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Evangelikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi havi folyóiJ;at_

Megjelenik mí nden hó elején.
Szerkesztö és kiadó: Papp József.

A reményhez.
Anyám! jaj de jó volt a kigyelmed teje;
Tápláltatásomba, ,mondja, mért unt bele?
Nem vagyok én olyan válogatós gyerek;
Nyalánkságra még csak gondolni sem merek.

Téptem én, rágtam én a kelmed emleiét ?
Kelleténél jobban szivtam édes tejét?
Vagy hát mondja kelmed, hogy miben vétettem,
Hogy édes fiából mostohává lettem?

Ugy-e, nem sz~l kelmed, még felém se tekint?
Talán azt várja, hogy kunyoráljak megint?
Hogy szivét, melyből a szerétet kiégett,
Sírva .indítsam meg könyörület végett?

Nem én, ha még siáraz kenyeret 'eszem is;
Nem én, ha sors néném ütlegét veszem is.
Inkább munka törje össze testem', lelkem',
Mitsem a gyülölet ölő mérgét nyeljeru.

Ha nem élhetek a' kigyelmed tejével,
Élek a munkásság izes kenyerével.
S addig hánykódom az ifjúság tengerén,
A valóság termő sziget je lesz enyém.

Tóth, István.

A. tanító mint közgyám.
Manapság annyi a tanít6t boldogít6, a tanit6nak mellékjövedelmeket ajánl6 '

ember, hogy szegény tanít6k azt sem tudják, valjon a sokkilátátásba helyezett
j6b6l melyiket fogadják örvendetesebben.

Ma pi6cza szedést, holnap herbatea kereskedést, holnapután különféle ügy-
nökséget, szenzálságot, majd községi közgyámságot, majd anyakönyvvezetőséget, s
a j6 ég tudja még mi mindent helyeznek kilátásba ; s miért P csak azért, hogy a
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tanítók száján ismét egy mézes madzagot huzhassanak keresztül, hogy elesande-
sedjenek, ne akadékoskodjanak fizetés javitási kérvényeikkel, ha egyszer nincs
pénz. Szinészek, szinésznők s más ily existentiáknak jobban kellenek az ezerek
eldorbézolni, mint a szegény tanítóknak a fillérek. De hát ki tehet róla, hogy
ma a szinésznők sok honatya fejét és zsebjét uralják, s a szinház azon erkölcs
nemesítő hely, hol rövid szoknyában, tricotban mutatják be az erkölcsöt. -
Az iskola nem erkölcsnemesítő hely többé, most a szinházak - az erkölcs
csarnokai. (? Szerk.)

De elég ebből ennyi, ez is elég szomoru, hogy igy van, de ki parancsol
egy teljhatalmú miniszternek P Senki. Még saját lelkiismerete sem. (? Sz.)

A sok tanítót boldogítani igérkező ajánlatok közt legujabb keletű a tan í
t ó k k ö z gyá ms ága. Lássuk tehát ezt kissé közelebbről, annál is inkább, mert
már az orsz. tangyülés ig. bizottságának ülésén is tárgyalták ezen th emát, s úgy-
látszik további megvitatás tárgyául hagyták a nagy gyülésre.

Nézzük meg mit érnének el a tanítók akkor, ha községi közgyámokként
szerepelnének, Lenne-e belőle anyagi hasznuk? Mert ezen czélböl kellene gyá-
moknak lenniök. Lenne-e belőle hátrányuk? Avagy egyáltalán érdemes-é, hogy
ezen ajánlattal sokat foglalkozzunk.

Mielőtt fejtegetésemet ~kezdeném kinyilatkoztatom előre, hogy a gyámok
jelenlegi állásánál és azok jövedelmeiről községem közelében levő 1O~ 12 falu
gyámját vettem mintának, zsinor mértéknek, Tehát ha esetleg más vidéken nem
úgy van a dolog mint itt, hol én ezen sorokat irom, ne tessék nekem hibáúl
betudni, mert én nem vehetem mintáúl duuántuli, és vasmegyei ember létem re
a torontálmegyei közgyám okat. Lehet, némely helyeken a közgyámoknak jobb vilá-
guk van, épen úgy, mint néhol az állami végrehajtoknak.

Az 1877. évi XX. t-cz, szöl a gyámsági és gondnoksági ügyek
rendezéséről.

Ezen törvényczikk mondja ki, hogy minden községben kell lenni egy köz-
ségi közgyámnak, fizetés nélkül, ésszabad lenni akárhány magán
gyámnak.

Mi a teendője a közgyámnak ? A községben lakó összes gyámoltakról jegy-
zéket vezetni azon minta alapján, melyet a központi árvaszék ad ki. És pedig
külön a vagyonos és külön a vagyontalanokr61 Kötelessége toábbá jelen lenni
haláleset alkalmával a leltár felvételénél, továbbá a körjegyzf előtt megtartatui
szokott hagyatéki tárgyalás oknál, úgy végrendelet kihirdetéseinél a járásbiróság
előtt. -

Lehetnek neki továbbá gyámoltjai is, ha akadnak, kiknek vagyonát kezeli,
vagy a vagyontalan okkal vesződik ingyen, mert ezeket okvetlen a közgyámnak
kell kezelni. Jár pedig a gyámoskodásért a- tiszta jövedelemből részére évenkint
li 81. § szerint;

1. a házbér tiszta jövedelembél 1%; .
2. a haszonbérlet tiszta jövedelméből 2%.
Ha a jövedelem tisztán, avagy a legnagyobb részt ház- és haszonbérből áll,

úgy a gyárnot 5% illeti meg.



131

A többi fent elősorolt funkti6ért pedig kijár neki a szokásos 1 írt napidíj
akkor, ha a biróság elé megy. A faluban végzett leltár felvételi ténykedésért csak
50 kr. a járand6sága.

A fent idézett törvény 49. § f) pontja szerint a tanít6k nem tartoznak gyá-
mok lenni, ha nem akarnak, s ha felsőbb hat6ságuk irás beli bizonyitványával
igazolják, hogy nekik ezen hivatal terhükre van.

Nézzük meg most már azt, hasznára van-é a tanít6nak az ilyen közgyám-
kodás anyagilag, a vagy épen ellenkezőleg minden tekintetben hátrányára
szolgál-e? I I

Én azt felelem a fenti kérdésre, hogy a tanítónak a közgyámkodás, UgyIS
mint tanít6nak, úgyis mint községi polgárnak hátrányára ,szolgál, és pedig meanél
nagyobb a község, annál nagyobb mértékben. Fentebb említettük, hogy a köz-
gyámnak jelen kell lennie, úgy a ~özjegyző előtt történnő hagyaték tárgyalásokon,
mint a végrendeletek kihirdetésein ; valamint a leltárak felvételénel. Ez ut6bbit
nem vetem akadálynak, mert ha a tanit6 a jegyzővel ezen dolgot megbeszéli,
mindig át lehet tenni a leltár felvételt vagy szünnapra, vagy a tanőra végére.
Nem lehet azonban igy elintéz ni az első két tárgyalási napot, mert a hat6ság
nem válogathat ja a napokat a tanítók közgyámságáért, mert a szünnapok ahány
felekezet, vagy vidék, annyiféle napon tartatnak. Egyik helyen a rendes szünidő
szerda-szombat délután, máshelyen kedd és péntek- délután, megint máshelyen
szerda egész nap, ismét csütörtök egész nap, ismét máshol szombat egész nap.
Hogy lehetne tehát a hat6ságt61 kivánni azt, hogy minden tanít6-közgyám sztln-
napját jegyzékbe tartsa, hogy esetleg más napra ne legyen berendelve.

