea) azaz tiz pánczélos lovagot tartozott kiállítani, e 'tiz lovaget
azonban 1680 frton megválthatta. Al bar e gal i s (azaz: Székesfehérvár) tiz equest
(lovast) tartozott előállítani, e kötelezettségét szintén megválthatta, még pedig
420 frttal.

Mátyás király 1468 óta, vagyis a cseh háború idejétől kezdve állandósítja a
contributiót Az adók eleintén csak ideiglenesek, adh o.c vannak elrendelve s csak
lassanként állandósíttatnak. A rendek megszavazzák az adót egy-egy évre 1470-ben
s 1471-ben, 1475-óen (1471 és 1475 között hézag van) két esztendőre és 1478-ben
már öt esztendőre szavazzák meg az adót, vagyis állandósítják. És ez természetes.

'Mátyás állandó hadsereget tartott, tehát allandósitania kellett a contributiöt, mely
300-500,000 arany forintot hozott neki. Mátyás király erősen centralizált. Tu-
lejdonképen ő vetette ki az adót, az országgyűlés csak piscum masculum volt, S
az adót nemcsak megszavaztatni tudta, de be is hajtatta. még pedig 3-4-szeresen is.

A paraszt kémények szerint, per foco, adózott Mátyás idejében. Egy-egy
paraszt portán rendes en 3-4 kémény volt, hogy aztán kevesebb adót fizessenek,
csak egy kéményt hagytak meg, sok helyt, még ezt is sokalták. Ennek emléke
maig is fenn van. Pl. Zalában, Vasban némely helyütt kémény nélküliek a házak,
a füst az ablakon jön ki.

Mátyásnak, nagy jövedelmi forrását képezték még a külföldi hatalmas-
ságoktől nyert sub s id ium o.k. Nevezetesen a pápaság és Velencze segélyezték a
magyar királyt. Igy II. Pál 1464-ben 50,000 arany forintot küldött, holott mind-
össze 400,000 arany forint volt évi jövedelme, IV. Sixtus pápa a 70-es években
szintén ötvenezer aranyat küldött, Velenc~e pedig 43,000 aranyat (E kalmár nép
évi jövedelme 80,000 arany volt s így aránylag Velencze is nagy áldozatot hozott,

Hogy a pápaság és Velencze ily nagy áldozatokat hoztak, annak nagy oka
lehetett. A papság, mely a kormányzati tényeket mindig a legtisztábban látja,
mindenha értett a világpolitikához. 1453-ban elesik Konstantinápely, a török tovább
nyomul, Boszniának tart s az a hír, hogy a szultán meg' nem áll, mig Rómában
a Szt. Péter templom tornyán meg nem abrakoltatja lovát. Azután Muhamed csá-
szárnak iszonyú nagy hajóhada volt, legnagyobb abban az időben. Méltán tarthattak
tőle, hogy Olaszországot a tenger felől akarja megtámadni. Annyival inkább, mivel

,a török Moreában már foglalasokat tőn. Velencze a töröknek mintegy a torkába
esett, Rómának pedig, mint Olaszország fővárosának elég oka lehetett ct rettegésre ..
Ez magyarázza meg a pápaság és a velencziek áldezatkészségét, melylyel a magyal'
király haderejét növelni igyekeztek. A velenczei és római levéltárakban roppant sok
levél van, melyekben a követ jelentések a török államszervezetet ismertetik s mind-
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egyik félelmetes hatalmasságnak tünteti fel. N em csoda tehát, hogy az olaszok
rettegtek a töröktől s mmden reményüket a vitéz magyar nép harczi rátermett-
ségébe vetették. De a mint a XVI. század elején, 1ó20-ban irányt változtat a
török, s egyfelől Eszéken át Budának, másfelől Bécsnek tart: azonnal elmarad az
olasz segély ,

A török ereje hadiszervezetében rejlett. Hatalmas zsoldos seregekkél rendel-
kezett, melyek vakon engedelmeskedtek. A magyar hadszarveset ban der i á 1i s
volt a Hunyadyak korában. A banderiumok még ~ agy Lajos korából származtak.
Megkülönböztettek háromféle banderiumot: 1. királyi-, 2. nemesi- 's 3. vármegyei
banderiumokat. 1351-be~ meghozták az ősi ség i tör v ény t. A király meg-
erősiti az aranybullát a 4. pont kivételével. Eddigelé ugyanis az örökös nélkül
elhalt nemesek jószágaikat egyházaknak vagy magán személyeknek elajándékoz-
hattak vagy eladhatták. 'Nagy Lajos kimondotta, hogy a férfiágon kihalt nemes
birtoka a királyra száll. Igy vált lehetövé a királyi banderiumok kiállítása. Amely
zászlós úr 50 embert állitott ki, ennek fejében helyet nyert aki r á 1Yita n á c s-
ban, kivétetett a főispáni hatóság alól s óriási szabadalmakat nyert. A jobbágy a
nemesek részére a kilenczedet fizette, s igy vált lelietővé a nemesi banderiumok
kiáliítása. Az ország hivatalos zászlós urai (országbirö, nádor stb.) a ti szt i ban-
deriumot képezték. Ezen zászlós uraknak a kir. sókarnara bízonyos mennyiségű sót
tartozott szállítani. A főpapok a dézsma fejében voltak kötelesek pap i b a n-
der í urna í kat szervezni. A legnagyobb terhet a vár meg y e i banderium viseli,
ez volt a ne ill zet ide r é k had, mely semmi kárp6tlásban nem részesült hadi
kötelezettségeért. Voltaképen csak az urak nyernek, legtöbbet a főispán, ki katonai
méltósággá (a derékhad vezérévé) lesz.

Az urak, ha csak lehetett, kibújtak a hadkötelezettség a16l. Sokszor az or-
szággyűlésnek kellett szigorúan fellépni. Igy 1439-ben, Albert alatt kimondotta az
országgyűlés, hogy akir. és a papi bauderiumok a legközelebbi tavaszig készen
álljanak és szét ne merjenek oszolni. A banderiális rendszer egyik és nem leg-
utols6 hátránya volt az is, hogy tagjai csak honvédek voltak, a mennyiben az
ország határain túl nem tartoztak hadakozni. A külföldi politikának oly felfogása,
minőt Mátyás királyunknál tapasztalunk, semmiképen sem volt összeilleszthető a
banderiális rendszerrel.

Hunyady János nem változtathatott e rendszeren. A mint II. Mohamed 1453-ball
elfoglalja Konstantinápolyt: nagy rettegés fogja el Eur6pát. 1454-ben összeül a
magyar országgyűlés és nevezetes határozatokat hoz. Hunyady János tanácsára
elhatározza, hogy az összes banderiumokat ki kell állitani, vagyis föl kel é s t
(D6zsa-féle néphad) rendel el. Kimondja, hogy száz jobbágy-telek négy lovast és
két gyalogot tartozik előállítani. Nevezetes mozzanat, hogy a porták, melyek eddig
csaknem kizárólag lovasokat állitottak ki, most már gyalogosokat is tartoz-
tak adni.

Bizonyos körökben mai napig is kisért nálunk az a felfogás, hogy a gyalogos
nem is katona. A magyár nemes mindig lóháton szolgált, ezt gavallér munkának,
úri szokásnak ismerték, de a gyalogosokat lenézték. Ma már egészen mrgváltozott
a hadviselés.váz ismétlő fegyverek s a füsttelen lőpor a lovasság értékét nagyon
leszállitották, ellenben épen oly mértékben emelték a gyalogosok becsét.
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Az 1454-iki budai országgyűlés mindenkit személyesen kötelezett a háborúban

való részvételre. Minden ki nem állított lovasért 16 arany forintnyi birsaget róttak
ki, minden ki nem állított gyalogosért 10 arany forintot tartoztak fizetni. A ki
nem megy el a háborúba vagy idő előtt elhagyja a tábort: az jószágvesztésre
itéltetik. Hunyady Jánost megválasztották az ország főkapitányává. (Generalis
Regni Hung. Capitanus.)

Hunyady János kiváló kat o nai te het ség volt. Soha hadvezér oly kis
eszközökkel oly nagy eredményeket nem ért el, mint Ő. A legnagyobb stratégákkal
egy sorba helyezhető. Hadvezéri lángeszének egy vonása a várnai ütközet. A leg-
utolsó orosz-török háború is fényesen igazolta, hogy a kié a Sipka-szoros, az előtt
nyitva áll az út Kenetantinápoly és Bécs között és dominál a Balkán félszigeten.
Hunyady mindig azt hirdette, hogy ki kell verni a törököt Euröpáböl. Tettei pedig
tanúsítják, hogy a Balkán félszigeten akart tért foglalni.

Mint tiszta jellemű hős is példátlan a magyar történelemben. A keresztyén-
ség eszméjét oly tisztán képviselte, hogy senki nem úgy, mint Ő. A hazaszereteten
kivül a keresztyénség nagy eszméje lelkesíti s mintegy képviselője lesz a keresz-
tyénségnek szemben a mohamedanizmussal.

Ezen önzetlen hős mellett Hunyady Mátyás ellromályosúl, mint hadvezér.
Mátyas nagy nralkodö, Hunyady János pedig a legnagyobb hadvezérek közé tartozik,
minőket csak felmutat a világtörténelem. Hunyady János banderiális hadakat, vagyis
fegyelmezetlen csapatokat vezérel győzelemre, Mátyás zsoldos csapatokkal rendel-
kezik. A banderiális csapatok tisztjei csakis a királyt ismerik el főnöküknek, ám
de Hunyady .Tános nem volt király s mégis győzelemről győzelemre vezette seregét.
Hunyady János mindig a török ellen küzdött shitvány tartományoken keresztül
kellett vezetnie seregét, hol csapatait csak a legnagyobb erőfeszítéssel élelmezhette.
Mátyás alig egy-két hadjáratot viselt a török ellen. Nyugaton harczolt, hol a
civilisatie sokkal nagyobb volt; (Ausztria, Stiria, Csehország); hadviselési költsé-
geiért kárpötolhatta magát, sarczokat vetett ki (Boroszló, Bécs) és állandó adókat
létesített.

A sereg szervezete Hunyady Mátyás alatt nagy változáson megy áto Míg .
Hunyady János utolsó háborújában közönséges fölkelő hadra (néphadra) szorúl,
pedig Mátyás híres állandó hadsereggel rendelkezik. Zsigmond király és császár
ideje óta külföldön és hazánkban is lassanként zsoldos csapatok foglalnak tért. Ez
a had nem veszekszik királyával, -nem tagadja meg a határ átlépését, hanem a
fejedelem akaratát érvényesíti, mert a fejedelem szava neki parancs, hisz életét
bérbe adta a fejedelemnek. Ilyen állandó hadsereg nélkül a despotikus dynasztía
megállapítása lehetetlen.

. Abban az időben a társadalmi állapotok nagyon ziláltak voltak, ezért vált
lehetővé a zsoldos seregek keletkezése. A czéhrendszer virágzását élte. Mcster-
legények, kik a czéhrendszer miatt nem juthattak a mesterek közé, a katonai pályár a
tódultak. Ilyen elégedetlen mesterlegényekből áll a zsoldosok legnagyobb részo.

Mátyás király híres fekete seregépek megalakítására tehát minden készen állt.
A nagy király megértette a kor sze II eme tsa szerint cselekedett. De erről jövőre.

Böngérfi János.
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Osak a tollam perczegesel ...
Azt olvastam valamikor egy papról, hogy ha vasárnap reggelre úgy tele

volt a szobája pipafüsttel. hogy az imakönyvért hozzá jövő egyházfi majd elbódúlt
benne: úgy előre publikálta ez a félig egyházi ember a templom előtt álldogáló
hiveknek, hogy - no, ma hallunk ám valamit!

S tényleg, jó is volt akkor a predikácziö.
Hát ha épen csak ez kell: tele füstöltem én is a szobámat úgy, hogy kis

. feleségem majd az ablakokat tarja rám, ha különösen oly metsző nem volna a
deczemberi éj levegője, midőn lámpám ernyője alá huzódva, egymás után huzom
a barázdát e halvány papiron ! Már most aztán jó lesz-e ez a tárcza? Füst van
elég, de kóválygó fellegei nem nagyon bólintják rá az igent! Node azért
neki!

* *

Hogy is kezdjem csak? - Tanítógyülés volt Kisfaludon. "Fiók értekezlet"-
nek hívják, mert csak a rábaközi paedagogusok sereglenek össze rája, hiányzik a
répczemelléki tanító világ. Össze is hordta a gyülekezeti fiakker mindannyit, még
a soborit sem kellett ladikon hozni, becsületesen viselte magát aRába novernber
15-én.

Fuvarosem egy ülésen akart vinni, azt mondja : a másikat elrágta a mult-
kor a csikó! De Uram Isten! hivatalos út s egy ü 1 é s, ez nem járja. Kértem a
szomszédban egy másodikat. Feltettük. Keskenyebb volt mint a kocsikas s aztán
akisfaludi hápahupás uton feldült velem együtt.

Ezt az utat nem ártana egy kicsit úgy tanítógyülés előtt megtöltetui. A
többiek is panaszkodtak rá.

Soproni kedves vendégeink, 'pardon l tagtársaink, - meg ne sértsem őket! -
Kapi, Bancsö, Stromp tanár úrak is lerándultak a gy ülésre. Nekik jobb utjuk volt.
előbb is megérkeztek, mint mi.

Mikor aztán nagytiszteletű elnökünk: Laucsek esperes úr szép hinbója is
begördült a tanítói lakás udvarára, együtt voltunk mindnyájan.