Rendel tehát a hatóság sorszám és napszám szerint. A tanít6nak pedig, ha
felkötötte a közgyámi kolomp ot, mennie kell, mint a parancsolat. ~t

Egy kis községben pl. minő az én jelenlegi lakóhelyem, évenként 3-4-szer
adja elő magát oly eset, hogyaközgyámnak el, kell menni a járási székhelyre.
Itt csak 3-4 napot veszt az iskola, mert magátol értetődik, hogy ha a tanít6
mint közgyám hivatalosan távol van, otthon szünetet ad, A tanító 3-4 napot a
tanidőből tehát elveszt, s igy már az iskola, károsodik.

Nagyobb községben, hol 20-30-szor is kell menni évenként, ez 6riási
hátramaradást szül a tanügy rovására, és különösen ha veszszük azt, hogy sok oly
nagy községben 6-7 hónapig tart a tanítási idő. Ha még nagyobb helyet ve-
szünk, még többre is mehet ezen szám, sőt némely vidéken, hol nagyobb mérvü
a haland6ság, hetenkint kétszer is kerülhet ilyen gyámi ut.

Az iskola tehát határozottan károsodnék, ha a tanít 6 lenne eközgyám. De
károsodnék az iskola többé kevésbbé még a következőből is.

Kap a közgyám 1 frt napi díjat. Az neki egy rendes ebédre, igen kimérten
elegendő. Tehát a mit keres azt, megeszi ott helyben. Otthon meg nem takarit meg
semmit, mert azért rendesen annyit" főz az asszony mint máskor. Ki törődik
nehány krumpli, vagy egy-egy marok bab, bors6 vagy lencsével. Hisz pecsenye
hétköznap úgy sem igen kerül az asztalra.

Városokban vannak közgyámi állások rendes évi jönedelemmel, kérdem most
tisztelt kartársaimat, melyik tud oly rendezett tanácsú, vagy törvhat. várost fel-
mutatni, de még csak nagyközséget is, hol a tanít6 a közgyám? Bizony alig
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hiszem, hogy lenne 2 olyan hely. Pedig ily helyeken a gyám helyben tárgyal,
legfeljebb annyi időt veszt el, a mennyit a tárgyalás tartama igényel. Miért nem
választják hát meg a tanítot közgyámnak ? Azért mert l-ször a gyám a tanács
egyik tagja, hova a tanító kis személy, örüljön ha képviselőnek megteszik minden
ezrediket ; 2-szor pedig mert fizetéssel jár. Fizetéses állást más bolond is el tud
viselni, nem kell hozzá a tanító. Az üljön benn az iskolában, ott a helye, a gyer-
mekek ugyis édes keveset tudnak, igy azt a jövedelmét sem érdemli a mit kap.

De tegyük fel, hogy a törvény kimondauá, hogy tanítónak kell közgyámnak
lenni. Kérdem ki lenne az egy városban, hol pl. 10-ló tanít6 van, vagy egy
kis községben is, hol 2-3-féle a tanító? Nem lenne a tanítók közt meglevő kis
összetartás ezzel szét rombolva, nem lenne-e azon szerencsés tanító, ki közgyám
a többi e.bukott előtt az irigység, megszölás czégtáblája! Nem hozná az ilyen
választás vag;y teg.vük fel kinevezés fBJJ"D.lJg.á.MíJ ~ x.%Wy6'xe.t? ]).c;~y ,1\%)',

korteskednék mindegyik, lenne párt ja mindegyiknek, s igy aztán nemcsak a taní-
tók, de a választok is. Farkas szemet néznének, sok helyt esetleg más is kerülne
elő. Hát még egy községben, a hol pl. 2-3 felekezetnek tanít6ja lakik? Nem
történnék-é ott oly felekezeti izgatás, felfordulás, milyentől isten mentsen meg
minden községet. N em minden felekezet a maga tanítójának vindikálná-e az ál-
lást? Nem lenne-e örökös harag egy ily választásból ? És mindez a semmiért,
mert mint fentebb láttuk, a városba járás nem hasznot, de kárt okozna.

Hátra volna a valóban jövedelmező ág a kis koruak fölötti gyámkodás és
azok birtokának kezelése, s igy a forint utáni 5%, mely olykor jó szerencse
lehetne. Azonban épen a legfőbb baj itt van. A törvény azt mondja kell közgyám-
nak lenni, de mellette megengedi, hogy egész árváknál magán gyámok, fél árvák-
nál pedig a hátramaradt házastár s a törvényes és természetes gyám.

Meghal például egy j6m6dú szülő, gyermekeit nem a közgyám gondozza,
hanem a hátra maradt házastárs, a közgyám csak vezeti róluk a lisztát. Ha
meghal a hátramaradt házastárs is, akkor kell !:t gyám. Ne gondolja azonban
senki, hogy most a közgyám mint ilyen érvényesül, oh nem. Ily esetben, mikor
néhány forint jövedelemre van kilátás, nem egy, hanem 10 rokon js akad magán
gyámnak.

Ha a községeken végig tekintünk, úgy bizony azt látjuk, hogy minden va-
gyonos árva magán gyám mal bir. Közgyám csak a falu szegényei, béres, napszá-
mos szülők gyermekeinek kell, itt persze jön a jövedelem mérő szám. Ha az a
földmives6hajtaná a községben, hogy tanítójának jövedelme szaporodjék, úgy már
régen tehették volna a tanítókat közgyámokká, úgy azonban, hogy minél kevesebb
magán gyámi állás létesüljön. Ezt azonban nem tették részint azért, mert szerintök'
akkor a tanít6 meggazdagodnék, hisz ugyis ők fizetik, még is ő az úro Részint
pedig azért, mert a tanító még sokhelyen csak jött-ment számba megy. kire vilá-
gért nem bi zná az a földmives a pénzét, mert hátha elköltené s nem lenne miből
megvenni rajta.

Ha pedig erőszakkal mondaná ki e törvény, úgy szintén rossz vért szülue
már a fent előhozott okoknál fogva is, meg azért is, hogy senkinek nem án
hatalmában valakire hivatalt erőszakolni. Meg kellene tehát a gyámsági törvényt
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előbb változtatní, s a gyámoknak mindenhol rendes fizetést megállapítani. .I!lzt
pedig ki viselné? ismét a közönség, s ki volna szid va, átkozva mint a tanító.