Olyan büszke vagyok erre a szép fogatra, mert ez egyszer nem plébános
dülleszkedik benne, hanem lutheránus pap. Majdnem azt hiszem, hogy még utóbb
a tanítók dolga is felszökken ennyire!?

*
Mondom együtt voltunk, megmelegedtünk, aztán belekaptunk a dologba.

Vártam, hogy majd az "Evangelikus Népiskola" deozember havi füzetében jegy-
zőnk annak módja s rendje szerint méltatja mindazt, a mi akkorra végbe ment.
De hát nem tudom, mi baja, szörnyen hallgatott. Én meg, tetszik tudni, hogy
ilyesmiről okosan irni nem tudok; nem értem a hivatalos "tatik-tetik" formát, az-
tán meg a szám is eljár úgy néha-néha.

A tek. szerkesztő úr mégis felszólít, hogy mondanék már valamit. Hát
hiszen mondok, hanem aztán ha kikap ok érte, nem egyedül én leszek ám az oka.
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Majd csak kérem oda a vonal alá tessék engem czikkestül helyezni. Azt
mondják, hogy a ini ott lát napvilagot, nem megy mind való számba, meg hogy
nem is igen nagyot ütnek érte az ember fejére. A kicsit meg kibirom.

* **
Bakody Imre úr tartott előadást a - Miatyánk - 3-ik kéréséről. Magas,

szálas ember. Csak egy kicsit nőtt volna még, úgy már bizonyosan leb ontották
volna ezt a régi. .. -- minek is mondjam? - iskolát, mert fejét veszélyeztetné
a gerendák miatt. Hanem hát - oh fátum! - másfél hüvelykkel mégis maga-
sabb az iskola mestergerendája s ez oknál fogva még fennállt az épület az 1890.
év nov. Ib-én is. \

Akkor azt mondta a. kúrátor, hogy kár volt egy évvel utóbb nem Jönnünk
ide, mert akkorra már llj iskola lesz. N em tudtuk!

Aztán meg, kérem, nevezetes egy helyez; kiválókép alkalmas oly tanító
részére, kinek -- híványában az a passzus is helyet foglal..... "négy öl fa
apróra vágva, melyből az iskola is fütendő .... " Ilyesmi itt nincs. A 4 ölet
mind tanítöné asszonyom használhatja fel. Pompásan fülik ez az iskola magától.

Mikor helyet foglaltunk benne, igaz, hogy vaczogott a fogam s vágy tam a
benn ha;gyott felső bőröm után; hanem úgy fél óra mulva a kis kabát is lékérez-
kedett rólam. Pedig nem fűtöttek ám, a kályhában legalább nem. A szorosság es
hely szüke miatt ugyanis ép' annak fakorlát jára kerülvén, nem éreztem semmit.
Hanem az a 82 vagy 85 múzsafi - nem tudtam jól megolvasni őket, igen tö-
mötten vannak - lehelte tele kisebb-nagyobb pórusain avagy 60 köbméteres
akadémiát!

* **
A tanítás pedig folyt. A kartárs úr még csak nem is izzadott, pedig abban

a felső régióban, a hol az ő feje mozgolódott, még melegebb lehetett, mint itt a
kályha alsó korlátjáu.

Szerenesés vérmérséklettel s jó massza higgadtsággal bir, melyet még az a
sok átkos szénsav sem bolygatott meg teljes három órán át, mely eltöltheté tüde-
jének legrejtekebb lyukaceait is.

Azt mondja, hogy megszokta. Lám! Lám! Kezdek nem hinni a tudományos
búvárlatokban. Mit szénsav, mit minden egyéb káros légnem, humbug az egész,
még a Koch-féle injectio is! Most látom, hogy nem hiába ákartak engem a
potyondiak 8 évvel ezelőtt megverni, mikor ezt a 40 növendékhez viszonyítva
óriási tantermet délben is szellőztetni merész elém. Soha többet!

*
Folyton arra unszol belső jobb részem, hogy mondjak már valami okosat is,

tárgyhoz szólót, mert hát jö volt ám az az előadás. - De nem tehetek róla,
ha mindjárt holmi mellékes ötlik agyamba s feledem a főt, a gyakorlati tanítás
méltatását,

Megpróbálom! - .A vallásoktatás végeztével áttért előadó űr az - n -
betü betanítására s : azt a paedagogia szabályainak szemmel tartásával teljes
korrektséggel vitte dülőre. " No! Nemde rettenetes unalmas így karácsony s (0 év
tájban ez a hivatalos stilus?
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Eb! dehogy is folytatom, mikor már megint ott zörömböl dobhártyám körül
az a hasfakaszt6 .pöonötyö" ....

* *~ ,
Ugy-e nem értik? Ez kérem kisfaludi speczialitás. Ugy maradt rá a növén-

dékekre s égy kicsit a tanító úrra is előcieikről. Iskolai betegség. Olyan fajta,
mint némely helyütt az az énekes koldusos hanglejtés az olvasás körül. Itt a - p.
~ pö; az - n - nö, a --- ty - työ. Így lesz hangoztatás alkalmával a ponty-
b61 •pöonötyö ", a kontyb6l •köonötyö " !

De mikor oly boh6 nehéz is 'azt a mássalhangz6t becsületesen hangoztatni!
Aztán meg azért mássalhangz6, hangozzék mással!

Node talán • eleink" igy beszéltek a •paradisum" -ban Minket egy kicsit
megnevettetett, pedig szörnyü komolyak akartunk ám lenni.

Úgy van az 'ember az ilyesmivel, mint mi itt Rábaközben a dialektussal.
Rendkivül félünk tőle s mégis nyakunkba vág az "i, é" s urambátyáimékkal úgy
.iebeszígetünk a sz6makaz6" mellett, hogy szintén elhiszszük, rnikép irodalmi
nyelvünket nem is értik meg.

* **Még egy kis számtan s aztán következett a nagy mosás, a pogány kritika.
Szörnyü nép is vagyunk mi. Hogy lármáz az a fiatalság. Hogy megtalálja a szál-
kát a más szemében. S azt hiszi, hogy igaza van.

Még én is oda mondtam, hogy nincs rossz lélek, - mint azt kartársunk a
gyermekekbe bele predikálta, -- hanem. hogy a lélek csak jó lehet, Hát nem
előkap érte, mikor a "magnum áldomás"-ra mentünk, Bancsótanár úr, hogy bizony
'Van rossz lélek.

Oh! én rosszlélek. Az óta folytonosan azon gondolkodom, s szintén elhisz em,
hogy pogány rossz lélek is vagyok, mikor ily sok gonoszat összeirok s még re-
.ményt is táplálok arra nézve, hogy ez ördögi pirulák napvilágot látandnak !

* **
Fejezzük be. Volt ám .magnum áldomás"! A Csics6 huzta, mi meg keverve

ittuk a mustot az o-borral. Most kezd bennem forrni az előbbi, azért nincs he-
lyén az eszem.

Ugy-e megbocsátják mindezt az új évben? Hozzá teszem inkább engesztelő
áldozatúl : Adjon Isten a tanít6világnak szerenesés új esztendőt; akisfaludi tanít6
úrnak meg új iskolát lSz. '

Irodalom.
Előfizetési felhivás .Chorál-gyűjtemény" a magyarhoni ágo hitv. ev. egyh.

énekeskönyveihez czimü dallamkönyvre. Mély tisztelettel hozom a magyarhoni ágo
hitv, ev. egyházi énekek iránt erdeklődők tudomására, hogy hozszas .búvárkodás
után fenti czím alatt oly dallamkönyvet sikerült összeállítanom, amelyben ágo
hitv. ev. egyházainknál templomi; iskolai, temetési és' magánhasználatra magyar,
ném et és t6t nyelveken szerkesztett összes énekeskönyvek minden egyes énekének
a dallama - a szokásos eltérések feltüntetésével. - lehetőleg a dallamok szez-
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~őinek a nevei s a szerzések évszámai, a legrészletesebb szövegtartalom jegyzék,
az énekversek sorok és sz6tagszáma szerinti beosztásának nézete bennfoglaltatnak.
Szelgálatot vélek tenni, a midőn sokoldalú felszólításra eg) házi énekeink dalla-
mainak ezen egyetemes gyűjteményét sajtó alá rendez em s annak megszerezhet(.
sére előfizetést nyitok. Tisztelettel kérem egyházi énekeinknek minden rendű és
rangú barátait, hogy vállalatornat támogatui s előfizetéseikkel pártolni s azt is~
merőseik figyelmébe és pártolasaba is ajánlani sziveskedjenek. A munka (18-20
ív) erős papírra s tiszta nyomással lesz kiállítva. Kiadásának és megszerezheté-
sének könnyebbítésére négy füzetben lesz kiadva. Előfizetési ár egész évre (egész·
munkára): 4 frt 60 kr. Fél évre: 2 frt 30 kr. Negyedévre: 1 frt 15 kr. Elo- \
fizethetui a szerzőnél az első füzetre 1891. jan. 20-ig. Az első füzet 1891. febr.
hóban jelenik meg s csak az elöfízetőknek fog bérmentve megküldetni. Tiz egy-
szerre megrendelt példányra egy ingyen példánynyal szolgálok . Tisztelettel Mol-
nár János, ev. tanító, B.-Szarvason. ,

Arany művei olcsó néples kiadásban. Ráth Mór oly 'kiadásban bocsátotta'
közre a .Toldit", a .Szent Laszlófüvét", az .Elsőlopást" ésa ".Jóka ördögét"
hogya nagy.. költő most már eljuthat egyenesen a nép kezei közé, Toldi ára 8 kr.,
a többi három verses elbeszélésé 4-4 kr. Ajánljuk az így pouyvára került első·
magyar klasszikust a nép barátainak s vezetőinek figyelmébe. Nemes, hazafias s
nagy erkölcsi haszonnal járó szelgálatot teljesítenek, ha Aranyt a néppel meg-
ism erte ti.k.

Magyarország és Horvát-tótország tarképe. Iskolai és magán használatra
átnézte és átdolgozta Hel már Ágo s t. Kiadja Stampfel Károly. Ára 30 kr.1. -.

"
Lapszemle.

Uj prot. irányú tanügyi hetilap indult meg .M agyar Pro t 0 s t á n s
Nép tan í t ó" czímen Méhner Vilmos kiadásában Budapesten. Szerkesztői dr.
Ker'ékgyárt6 Elek, a • Nemzeti Iskola" eddigi szerkesztője vés 'Miklós
Ger gel y. Az új lap az ev. ref. tanít6k orsz. egyesűletének hivatalos közlönye.
A megjelent első számat a szerkesztők meleg hangon irt felhivása nyítja meg, mely
után az ev. ref. tanítók orsz választmányának decz. l O-diki jegyzőkönyve s Bal6
.J ózsefnek a ver S sza val á s r 6 1 irt czikke következik. A. szépirodalmi rovat"

. l , .

Gyory Vilmos egy szép vallásos költeményét sa. Havazodas az iskola udvarán"
czímü elbeszélést közli. Külföldi köoyvszemle sa. Vegyesek" rovata zárja be az
érdekes fűzetet. Előfizetési ára egész évre 4 frt. Őszinte örömmel- üdvözöljük a
derék testvérlapot l .

A .Protestáus Szemle" harmadik évfolyamának 1. füzete következf tarta-
lommal jelent meg: Bernemissza Péter élete, dr. Kis s . Áro n tóI; Károlyi
Radics Gáspár életrajza, N o v á k La j os tóI; Egyházi tanulmányút franczia
földön, B.a log h Fer e n c z t ő 1; A reformáczi6 Magyarországon a' mohácsi vészig
Z o v á nyi ,J e not ő 1; A legujabb theologiai iskola, dr. Szlávik Mátyástól; Egy
adalék Káreli Gaepár életéhez, H. Kiss Kálmántól; Könyvismertetés, irodalmi
szemle.
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Peres Sándor j61 szerkesztett •Nevel é s" czímíi havi folyóirata most
kezdi meg IV. 'évfolyamát. A szerkesztő törekvése az, hogy a nevelés .egyéni,
társadalmi, vallásos és nemzeti legyen". Nem nézi az iskolák jellegét, de igenis
akarja azt, hogy .minden iskola j6 legyen, minden tanító hivatása és munkája
nagyságához mért jelenben éljen, és hogy az iskolaszék, pap, tanfelügyelő legyen
a tanítónak munkatársa, támogat6ja s így a magyar népnevelésnek egy-egy lendí-
tője. " A .N evelés" Lovonczon jelenik meg, Előfizetési ára egész évre 2 frt.

A • Néptanoda " pályafutásának immár 24-ik évét kezdi meg. Megjelenik
Pécsett Sch n eid e r T s tv á n szerkesztésében. Ára egész évre 4 frt.