Röviden összegezve az egészet részemről bátran kimondom, hogy ezen terv
halva született, s nem lesz okos ember, ki mellette kardoskodjék legalább re-
ményle~ a tanítók nem fogják tenni.

Márton József.

A törvényről.
ká téja, első rész 1-7 kérdések).

Az eng edelrnesség
Legkedvesebb áldozat,
A szent kötelesség
Utján nem ér kárhozat,
Sőt hogy ha hiv leszek,
Örők jókat veszek. Amen.

(Győri énekes könyv 309.)

Ma na tör V ény r ő 1 á 1tal á ban" leszen beszélgetésünk, mely
nek rövid foglalatját fogom most elmondani. A törvényt a harmadik
hónapban annak utánna, hogya zsidók kijöttek Egyptomból, maga
az isten adta hü szolgája Mózes által, iszonyu égdörgés és villámlás
kőzt, hogy a nép elött legyen az Urnak félelme s ne vétkezzenek.

Maga az Ur isten, hirdette ki mind az egész nép _hallattára s
utóbb két táblára irta a ti z par a n c sol a tot, az első táblára hármat,
mely az isten iránti szeretetről, a másodikra hetet, mely a magunk és
felebarátaink iránti szeretetről szól.

A tiz pararancsolalon kivül sok más törvényt is adott isten a
zsidó népnek. Ezek meg vannak irva Mózes öt k őnyvében, mely ez
okból törvénynek, törvénykönyvnek is mondatik,; de ezeket a törvé-
nyeket, (a 10 parancsolatot kivételével) Móz es által adta eleibe a nép-
nek, és Mózes is foglalta azokat irásba.

A tiz parancsolatnak megtartására nem csak a zsidók vannak k ő-
telezve : a pogányokat is kötelezi arra saját lelkiisméretök, a keresz-
tyéneket pedig kötelezi lelkiismeretökön kivül Krisztus világos sza va
is: "ne gondoljátok, hogy' eltörölni jöttem a tőrvényt ; nem jöttem. eltö-
rölni, hanem betölteni." A törvénynek ezen részében az isten m inden
embernek elébe adja, mit cselekedjék és mit távoztasson, hogy jó le-
gyen dolga.

1. A káté első főrésze miről szól? A törvényről vagy az isten, 10
parancsolatiról.

2. 'Ki adta a törvényt? Maga az Ur isten. f

3. Hol adta? A sinai pusztában., Olvassuk II. Móz. 19., l6-19.
4. Mily égi jelenségek közt? Mennydörgések, villámlá~,ok közt.
5. Mi hatással voltak ezek a rendkivüli dolgok az egész népre?

A nép rettege.

(Wendel

Uram! törvényedet
Zsinórmétékül veszem,
S minden tetszésedet
Mint hiv gyermek meg tesaem,
Megáll igéreted:
A jókat szereted.
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6. Hát miért történtek ezek a félelmetes dolgok? Hogy az Ur fé-
lelme a nép előtt legyen és ne vétkezzenek (II. Móz, 20, 20). '

7. Kiknek hallatára mondá el az ur isten a 10 parancsolatot?
Mínd az egész nép hallatára.

8. És a mikép saját szavával hirdeté isten 10 parancsolatát a nép-
nek, akép utóbb saját kezével irta a kötáblákra (II. Móz, 32, 15, 16.)
Olvassátok!

9. Tehát hány táblát hozott Mózes a hegyről? Kettőt.
10. Kinek csinálmányai voltak ezek? Istenéi.
11. Az írás is kié vala? Az irás is isten irása vala, mely kimet-

szetett volt a táblákra.
12. És mi volt e táblákra reá irva? A 10 parancsolat, isten

ujjával.
13. Az első táblára három volt felírva. Hogyan van az első pa-

rancsolat? Én vagyok stb.
14. Melyik a második a harmadik parancsolat?
15. Ez a három parancsolat ki iránti kötelességeinkre tanít? Az

isten iránti kötelességeínkre.
16. Ki iránti szeretetről, szólanak? Isten iránti szeretetr ö l,
17. A másodík táblára hány parancsolat van felirva ? Hét.
18: Mondjuk el ezeket sorban!
19. Kik iránt való kötelességekre tanítanak ezek? Magunk és

felebarátaink iránti szeretetre.
21. Tehát az első tábla az isten iránti szeretetre, a második ma-

gunk és feJel;Jarátaink iránti szeretetre! Mikép mondotta ezt Krisztus
urunk annak a tövény tudónak, a ~i tőle kérdezte vala, melyik a nagy
parancsolat a törvényben? Máté 27, 37-39.

22. Foglaljuk össze röviden a mit eddig elmondottunk! ki adta a
10 parancsolatokat? 1\1 a g a az uri s t e n adt a a ti z par a n c sol a-
t o kat.

23. Hol és mikép adta az ur isten a 10 parancsolatot? Asi nai
h e gye nap u szt á ban, isz on y u é g d ö r g é s é s v i II á m 1 á s k ö-
zött a d t aja z ur isten a 10 p a r a n c s o l a t o t,

24. Hány táblára osztatik fel a törvény? Két t á b 1ára osz t a-
tik fel a törvény?

25. Miröl szól az első; s miröl a második tá,bla? A y els ő t á b 1a
szól az isten iránti szeretetről a három első parancso-
Ja t ban; a más od i k t á b 1asz ó 1 a mag u n kés fel e bar á t a-
in kir á nt isz ere tet r ő 1 a hét uto 1s ó .par a n c sol a t ban ..

Legyen mindig előttetek, mily szent és fontos a 10 parancsolat!
Ne feledjétek, maga az ur isten hagyta meg minden embernek: "A te
uradnak ne kivánjad !" Meg ne csalatkozzatok! az ur. nem
csufoltatíkmeg ! kemény büntetéssel sujtja azokat, kik az ő parancso->
latait áthágják ; de kegyelmet és minden jót igér azoknak, kik szeretik ,
öt és parancsolatait megtartják.
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Add, előttem legyen
Mindenkor szent törvényed.
Mindent látsz, félnem kell
Elhagyni szent ösvényed;

Uram, a tIe igéd
Kőnnyű s idvességes,
Terhed, melyet ránk
Adsz, gyönyörűséges

Gy. Én. k. 307, 4.
II.

26. Más törvényeket is adott az isten Izrael népének Mózes által.
Ilyenek például a külsö dolgokról való polgári törvények, melyek II.
Mőz. 21. és 22. részében vannak elősorolva. Olvassuk csak, mit mond
az ur ezekről általában? II. :lI,tI'óz.21, 1.