A • Magyar Tanitóképzö" e kitünően szerkesztett tanügyi lap deczemberi
száma a következő gazdag tartalommal jelent meg: Sza t hm á r y Gy ö r gy mi-
niszteri tanácsos és L é v a y Fer e n c z min, osztály tanácsos életrajza H. G. tol-
láb61; A tanít6képző-intézeti tanterv 6rabeosztása" dr. Malnai
Mihálytöl, mely a hittanra 8 (felekezeti tanít6képzőkben esetleg 12), a nevelés-
tudományra 10, a gyakorlati tanításra 14, a magyar nyelvre 14, a történetre 9,
a szám- és mértanra 13, a földrajz-, természettudomány- s gazdaságtanra együtt
19, a rajzra 8, az ének- s zenére 17, a tornára 8, s így egy -egy osztály számár a
30 heti 6rát esz fel; .Tanterviink kérdéséhez" Scherer Sándort61; .A
vall á s - é s köz okt at ügy i III ini szt ern ek a nép o kt a tás á II a pot á-

1'61 sz616 XIX. jelentése" Nagy Lászl6t61; .Dániel Márton harma-
d i k jel e n t é s e a tan í t 6 kép z é s r ő 1 sat a n ft 6 k r 6 l". A nép oktatási
rovat Somogyi Géza czikkét tartalmazza • Tankönyveink s azok birálatá" -nak kér-
déséről. Az .1 s m e r tet é sek" ezímü rovatban M 6 cs y Antal mutatja be a ka-
locsai r6m. kath. tanítóképző-intézet zeneoktatásának rendszerét. Könyvismertetés,
a tanít6képző-intézeti tanárok egyesületének hivatalos körözvényei, felhivása s vá-
lasztmányának jegyzőkönyve, miniszteri rendelet sa. Vegyesek" rovata fejezi be
a 68 lapra terjedő tartalmas fűzetet. A "Magyar tanít6képző" -t m élt á n ajánlá a
képviselőház utols o ülélésén a tanítóképzés szakréferense a miniszter figyelmébe s
pártolásába. A pártelast valóban meg is érdemli.

Vegyesek.
A györi ágo hitv. evang. gyülekezet m. é. deczember 8-án tartott köz-

gyűlésén elfogadta az iskolaszék azon javaslatát. hogy az eddig szokásos téli fél-
évi vizsgák töröltessenek el. Az iskolaszék azon megokolással teljesztette e javas-
latot' a közgyülés elé, hogy a félévi vizsgák megtartását sem országos, sem egy-
házi törvényeink nem kivánják. Továbbá a vizsgára val 6 előkészülés - kivált az
als6bb osztályokban több időt vesz igénybe s ez nyilván a rendes tanítás rovására
történik. Ismételni időről-időre úgy is kell az iskolában a nélkül, hogy vizsgára
készülne a tanító. Tehát e vizsga eltörlése által inkább nyer, mint veszt az iskola.
Felhozatott a javaslat mellett még az is, hogy vizsgát tartani a befejezetlen tan-
anyaggal minden osztályban, legfőkép az elsőben, igen nehéz. Ezen osztályban
januárig alig áll a tanít6 rendelkezésére annyi tananyag, hogy vele a nyilvánosság
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elé állhatna a nélkül, hogy -- kivált a tanításhoz nem értő sziHők - fenn ne
akadhatnának gyermekük látszólagos .semmit tudás" án. A javaslatot egyhan-
gulag magáévá tette a közgyülés s fent jelzett értelemben határozott.

- A .Győrvidéki tanltó-egylet" -:- Kárpáti Endre ny. tanítóképző-intézeti
tanár kezdeményezéséből - igen üdvös eszmét valósított meg. N evezutesen
az egylet eddig az elhunyt tagtársak ravatalát a tagok közt eszközölt. gyűjtésből
vásárolt koszoruval szokta diszíteni. E helyett jövőben a tagok összeállnak s az
egyleti alapszabályok 2. §-a értelmében •Temetkezési segély" czimén pénzbeli
segélyt nyújtanak a hátramaradt özvegynek, vagy más örökösöknek. A szövetkezet
tagjai 1 forintot (s költségekre első esetben 20 krt) fizetnek be f évi deczember
31-éig. Az így begyült tagdíjakhoz maga a tanító egylet is ad 10 frtot. E pénz
kamatoztatik s. ha egy a társulati tagok közül elhal, hátramaradt családtagjai
azonnal kikapják azt egészben, csupán a kamat marad vissza, mely egy létesítendő
tartalékalap gyámolítására szelgaland. A halálesetker történt kifizetés után a
tagok újból szövetkezn.ek és betízetik az 1 frtot s ez ismétlődik mindannyiszor,
valahányszor egy a tagok közül elhal s utódai részére a segély kifizettetile A
" Győrvidéki tanító-egylet" legtöbb tagja örömmel tette magáévá az eszmét s hi-
hető, miszerint a legnagyobb rész 60-80 tag) be is lép a szövetkezetbe. 'I'ermé-
szetesen, minél több lesz a szövetkezeti tagok száma, annál nagyobb összeg jut
segélyképen az elhaltak ut6dainak. Mily j61 fog esni bármelyik családjának is a
gyors segély, mely épen akkor jön, mikor arra oly igen nagy szükség leend. S
csak kevés gondolkodás kell, hogy belássuk, mily j6 helyre teszi pénzét azon egy-
leti tag, ki e társulatba belép, Hogy visszaélések ne forduljanak elő. erre nézve a
tanít6egylet központi választmánya által elfogadott feltételek kellő biztosítékot
nyújtanak. Vajha módjában állna ily szövetkezet alakítása más tanít6egyleteknek
is, mert ugyancsak ránk illik a közmondás, hogy • Segíts magadon, az Isten is
megsegit. " A győrv. tan.-egylet bármely tanít6egyesületnek szívesen szolgál a
temetkezési társulat feltételeivel.

Ingyenes népoktatás a füvárúsban. Budapest fővárosnak nov. havában tar-
tott közgyűlése nagy többséggel elfogadta a tanács javaslatát, mely felhatalmazza az
iskolaszékeket arra, hogy azon szülőket, kik abeiratás atkalmával kijelentik,
hogy nem képesek tandíjat fizetni, a fizetés a161 minden külön igazolás nélkül
felmentheti E szerint Budapest népiskoláiban, 11a nem is általánosan. legalább
a vagyontalannéposztályra nézve az oktatás ingyenessé tétetett. Mindenesetre
követendő szép példa más községek, vagy hitközségek számára.

- Négy új gyermek.javltó intézet felállítását tervezi az igazságügyi
miniszterium, az eJ;yiket Sz é ke s fe hé r vár ott, a másikat Baj á n, a többit
egyéb nagyobb városok közelében. A telkek iránti felszólítások már elmentek az
illető városokhoz.

- A felekezeti nép iskolák államsegélye HollandiálJan. A felekezeti nép.
iskoláknak, mint a nemzeti kultura intézményeinek állami pénztárból való segé-
lyeztetése törvénynyé lett Hollandiábaa, a hol az új népoktatási törvény 45. s
54-ik §-ai szerint a k ö z ség e k és fel eke zet e k népiskolai következő éven-
kénti segélyben részesűlnek: 250 frtot kapnak, ha az iskolában 90, vagy kevesebb
tanul 6 van; 300 frtot, ha az iskolában 91--199 növendék tanul; 400 frtot, ha
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az iskolába 200-300 gyermek jár; 500 frtot, ha 310-419 s 600 frtot, ha 420
s több tanuló van az iskolában.