27. Tehát ezeket a többi törvényeket is ki adta? Isten.
28. Az egész közönség elŐtt, de nem hallható szóval, hanem ki

által adatta eleikbe? Mózes által.
29. Ki irta le azokat a könyvbe? Mózes ..
30. Mózes II, Ill, IV. és V. könyvében sok-sok ily törvény foglal-

tatik. Azért Mózes könyvei kőzős elnevezéssel minek is neveztetnek?
Törvénynek.

31. Maga az ur isten nevezte el igy J ósue előtt, mikor az igéret
földének elfoglalásával megbizta. Olvassuk Josue 1, 7, 8.

32. Tehát mi szerint, kell cselekedniök? Minden törény szerint,
melyet parancsolt Mózes, az ur szolgája.

33. Miről kell gondolkozniok éjjel-nappal? E törvénynek köny
vér öl, hogy megőrizzék és cselekedjenek mind a szerint, a mint meg
vagyon irva abban.

34. Tehát Mózes 5 könyve együtt minö könynek is hivatott? A
törvény könyvének.

35. A 10 parancsolat pedig, mely könyben van meg irva. - Mózes
II. könyvének 20-ik részében, az l-sö verstől a 17-ikig.

36. A 10 parancsolat minek képezi egy részét? Az isten tör-
vényének.

37. Most immár érteni fogod ez igét Mik. 6, 8. "Oh ember meg-
mondotta néked az isten, mi legyen a jó ; és mit kiván az ur te tőled

Kimondotta, mi legyen a jó, és mit kíván tőled? Az Isten.
38. Mely igéjében mondotta? A törvényben.
39. .Ki mondotta, hogy mi legyen a rosz, és mit távoztasson az

ember? Isten.
40. Ezt is szintén mely igejében mondotta? A törvényben.
41. Tehát a törvényben, az isten az emberek elibe adja, mit cse-.

lekedjék és mit távoztasson. No mit cselekedjék? A jót.
42. És mit távoztasson? A roszszat.
43. Tulajdonkép en a zsidó népnek adatott közvetlenül a tiilrvé,n)r

de azért a 10 parancsolat minden embert kötelez. Minden ember bel-
sejében van egy szózat, lelkiismeret szavának hivják, mely azt mondja:
cselekedd a jót, kerüld a bűnt, a lelkiismeret vádol, ha roazszat csele-
kedtünk, megnyugtat, boldogít, ha jót cselekedtünk. József, Egyptom-
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ban például nem hallotta isten szájából a törvényt, mégis mit nem
akart miveIni ? Gonoszságot.

44. Mert tudta, hogy az által ki ellen vétkeznék ? Vétkeznék isten ellen.
45. Mondd el te is ezt a szép mon dását l (I. Móz. 39,9.)
.46. Pál apostol a pogányokról azt mondja, hogy nincsen istentől

adatott, irott törvényök. Róm. 2, 14. De a törvénynek cselekedete nekik
hová iratott r Szivökbe.

47. A pogányokat is, mi kötelezi a jónak követésére, a rosznak
távoztatására P Az ő lelkiismeretök.

48. Minket keresztyéneket Ielkíismeretünkön kivül, még Krisztus
világos szava is kötelez a törvény megtartására ! Krisztus azt mondja,
hogy e törvénynek nem eltörlésére jött. Tudod-e ezen mondását elmon-
dani? Máté 5, 17.

49. Mit mond ebben Jézus, mit ne gondoljunk eljövetele czéljáról?
Ne gondoljuk, hogya törvény eltörlésére jött.

50. Hát inkább, mit gondoljunk? Azt, hogy azért jött, hogy a tör-
vényt betöltse.

51. Mily hiven töltötte be! Ö mit nem cselekedett soha? Bűnt.
52. Ellenségeit kérdezte; kicsoda győzhet meg a bünről?' És ö k

kik leselkedének reá, - mit válaszolhattak ? Elnémulának.
53. Ezen szent élete által nekünk mire hagyott példát? Hogy

nyomdokit k ővessük, a törvényt megtartsuk.
54. A ki a törvényt cselekszi és ekép tanítja az embereket, az az

ő országából való és az ő országába való. Megtudnád.e immár mon-
dani, kiknek adja eleibe a törvény, mit cselekedjék és mit távoztasson?
Minden embernek.

55. Foglaljuk össze a mondottakat! Ki szól hozzánk a törvény-
ben? 1 s ten.

56. Mit ád elénk a törvényben az az isten? A tör v ény ben az
ist e n elé n k b e ad ia, mit cse 1 eke d j ü n kés mit t á v o z-
ta s sun k.

57. Kiknek adja ,eleibe az isten a törvényben, mit cselekedjenek s
mit távoztassanak ? Min den em b e ro e ~ adj a. elé be az iste n a
tör v ény ben, mit cse 1eke d jen e kés mit t á v o z t ass a nak.

58. Mi tehát a törvény? A törvény az isten i g é jé n e k azon
rés z e, m e l y ben a z ist e n min den e ID ber nek eli b e adj a, mit
cselekedjék é s mit távoztasson.

Nyisd meg uram szemeinket, hogy a te törvényednek csudálatos
bölcseségét lássuk, hogy mig élünk megőrizzük parancsolataidat.

Ha követem -a jót Már itt is boldogít
S mindenben szót fogadok, Lelkiisméretem
Ü.r,am mind örökké S még sokkal boldogabb
Jó kedvedben maradok. Lesz mennyben életem. Amen.

Gy. ének k. 307, 7.

K.
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Az alapvető oktatás utolsó állomása.
Midön e lapok mult évi utolsó számában "Kis János az alapvető

tanmódszer szolgálatában" czimü dolgozatom at elolvastam, kellemes meg,
lepetésűl fogadtam a t. szerkesztö úr néhány megjegyzését, kérdő- és
fölkiáltójeleit, melyekre már azért is kell felelnem, nehogy e lapok t.
olvasóiban oly gyanu támadjon, mely szerint azt hi hetik, hogy oly álli-
tás okat koczkáztattam, melyeket nem "tudok bebizonyítani.

Nagyon t, szerkesztő ur ama állításomra, hogya nagy betükkel
való irvaolvasás könnyebb mint fordítva, azt a megjegyzést tette, hogy
az kissé merész állítás, mert hiszen akkor az irvaolvasás módszerét
illetőleg úgyszólván összes pádag ogusaink tévedésben vannak. Pedig
most is azt mondom, hogy anagy betük sok tekintetben nemcsak
könnyebbek, hanem az azokkal való oktatás megkezdése egyáltalában
véve észezerübb is. Az irásbeli előgyakorlatok befejezése után bizvást
irvaolvastathatunk a kővetkezö nagy betűkkel, összekötvén azokat a
kis abc hosszú betűivel, mert ezek is sok tekintetben könnyebbek,
mint a rövídek; pl. Út. Üt. ÜI. 61. öi. Öt. Ott. Ali. EI. Él. Éj. Ég
Ág. Agy. Azután összeköthetjük a nagy betüket a kis ábc rövid betüi-
vel; pl. Fí. Fú. Fü. Fő. Fa. SÓ. Ló. Nő. je. je.. és igy módszeresen
tovább.*)

Ezen szókat és azok betüit figyelmünkre méltatva, nem baj és
félszegség-e az, mídön még manapság ís kis betűvel kezdünk irni, holott
csak egyedül észszerü (?? Szerk.) nagy betüvel megkezdeni az irva-
olvasást; vagy nem baj és félszegség-e az, ha pont után, a mondat és
tulajdonnevek kezdetén k is betüt 1átunk, nem is számítva, hogy a
gyermekeket későbben ezen visszáságokra figyelmeztetni s azokat
helyreigazítani kell.**) S kérdezzük: szűkség es volna-e mind ezen fél-
szegségeket elk'övetni, ha alapvető oktatásunk a mainál észszerübb
alapon nyugódnék?

Bizony igaz, ábcéseink mindeu félével föl vannak cziczornázva, csak
azzal nem, a mi az irvaolvasást észszerübbé és könnyebb modorúvá
tehetné. Igy pl. sok kétes értékü mondattal, olvasrnánynyal, verssel,
képpel és kiczifrázott irással, . az utolsó időben pedig, az állóir ással
is, mely országszerte nagy port vert föl. Az állóirás, annyi bizonyos, azt a
nagy mozgalmat, melyet előidézett nem érdemelte meg, már csak azért
sem, mivel az irás iránya nem lehet befolyással a test helyes vagy hely-
telen tartására, mert ha ez ugy volna, akkor minden gyermek, ki álló-
irást ir, (pedig elegen vannak az iskolákban) kényszerülve volna
helyesen ülni, pedig a tapasztalat sokszor" ellenkezőt mutat és elég
gyermek van, ki dült irást ir és mégis szabályszerűen űl,

*) Hát valjon mikor irja a gyermek eszavakat ígj magukban, utánuk pontot téwe ?
Hol van itt a gyakorlati szempont s az észszerüség? Hogy anagy betük irása könnyebla, mint
a kis betüké, az nagyon merész állítás. .

**) Az mindenesetre félszegség: tulajdonneveket iratní, még a gyermek a n.agy betüket
nem ismeri; a jó abcés könyv ezt nem is teszi. A mondatok 'után pedig nemsaükség pontot

"tenni, hogy -ne kelljen. nagy betüt irni ; megteszi a .pontos vessző is, . Szcrk. i. . . ... .. . . .; '. .... (... ..
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Hiszen fődolog, hogy a tanulót szolctassuk arra, hogy egyenesen
üljön, kezét az irásnál egészen szabadon tanulja használni, szemét az
irásra rá ne mereszsze és akkor a tanító nem bánom, akár álló vagy

'dült irást akar a gyermekekkel elsajátítani, az az irás lényegére nézve,
ha az t. i. elegendő szép és olvasható, nagy befolyást nem' fog gya-
korolni.

De az .á llóírásról egyenesen azt mondani, hogy attól függ a test
helyes tartása, csak ez nem hat a szemre nézve rontólag, merész és
gyakorlatilag nem bizonyítható állítás. Mi legalább gyakorlatihlg úgy
vagyunk meggyőződve, hogy ha a gyermek egyenesen űl, kezét sza-
badon tudja használni, szemét az írásra rá nem erőlteti, irhat álló-,
dült vagy ~kármilyen irást is anélkül, hogy ezen irások bármelyike
rossz befolyással volna, vagy lehetne a test helyes tartására. Nagyon
sajátságosnak találjuk népiskolai egészségügyünket az állóirástói csak
némileg is függővé tenni. Igaz, ez I3lég olcsó szer lenne, mert semmibe
sem kerül s csak a tanító le lkiisméretes ellenőrzésén fordulna meg. De
a mi fődolog volna, hogy minden iskola elég tágas és világos legyen,
hogy a padok a gyetmek testéhez volnának alkalmazva, e 'tekintetben
fájdalom, oly sok iskola van még, mely minden birálaton aluli. Hiába
vannak tanfelügyelőink, egészségügyi bizott ság-aink j ezek jőnek és
mennek, de nem történik semmi sem, mi ezen aggasztó állapotokat
megszüntetné. Nem elég, hogy a tanítói fizetés és nyugdij általános
szükkeblüségnek, hogy azt ne mondjam roszakaratnak kifolyása, (? ? Szerk.)
mely mentségül szép, de üres igéretek vagy a tehetetlenség rimánkodó
mezébe öltözködik - még hány tanító kénytelen oly iskolában nevelve
oktatni, mély távolról sem felel meg az ember nevelés nagy munk ájá-
nak. Csak tovább ezen az uton ti nagy és nemes férfiak, csak nyirbál-
játok és csonkítsátok a nép és a jövő nemzeti néperő megteremtőinek
méltányosságát, igazságát és egy emberiesebb, tehát Jogos megélhetés-
nek alapföltételeit - és. aztán várjátok nyugodtan a jövendő századok
ítéletér.

De ha mind ezen előszámlált félszegségeket, megdöbbentő igaz-
ságtalanságokat békével hagyjuk és reménylhetöleg még soká .békében
is fognak maradni - s bevezetjük az állóirást, ne gondolja senki, hogy
ezzel a testgörbüléseket s tanügyi egészségügyiink egyéb kinövéseit el
fogjuk távolítani.

Ezen hosszabb, de tanügyünk életébe mélyen bevágó kitérés után,
mindjárt azt az észrevételt teszszük, hogy alapvető oktatásunk vezér-
férfiai mintegy abban látszanak megrögözve lenni, hogy az irva olvasás
a legtökéletesebb módszer, az alapvetésnek utolsó állomása. Fájdalom,
az alapvető oktatás korifeusaí aranyborjuként úgy tánczolják k őrül a
't'.7f;ltümódszerek utolsóját. 'az irvaolvasást, hogy szinte észrevétlenül sivít
el rrr-e llett ők a komolyan intő szó. Igaz és mi tagadás benne, az irva-
olvasás a betümódszerek, (?_ Szerk.) kőzt a legtökéletesebb módszer,
tehát 'a ,betümódszereknek .utolsó állomását képezi. De azért abból,
kor á ntserrs következik az a föltevés is, hogy az általában a legtökéle-
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tesebb módszer is legyen. Mert ha az irvaolvasást behatóbban megbi-
ráljuk, külőnősen pedíg mint a gyermek értelmének fejlesztő eszközét,
azonnal szemünkbe szökik ama félszegsége, hogy nem egészből, hanem
annak részéből indul ki. És ez alapvető oktatásurikra nézve már azért
is nagy baj, mivel a gyermek előbb az egészet látja és igy azt előbb
föl is, fogja, mint annak részét. És csak azután; ha az egészet kellő-
képen meegfigyelte, tér át annak egyes részeire. Tehát, előbb a tárgy
és szó és csak azután ezeknek egyes részei.