- Trója kutatója meghalt. Sch 1i e m a n nHenrik.azismert német
régiségbuvár Nápolyban meghalt. A világhirű archeologus a maga erejéből küz-
dötte fel magát. A mecklenburg-schwerini Új-Bukovban született, hol atyja lelkész
volt. Csak két esztendeig járt a reáliskolába, azután boltosinas lett. De nagyra-
törő szelleme sok küzdelem s nélkülözés után kiemelte őt alacsony sorsáböl.
Vasszorgalommal megtanulta az európai művelt nyelveket, vagyonos kereskedő lett
s beutazta az egész világot. Utóbb mint gazdag ember a kereskedői pályátél
visszavonúlt s egészen a régi hellen világ kutatásának élt. Utazásairól s kuta-
tásairól számos művet irt.

- Tanltóhiány Poroszországban. Poroszországban a legujabban kiadott
hivatalos kimutatás szerint 75077 tanterem számára csak 64750 tanító van, s így
10347 tanító hiányzik Vesztfáliában minden 12-ik, Brandenburgban minden 10-ik,
Pózenban és Sziléziában minden 6-ik tanítói állomás betöltetlen.

- Jótékonysáq, Pozsonyban egy névtelen különféle ev. egyházi s iskolai
czélokra 2500 frtot adományozott. Az adományban részesűlt iutézetek között a
Pozsonyban létesítendő ev. d lj a k o nis sza - int é zet 1000 frttal szerepel.

- Felhívas! A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének, mely
1890. évi augusztus hóban alakult meg véglegesen, eddig 229 tagja van, 212
tanítóképző tanár,' 11 tanfelügyelő s 6 néptanító. Ama nagy feladat megoldásához,·
a mely az egyesülétre a tanítók kiképzésének és továbbképzésének előmozdítása
tekintetében vár, a tagok ezen száma bizony még csekély. Azért az egyesűlet vá-
lasztmánya felhivást intéz a tanítóképző tanárokhoz. tanfelügyelőkböz s néptaní-
tökhoz, hogy az egyesíilet fontos czéljainak előmozdítása érdekében tuinél nagyobb
számban lépjenek be. Mi is óhajtandónak tartjuk, hogyazúj egyesűletet a tanítók
is támogassák, mert igazat adunk a felhívásnak, midőn azt mondja: •mig egy-
részről a tanítóképző-tanárok feladata a tanítók egyesületi mozgalmaiban részt
venni, addig a tanitóknak is kötelessége tőlük kitelhetőleg a tanítóképzésre fej-
lesztőleg halni s a tanítóképző tanárok egyesületi munkálkodását támogatai," Az
egyesűlet elnöke P éte rfy S á n dor, főtitkára Nag y L á s z l ö,' A tagsági je-
lentkezés az utóbbihoz intézendő (Budapest, Üllői-út 24.) Tagsági díj évenként
4 frt. A tagoknak az egyesűlet hivatalos közlönye, a "Magyar Tanítóképző" külön
díj nélkül jár.

- Tanulságos statisztika. Hogya .kath. államok az iskolázás terén még
most is, midőn pedig az oktatásügy a legtöbb helyen államügy, jóval hátrább ál-
lanak a prot. országoknál, azt a következő adatok is bizonyítják: a prot. F i n n-
országban 1000 lakosta csak 19 olva.sni nem tudo esik; PortugáHában,
melyet a protestantismus sohasem érintett, 826; S v é dor sz ágb an 3, Be 1-
giumban 160; Olaszországban lts>31-ben 1000 lakosra még 673 írni s ol-
vasni nem tudo esett! Ott, hol a protestánsok és katholikusok vegyest laknak, az
efféle külömbségek természetesen többé-kevésbbé megszünnek, mert amazok ösz-
tönző hatást gyakorolnak ezekre.

- Karácsonyfa-ünnepély. A soproni ev. tanítóképző-intézet igazgatósága
minden évben gondoskodik róla, hogy azon növendékeknek is legyen karácsony-



fájok s családias kará csonyfa-ünnepélyök, kik az ünnepeket ném tölthetik otthón
ked ves szüleik s testvéreik körében Az utolsó karácsonyfa-ünnepély decz. 25-én
következő tárgysorozat mellett folyt le: 1. Karácsonyi karének, Kapi Gyulától.
2. Ünnepi beszéd. 3. Praelúdium orgonára, Körnertől. 4. A .96. zsoltár", karének.
5. Karácsony-éj, Kísfaludy Károlytól, szavalat. 6. Praeludium orgonára N emesso-
vitstól. 7. Szonáta hegedüre s zongorára, 8.• Ég és föld elmulnak", motett. A
jól sikerült előadásokat izletes vacsora s tombola-játék követte. A nyeremény-
tárgyak között voltak értékes könyvek, apróbb ruhaneműek, korcsolyák s korcso-
lyázási jegyek. Az ünnepély költségeit, mint minden évben, ez alkalommal is ke-
gyes jöltevők fedezték.

- Kimutatás. A soproni ev. tanítóképző-intézet 25 éves emlékalapjára az
•Ev. Népisk." m. é. októberi számában történt kimutatás óta fizettek: Papp Pe-
rencz nemes-magasii tanító úr 1 forintot, Sch .• T. 30 krt, Nagy Sándor nemes-
dömölki lelkész úr 1 frtot, Hering Lajos szendi lelk. úr 1 frtot, Posch Zsigmond
keszthelyi polg. isk. tanár úr 1891. évi járuléka 1 frt, kamat jövedelem 60 frt 46 kr.
Összes bevétel 74 frt 76 kr., mely összeggel az alaptőke vagyona 1392 frt 34
krajczárra emelkedett. Fogadják a kegyes adományozók a tanítóképző igazgató-
ságának őszinte köszönetét!

- A Luther-társaság pályázatának eredménye. A Luther társaság pályá-
zatot hirdetett népiskolai bibliai történetekre. A kitüzött időre h áro m munka ér-
kezett a társaság elnökségéhez. A birálök (Benka Gyula, Falvay Antal és Kapi
Gyula) egy han gú véleményével apályadíj Ber e c z k Y S á n dor budapesti hit-
oktatónak ítéltetett,

- A tanítók nyugdíjazása. Gróf Csáky Albin miniszter, a közoktatásügyi
bizottságban fontos kijelentéseket tett. Ezek közöl álljon itt egypár. A tanítók
fizetésének 300 frt nninimumra való kiegészítése 700 ezer frtba kerül évenként. A
nyugdíj az új javaslatban 300, illetőleg 400 frtos fizetések. alapján van számítva.
Bgy-egy nyugdfjat átlag 350 frttal véve, 21 .millió alaptőkére lenne szükség. A
nyugdíjalap tőkéje jelenleg nincs egészen 8 milliő frt. Ez alaptőkét emelni' kell,
még pedig a tanítók járulékának emelése nélkül. A miniszter két mathematikai
számítást is készíttetett azon alapon, hogy a tanítók nyugdfját azon elvek szerint
szabályozzák, melyek az állam többi tisztviselő nyugdíjának szolgálnak alapúl. A
nyugdíjazás ennélfogva itt is 10 évi szolgálati idő után kezdődik s évenként 2
százalékkal emelkedik: Az övegyek szintén azon elvek szerint részesűlnek nyug-
díjban. Házaspárok, ha mind a két fél tanító, hasonló nyugdíjban részesűlnek. Egy
árvára 50 írt nevelési segély esik. A miniszternek szándéka tanítói árvaházat állí-
tani, s reméli, hogy hat év alatt sikerűlni fog a szükséges tőkét összegyűjteni.
Itt az árva nevelést kapván, 80-90 forintba fog kerülni egynek-egynek az ellátása.
Tiz év mulva a nyugdíjalapnál ujabb mathematikai mérleg állítandó azon czélből,