Mind anna-k daczára, hogy az irva olvasás az alapvető oktatás
vezetésére nézve már szinte nehézkessé válik, ugyszólván megvénhedni
kezd, mégis megmaradunk mellette makacsul. Hogy pedig az irvaol vasás
ridegségén, öregségén segítsenek, azaz hogy e módszer mozgékonyabb
és igy türhetőbb jelleget ölthessen, a vele szemben - álló no r m á l-
s z a vak módszeréből csaknem minden mozzanatot átvettek, igy kicsi-
nosítva a betümódszerek utolsó állo mását. Ha most már az irvaolvasás
érdekében majd minden lépést megtettek, miért vonakodnak azon egy
lépéstől annyira, mely egész alapvető oktatásunkat nem csak szebb és
észszer iihb, hanem természetesebb mederbe is terelné. Hát oly nehéz,
hogy 'a lapvetö oktatásunk módszeresen összeállított alapszókból indul-
jon, oly formán, hogy azokat minden oldalról megvilágosítsuk, alap-
vető oktatásunk egyesített szemléleti - beszéd - értelemgyakorlatok
- irvaolvasás - és énekoktatásban nyerjen kifejezést P!

Fájdalom, az alapvető tan módszer terén is általános bomlásnak
hatása észlelhető. A tervtelenség, a tájékozatlanság nöttőn nö. Egy
bizonyos tanmódiság - hogy úgy fejezzük ki magunkat - lábra kap
s nagy gőggel terebélyessé teszi magát. Az észsz erü mozzanatokat
vagy nem látja vagy nem akarja látni, még kevésbbé azoknak szolgá-
latában állni. Egy biyony os ide-oda kapkodás ütötte fel tanyáját s a
határozott, jellemes és észszerü iránynak alig van egy kis nyorna., -
Mit mondjunk alapvető oktatásunk ama jelenségére, mely az irvaolva-
sást kettészakítani akarja: előbb a nyomtatás olvasását akarván a kis
tanulóval elsajátítani és csak a második tanévben az irást, mivel az az
első osztályban nem egyéb, mint idő - tinta- és papirospazarlás. Ezt
mondja Elerny Sándor, temesvári tanító, talán azért, mivel azt hiszi,
hogy a gyermekek a második tanévben mindjárt szépen fognak irni? De
ne tréfáljunk. a dolog komoly s kérdezzük inkább, hogy rnít mond-
janak .erre oly tanítók, kik évek hosszu során át épen az ellenkezőről
győződtek meg. Hisz épen az irás az, mely az olvasás megtanulását
jótékonyan elősegíti; mert a mit a gyermek maga tesz (ir), könnyeb-
ben birja megérteni és sajátjává tenni és igy az olvasást a gyermek
saját fölirt betüin kőnnyebben tanulja meg már azért is, mivel a szó
keletkezését maga eszközli. Azért a gyermek az első félévben csak a
maga irásán tanul olvasni és a második félévben a nyomtatáson;
de azt is úgy, hogy leírni is tudja. EbbJH nem az következik, hogya
gyermek mindent a mit olvas le is irjon, habár mindent a mit ir, elol-
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vasnia kell. Komolyan véve itt csak azt kell kérdeznünk: szűkség es-e
az első tanévben a nyomtatásban való olva..ást is tanítani? mert hogy
az irást tanítani kell, az semmi kétséget nem szenved, Elemy kar tár-
sunk állításának bebizonyítására vagy megdöntésére külön gyakorlatí
kisérlet nem is kell, mivel az magában olyannyira világos, hogy alap-

·vető oktatásunk eme fattyuhajtását minden habozás nélkül le kell
nyesni.

Szabad legyen örömmel arról is megemlékeznem, hogy az alap-
szavak módszere k őrül már nálunk is történt valami. Igy megemIíthet-
jük Trajtler éz Inda li müveit j de ezek nem olyanok, melyek az alap-
szavak módszerének fölényét az irvaolvasáfal szemben kimutatni tud-
nák, e mellett a kezdetlegességnél alig adnak többet és e módszer
teljes egymásutánja nem jut náluk érvényre. Zipser R., felsö-Iövöi ev.
tanító pedig oly nérset hbuMt irt németa}ku nép}§koJáink számára,
me ly általában az alapszótan követelményeinek megfelel; ele a külőn-
ben csinosan kiállított ábcés könyvnek, az a föhibája j hogy az sem

~adja tisztán az alapszavak módszerét, mivel ö is az alapszót előbb föl-
bont va mutatja be, a mi e tanmódszer szellemére nézve korántsem
mindegy. Maradjunk csak a régi, de észszerü eljárás mellett: előbb az
alapszó és csak azután fölbontott elemei.

r ,

Midőn azonban a tanmódszer lelkes barátairól megemlékeztünk,
nem szabad megfeletkeznünk annak ellenségeiről sem. Ezeknek száma
- Ieg ió, Mégis névszerint csak egyről emlékezünk meg: a Népt. Lapja
szerkesztőjéről, ki már rangjánál fogva tekintély s mi vel az ellenséges
nagy tábor vezérének látszik lenni. Egyetlen taktikája úgy látszik
abban összpontosul, hogy az alapszavak módszerét még fől tételesen sem
ajánlja j ele hogy miért nem? azt kö'zelebbről meghatározni vagy elfe-
lejtette, vagy rangjához méltó nak nem tartotta j legfölebb müvére uta-
sítja az illetőt, hogy olvassa el a mit ő ott e tanmódszerröl mondott.
De mi minden mester szavára esküdni nem szoktunk, ezért oly állítá-
sokra, melyek nem nyugosznak, a gyakorlatiság szép eredményével és

·magában a' tan módszerben rejlő észszerüségével felelünk.
Azonban megnyugtat az az öntudat. hogy az alapvető tanmódszer

·tovább fog fejlődni minden ellenségeskedés, korifeusaink minden eről-
ködése daczára; mert -azt csak nem fogja hinni egy törekvő tanító
sem, hogy az irvaolvasás, mint a betümódszerek utolsó állomása, egy-
szersmind és általában az alapvetésnek is utolsó állomása.

Minden tanító, ki az alapvető tan módszer fejlődő mozgaimában
nagyobb szemhatárral bir s nem a szükkeblüség vagy megcsökönösödés
uralma alatt áll, be fogja látni, hogy az alapvetés csak nem fog meg-
állni az ir va olvasásnál és ha itt nem állhat meg, tehát tovább fog

·fejlődni. És hová fejlődhetnék az alapvetés, midőn az a betümódszerek
minden frázisát át és átfutotta, ha nem egy oly tanmódszer felé, mely

·módszeresen ősszeállított tárgyszókból fejleszti és-ugyessé teszi a. gyer-
mek minden szellemi erejét: Vagy oly nehéz volna .e következő alap-
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szók nyomán: Út. 61. Eb. Ujj. Ag. Agy. Öz. Üst. Fa. SÓ. Síp. Nád.
Nyúl. Méh. Hold. Könyv. [Eke, Cica. Gólya. Irka. Juhász. Szegfü.
Gyertya. Gyümölcs. Vessző. (Vesz-sz ö). Dinnye. (Diny-nye). Zászló.
Zsámoly. Rózsa. Findzsa. Cinege. (Czinege). Cseresznye. Pacsirta
Bodzafa. Nyirettyü. (Nyi-rety-tyü.) Trombita - alapvetést keresztül-
vinni? Ez alapszók nyomán a legszebb sikerrel tanítok. S ha a gyer-
mekek ezek alapján az irást irvaolvassák. térek át a nyomtatásra, a
mi aztán nagyon könnyen megy, mivel az alapszókat nyomtatva is
iratom, mi a gyermekekre nézve valóságos öröm.

Mielött ezen alapszók nyomán tanítottam volna, másokat hssznál-
tam; ezeket annak idején az Alt. Tanügyi Köz1.-ben ismertettem meg
közelebbröl, a miért e helyen azokról többet mondani szükségtelennek
tartom.

Mindannak daczára, hogy már több izben kaptam fölszóllítást kéz-
iratban lev ö második ábczém kiadására, mirid e mai napig nem tudtam
magamat arra elhatározni; még pedig azért nem, mivel még nagyon
kevés az alapszavak módszerének barátja és mivel én tankönyv nélkül
is elég sikeresen tudok tanítani. Persze ha igy állana e tanrnódszer
ügye, hogy legalább tanítóképző intézeteink tennének e tekintetben
valamit, t. i. hogy e tanrnódszer alapos kezelésében képesítenék növen-
dékeiket, akkor volna remény kéziratom közzé tételére.

De azért mivel e tanrnódszer az Írvaolvasással szemben összeha-
sonlíthatlanul észszerűbb, még sem állít juk róla, hogy az alapvetésnek
utolsó állomása; mert van remény, hogy az is olöbb-utóbb az úgy ne-
vezett .a 1a p rn o n dat tan n a k " fog helyet engedni. Ezt már Graffun-
der penditette meg; de eszméjét sikeresen megoldani nem tudta, azért,
mivel nem birt olyalapmondatokat szerkeszteni, melyek nyomán az
alapvetést módszeresen keresztül lehetett volna vinni. Erre nézve min-
den szerénytelenség nélkül megvallhatom, hogy az elmult tanévben
az alapvetésnek ezen problemáját is megoldottam (? ? Szerk.) még pedig
a következő alapmondatok nyomán: Az eb él, Ez itt út. Az ól új. Ez
öt ujj. Az ág ég. Ott áll egy ágy, Ez üst. A fa nö. Gyi te ló. A nyul
fut. A méh szúr. A hold nö és fogy. A könyv szép, Az óra üt. Hol,
van a cica? A gólya madár. Juhot őriz a juhász. A szegfü virág. Sötét
van már, gyertyát gyujts! Csak érett gyümölcs jó. Czukrot ne rágj
mert az a fognak árt. Utczán illőn járj! Ágról ágra száll a madár.
Öszszel érik a sz ölö. Hosszú vesszöm szépen suhog. Fiam öntözd a
kertet! Lassan járj tovább érsz. Lyukas ruhát meg kell varni. Sárból
rakja fecske fészkét. Szeresd a jót, gyül öld a rosszat! Nem szép a ron,
gyos ruha. Mindig tisztán járj! Korán kel a friss gyermek. Golyó,
golyó, gurulj golyó! Gyalog mentünk ki a földre, kocsin jöttünk haza.
Dinnyét vett apám" nagyon édes volt. Végén csattan az ostor. Zabbal
etetik a lovakat. Zsindelylyel fedik a házat. Rosszat tész bár titokban,
lsten előtt tudva van. Fáradt embernek jól esik a nyugalom. Pünkösd-
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kor virít már a rózsa. Bátran czinczog az egér, ha macskát nem érez.
Trombitaszó harsog az utczán. A nyirettyü hegedüvonó. - És végre:

Légy jó szelid, engedelmes,
Ilyen gyermek nagyon kedves.

E tanmódszerről ez alkalommal behatóbban nem kivánok szólni,
mivel munkám úgy is elég hosszúra nyult. Legyen elég, ha azt mon-
dom, hogy alapvető oktatásunk ezen módszer alapján kezeIve az észsze-
rüségnek még tökéletesebb fokára fog jutni. Mintha erre csak úgy
látnám és hallanárn a sok gunymosolyt és gunykaczajt. De én ezekhez
régóta hozzászoktam s azért nem is akadályoznak tovább való mun-
kálkodásomban. Mert a ki semmit sem remél, semmit sem várhat, csak a
kilátásba helyezett nyomoruságot, annak egyedüli vigasza csak a lelki-
ismeretes munka lehet.

S habár az "alapszó" és .alapmondat" módszerei a Jacotot-féle
tanrnódnak vísszafejlődött mozzanatai,mégis azt hiszszük, hogy az alap-
vetés az' olvasmányig fejlődni nem fog; mert egy egész olvasmány át-
tekintése, teljes megértése a kezdő tanulóra mégis csak nehéz; de meg
nincs is arra szükség, ha meggondoljuk, hogy egy mondat magában
véve egy oly befejezett egész, mely a gyermek fölfogó tehetségét tul
nem haladva, azt teljesen kielégíti. Tehát ez lesz, fogják a kartársék
kérdezni, az alapvető oktatásnak utolsó állomása? Nem, hanem tovább
és tovább fog az fejlődni még akkor is, midőn csigalassu irásunk már
régen egy oly irásmédnak engedett helyet, mely az emberiség rohamos
haladásának meg fog felelni.

Üdvözlünk téged, oh magasztos, szent haladás! S midőn az alap-
vetés terén a határozott haladásnak tanférfiait is üdvözöljük, ki tud-
hatja azt, hogy melyik tanrnódszer lesz az alapvetésnek utolsó állo-
mása! ! Winkler Sándor .

....\ néptanítókat legközelebbről érdeklő 1892. évi
kormanyrendeletek.