..nem lehetne-e a tanítók hozzájárulási quótáját ujahban leszállitani.
- A porosz tanltóképzű-intézeti tanárok fizetése lakáson, illetőleg lakás-

pénzen kivül a .Paed. Blatter für Lehrbildung" szarint következőleg van meg-
állapítva: a) Ber 1in ben 2 Igazgató fizetése egyenként 5400 márka; 4 első osz-
tályú tanáré 3GOO-4800, átlagosan 4200 márka; II 'rendes tanáré 2400-3600
átl, :;000 márka ; li) más u t t : 111 igazgatöé 3GOO-4800, átlagosan 4'200 márka;

'/
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112 első osztályt'! tan.iré 2700-3300, átI. 3000 múrka ; 450 rendes tanáré 1700~
2700, átl. 2200 márka : 15 segédtanáré 1200-1800, átl; 1500 márka.

, - Az elemi tanítói oklevél értéke a képviselőház közoktatásügyi bizott-
sága előtt. E nagyfontosságú ügyet Dán i el, Már ton előadó hozta sz6ba a
bizottságnak decz. 10-én 'tartott ülésében a tanítóképzőkről szóló miniszteri jelentés
tárgyalásánál. Előadásának erre vonatkoz6 részét egész terjedelemben átvészszük
a "Magyar 'I'anítóképző " deczemberi számából. "A mi az elemi tanítói oklevél
értékét illeti, úgy mond Dániel Márton. erre" nézve irányadénak kell tekintenünk
azt, hogy a tanítói állás értékében s ha szabad e kifejezés gel élni: rangjában, olyan
legyen, hogy az ne elidegenítő, hanem vonzó hatást gyakoroljon az ifjúság leg-
javára is. Megnyugtató e tekintetben egyrészt az, hogy a mélyen tisatelt Miniszter
úr az elemi iskolai tanítóképzőket a középiskolákkal egyrangúaknak jelentette ki,
s ennek megfelelőleg a képzőintézeti tanárok fizetését a középiskolai tanárok fize-
tésével egyenlővé tette, másrészt a honvédelmi miniszter urnak azon igérete, mely
a 4 évfolyamú tanítöképzűb végzett okleveles tanítók részére az egyéves önkén-
tess égi jog kedvezményének megadását kilátásba helyezte, szintén igazolta azt az
úgy a fölvételi feltételek, mint a tanfolyam tartama és az ott szerzett képzett-
ség által teljesen' indokolt felfogást, hogy a tanitóképző tanfolyam a főgymná-
ziumok ilIetve főreáliskolákkal és más hasonfokú előképzettséget igénylő intéze-
tekkel egyrangú ; a tanítói oklevél pedig tekintettol a qualifikátionális törvényre
mindazon előnyöket biztosítana, melyekre az érettségi bizonyítvány minősít. Az
egyéves önkéntességi kedvezmény, szemben a törvény által az alkalmazásban lévő
tanítóknak biztosított nagyobb kedvezménynyel, sem illuzorius, a mít bizonyít azon
körülmény is, hogy ezt több fiatal okleveles tanító tényleg igénybe is vette, A
tanítöképző-intézetek fokozatának s a tanítói oklevél értékének ilyetén megálla-
pítása nemcsak a tanítói pályát méltán megillető sőt a tanítói álláshoz szükséges
tekintély megszerzésére üdvös befolyást gyakorol, hanem egyszersmind alkalmas
eszköz arra is, hogy az iskola fentartókat a még mindig nagy számban lévő
3 éves tanfolyámú képezdéiknek 4 évfolyamuakká val6 kiegészítésére buzdítsák.
Mindezek mellett alig érthető a belügyminiszter úrnak mult évi 80.816. sz. a.
kiadott körrendelete, mely a köztisztviselők minősítéséről szóló 1~83. 1. t. cz.-re
val 6 hivatkozással a polg. isk. tanítóképző intézetet belső tanértéke szerint
egyenrangúnak tekinti a közép kereskedelmi iskolákkal" vagyis azon iskolákkal,
melyek számára a polgári isk. tanitöképzf tanárokat képez; az elemi ísk.. tanít6-
képzőket határozottan kizárja a középkereskedelmi iskolával egyenrangú intézetek
kategoriájából s így fokozatára nézve ezek alá helyezi, holott az elemi isk. tanító-
képző el végzése és az elemi tanítói oklevél egyenlő mértékben qualifikálja annak
tulajdonosát a polg. isk tanít6képzőkbe való fölvételre ép úgy, sőt szakszerüséget
tekintve talán még jobban, mint a gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyít-
vány, míg a középkereskedelmi iskola végzett növendékei a polg isk. tanít6kép-
zőbe még csak fölvételre sem jeleutkezhetnek. A belügyminiszter e rendelete más-
kép nem magyarázhatö meg, mint úgy, hogy'a belügyminiszter ezzel azt akarta
elérni, hogy az elemi isk. tanítoságra képesített egyének más pályáktói elzáratva,
a tanítói pályán megtartassanak. Szerény véleményem szerint azonban valamely
pályának nyilvános degradálása s tekintélyének a közönség előtt ilyetén csorbítása



Si

112 első osztályú tanáré 2700-3300, átI. 3000 márka ; 450 rendes tanáré 1700-
2700, átl 2200 márka; 15 segédtanáré ÜWO-1800, átl: 1500 márka.

-- Az elemi tanitói oklevél értéke a képviselőház közoktatásügyi bizott-
sága előtt. E nagyfontosságú ügyet Dán i el M árt o n előadé hozta sz6ba a
bizottságnak decz. 10-én tartott ülésében a tanít6képzőkről sz616 miniszteri jelentés
tárgyalásánál. Előadásának erre vonatkoz6 részét egész terjedelemben átvészszük
a "Magyar Tanít6képző" deczemberi számáb6l. "A mi az elemi tanítói oklevél
értékét illeti, úgy mond Dániel Márton, erre" nézve irányad6nak kell tekintenünk
azt, hogy, a tanítói állás értékében s ha szabad e kifejezéssel élni: rangjában, olyan
legyen, hogy az ne elidegenírö, hanem vonzó hatást gyakoroljon az ifjúság leg-
javára is. Megnyugtat6 e tekintetben egyrészt az, hogy a mélyen tisatelt Miniszter
úr az elemi iskolai tanít6képzőket a középiskolákkal egyrangúaknak jelentette ki,
s ennek megfelelőleg a képzőintézeti tanárok fizetését a középiskolai tanárok fize-
tésével egyenlővé tette, másrészt a honvédelmi miniszter urnak azon igérete, mely
a 4 évfolyamú tanítöképzöt végzett okleveles tanítok részére az egyéves önkén-
tességi jog kedvezmény ének megadását kilátásba helyezte, szintén igazolta azt az
úgy a fölvételi feltételek, mint a tanfolyam tartama és az ott szerzett képzett-
ség által teljesen' indokolt felfogást, hogy a tanítóképző tanfolyam a főgymná-
ziumok illetve főreáliskolákkal és más hasonfokú előképzettséget igénylő intéze-
tekkel egy rangú ; a tanítói oklevél pedig tekintettel a qualifíkátionális törvényre
mindazon előnyöket biztosítana, melyekre az érettségi bizonyítvány minősít, Az
egyéves önkéntességi ked vezmény, szemben a törvény által az alkalmazásban lévő
tanít6knak biztosított nagyobb kedvezménynyel, .sem illuzorius, a mit bizonyít azon
körülmény is, hogy ezt több fiatal okleveles tanító tényleg igénybe is vette. A
tanítóképző-intézetek fokozatának s a tanítói oklevél értékének ilyetén megálla-
pítása nemcsak a tanítói pályát méltán megillető sőt a tanít6i álláshoz szükséges
tekintély megszerzésére üdvös befolyást gyakorol, hanem egyszersmind alkalmas
eszköz arra is, hogy az iskola fentartókat a még mindig nagy számban lévő
3 éves taníelyámú képezdéiknek 4 évfolyamuakká való kiegészítésére buzdítsák.
Mindezek mellett alig érthető a belügyminiszter úrnak mult évi 80.816. sz. a.
kiad ott körrendelete, mely a köztisztviselők minűsítéséről sz6l6 1883. 1. t. cz.-re
való hivatkozással a polg. isk. tanít6képző intézetet belső tanértéke szerint
egyenrangúnak tekinti a közép kereskedelmi iskolákkal,. vagyis azon iskolákkal,
melyek .számára a polgári isk. tanítóképző tanárokat képez; az elemi isk. tanító-
képzőket határozottan kizárja a középkereskedelmi iskolával egyenrangú intézetek
kategoriájábél s így fokozatára nézve' ezek alá helyezi, holott az elemi isk. tanít6-
képző elvégzése és az elemi tanítói oklevél egyenlő mértékben qualifikálja annak
tulajdonosát a polg. isk. tanít6képzőkbe való fölvételre ép úgy, sőt szakszerüséget
tekintve talán még jobban, mint a gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyít-
vány, míg a középkereskedelmi iskola végzett növendékei a polg isk. tanítókép-
zőbe még csak fölvételre sem jelentkezhetnek. A belügyminiszter e rendelete más-
kép nem magyarázható meg, mint úgy, hogya belügyminiszter ezzel azt akarta
elérni, hogy az elemi isk. tanítoságra képesített egyének más pályáktói elzáratva,
a tanítói pályán megtartassanak. Szerény véleményem szerint azonban valamely
pályának nyilvános degradál ása s tekintélyének a közönség' előtt ilyetén csorbítása



hem alkalmas mödszer a jóravaló elemeknek azon pályára való édesgetésére és
fá; azon való megtartására, hanem ellenkezőleg, az illető pályát tekintélyének emelése,
lu továbbá anyagi javadalmazásának fokozása által lehet kedveltté és keresetté tenni.
ki Ezekből kifoly6lag azon alázatos kérést vagyok bátor a mélyen tisztelt közokta-
2. tásügyi miniszter úrhoz intézni, miszerint a fennidézett belügyminiszteri rendeleb
5. most jelzett hiányának kijavítására közremüködni szíveskedjék.
vi - Magyarország egészségügyéröl megdöbbentő képet nyújt a következő
jl angol statisztikai kimutatás, melylyel épen most foglalkozik egész Eur6pa sajtőja :
ti 1861-töl 1880-ig 1000 lakosra esett az alább elsorolt országokba:
l~ Születés Halálozás Szaporodás
g Norvégia. 30'8 16'9 13'9

Anglia . . 353 21'9 13'4
Németország 35'1 26'8 123

r Svédország 309 19'2 11'7
c Hollandia. 36'2 24'6 ] 1'6

Dánia 31'2 19'7 11'5
Spauyolország 39'3 29'7 9'6
Belgium 31'8 22'8 9'0
Ausztria 39'7 31'1 8'6
Olaszország 37'1 30'0 7'0
Svájcz . 30'6 23'6 7,0
Magyarország 42'.8 38'7 4'1
Francziaország 269 23'6 2'3

Ehhez a magától beszélő táblához valamennyi lap azt a megjegyzést fűzi,
hogy - tekintettel asz üle t é s i viszonyokra - Magyarországon kellene a
szaporodásnak legnagyobbnak lennie, s mégis a szörnyű rossz közegészségi álla-
potnál fogva, a magas halálozás miatt Magyarország majdnem a legutolsó a szapo-
rodásban. Az "E g ész ség", melyből e közleményt átvettük, még hozzáteszi,
hogy "ama statisztikai táblázat rendkivül sokat árt Magyarország morális és
politikai tekintélyének. Magyarország csak akkor védelmezi aggodalmasan érdekeit
a külíölddel szemben, ha marha-, vagy sertés-exportról van sz6; a marhák és
sertések egészsége érdekében minden telhetőt el is követ, az em ber e kérdekében
ellenben .... , lásd a pécsi járvány történetét l"

- Védekezés a tüdövész baczillusai :ellen. Dr. Cornet berlini higienikus
kimutatta, hogy a tuberculozus baczillusok nedves helyről, folyadékb61 elpárolgás
vagy légáramlás által a környezetbe át nem mennek, s így a levegőből azokat
senki magába sem szívhatja, mert a tüdő felülete mindíg nedves, a baczillusokat
tehát visszatartja. Ugyanezen oknál fogva a köpésből sem kerülhetnek baczillusok
a levegőbe. A köpet, sputum, csak akkor kezd a betegség teljesztője lenni, a
midőn már megszáradt. A legbiztosabb védekezés tehát a tuberkulózis baczillusai
ellen a sp u t II m gon dos el tak a r í tás a. Legjobb elzárbat6 s kevés vizet
tartalmaz6 edényben gyűjteni össze s azután elégetni. Több nagy város hatósága
már rendeletet is adott ki, hogyavendéglőkben s nyilvános helyeken köp ő-
sze 1 en c zék legyenek s a közönséget azok hasznáiatára táblácskákori figyelmez-
tessék,