1. A tanképesítésre vonatkozik:
a) Kultuszminiszter 1892/4~229. sz. (elvi jelenlőségi határozat) .. A

ki a tanév végén tartott tanképesítő vizsgálatok irásbeli részét leg-
alább jó sikerrel letette, s a szóbelire rendes időben kényszerüségből
(betegség miatt) és nem önkéntes elhatározásból nem állhatott, a reá
következő tanév végén ugyanazon tanítóképezdében újabb irásbeli vizs-
gálat mellőzésével tanképesítő vizsgálatra bocsátható.

b) U. a. 12194/1892 junius 17. a tanitói- és tanitónői oklevelek
bélyegmentesek. Az iskolai s tanulmányi bizonyítványok, melyek a
képezdékben félév vagy évfolyam végén letett egy vagy több vizsgá-
latról állíttatnak ki, ivenkint 15 kros bélyeggel látandók el. Minden
másnernü, a képez dei tanulók erkölcsi magaviseletéröl és elbocsátásáról
kiállított bizonyitván 50 kros bélyeg illeték alá esik.
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II. A tanszerekre vo natkozik :
a) U. a. 55800/1891, kiadva 1892 január 25. (szabályzat a népok-

tatási intézetek tan- és .segédkönyveinek megbírálása tárgyában).
5. §" Még nem engedélyezett tankőnyv iskolai hssználatra való

engedélyezését a szerzőknek vagy jogutódaiknak kell kérniők.
6. §. Evégből kérvényeiket a könyv hat példányával és a birálati

dij lefizetését igazoló adóhivatali nyugtatványnyal együtt a vallás- és
kőzoktatásűgyi miniszteriumnak küldik be. A kérvényben pontosan
megjelelendök az iskolanemek. a melyek számára az engedélyezés kiván-
tatik, azonkívül feltüntetendő a könyv ára. Ha a szerző a könyv enge-
délyezését már a legközelebbi tanévre kéri, a kérvényt legkésőbb decz.
15-ig be kell küldenie.

7.. §. A birálati dij teljesen új népiskolai könyveknél 15, változat-
lan további kiadásoknál 10 frtban van megállapítva.

8. §. Engedélyezésre csak egész mű terjeszthető fel. Az oly műve
pedig, melynek ismétlés czéljából mindig a tanuló kezénél kell lennie

habár több osztályra szól is, csak egy kötetben vagy füzetben lehet
engedélyezés végett bemutatni.

16. §. Előbbeni alakjában visszautasított könyv új javitott kiadása
a birálatokban kifogásoló helyek kijavitásával csak azon' esetben szá-
míthat engedélyezésre, ha a birálók világosan' kijelentették, hogy a
könyvben csak is a felsorolt tévedések szorulnak kiigazitásra.

20. §. A könyv ügyében a közoktatásügyi miniszter határoz.
21. §. Az engedély mindig csak egy kiadásra szól,
b) A tankönyvek engedélyezése hitfelekezeti iskolában a hitfele-

keleti hatóságot illeti. Utalok tehát e hatóságok rendeleteire. Itt ellen-
ben csak azt emlitem fel. hogy a Hölzel és társa magyar földrajzi inté-
zete által Budapesten 1892 kiadott, Berecz Antal és Cherven Floris
kőzrernükődéséve 1 tervezett "Pa1astina a bibliai események térképe"
czimü térkép vászonra huzva 6 frt, hasonló czimmel megjelent kis
kiadás a tanulók kézi használataira 15 kr. (Kultuszm. 1892/26715. sz.)

És megemlítem még, hogy Pos ner térképészeti intézetében ma
már a kóvetkező vármegyék iskolai fali térképe készült el: Abauj-
Torna, Arad, Baranya, Bars, Bács-Bodrogh, Békés, Bihar, Borsod,
Brassó, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fehér, Győr, Háromszék, Heves

I
Kolozs, Komárom, Liptó, Mármaros, Moson, Pest-Pilis-Solt.Kisz Kun
Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szepes. Szilágy,
Tolna, Torontál, Ung, Vas, Veszprém, Zala, Zólyom.

Elkészültek a megyék kis kézi térképei is, melyek a' fali térké-
peknek a tanulók kézi használatára szánt hű utánzásai. (Cultuszm. 1892
nov. 22., 27015. sz.)

c) Tiltott tankönyvek és tan eszközök.
Lebensbilder: Ill. Lesebuch fűr Oberklassen deutscher Volks-

schulen, Aug. Perthelt, P. Petermann, J. Jaekel, L. Thomas, . 24. Aufl ..
Leipzig, Klinkhardt 1889.
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Ernst Kapp, Leitfaden beim ersten Schulunterricht in der Ge-
schichte u. Geogr., Braunschweig, Westermann 1870.

Ill. Ragályos v. járványos betegségek elleni óvlntézkedésre vonatkozó:
Belügym. 11536/1892 márcz, 6.
Ajánlatosnak tartom, hogy az iskolazárast inditványozó hatósági

orvos meghallgatása után, halasztás által netán veszélyt hozható sürgős
esetek kivételével, a helyi iskolai hatóságok (felekezeti iskolaszékek),
mint a melyek az iskolák közelebbi viszonyait pontosabban isrnerhetik ,
szinte meghallgattatnának véleményük iránt.

iv. Tanítókat vigasztal a 'közoktatási miniszter 1892 november 10.
43072. számu körrendelete, mely szerint az állami elemi, felsőnép-, polg.
és közép-kereskedelmi iskolákban a tanügyi pályán müködő szülök
(tanitók, tanitónők és tanárok) gyermekei, ha jó előmenetelt, szorgalmat
és magaviseletet tanusitana k, a tandij fizetése alól szegénységi bizonyit-. .
vány bemutatása nélkül mentetnek fel.

V. A tanítói nyugdijról. szóló 1891. évi XLIII. t.-ez. végrehajtása
,tárgyában a kultusminiszter 1892/37290. szárnú rendeletével utasitást
bocsátott ki a kir. tanfelügyelők számára, mely utasitásból a követke-
zőket irom ki.

1. Altalános határozatok.
1. Az ,1891. évi XLIII. t.-cz. első 9-a szerint a nyugdijra jogosi-

tottak közzé felvétetnek még a tanitóképezdék mellett fenálló gyakorló
iskoláknál alkalmazott tanítók,

2. Az e!ölidézett § szerint, csak végleges miaöségben alkalmazott
tanitók vehetők fel az országos tanitói nyugdijintézetbe; a véglegesí-
tést megelőzőleg ideiglenes minőségben mük ődőtt tanítók azonban
véglegesítés,ükkor a nyugdíjintézetbe leendő felvételüknél azon szolgá-
lati időnek beszámítását is igényelhetik, melyet véglegesítésük előtt,
de ezzel minden időbeli meg'szak itás nélkül ideiglenes alkalmazásban
töltöttek, ha ezen joguk érvényesitése iránt külőn kérelmeznek és az
azon időre esedékes összes járulékokat késedelmi karnataival együtt
utólagosan befizetni magukat kőtelezik.

3. Az 1891. XLIII. t.-cz. 10. §-a szerint, az országos tanítói nyug-
dij- és gyámintézet kötelékébe tartozó népoktatási tanintézetekbe járó
tankötelesek után hozzájárulás czimén évenkint és fejenkint 15 kr·
fizetendő.

E járulék minden iskolai év kezdetén a beiratások alkalmával
szedendő be .... szabadságukban állván az iskola fentartóknak a
dijak fedezésére a szülök beigazolt vagyontalansága vagy általános
tandijmentesség esetéri az iskolamulasztási birságokból befolyt pénz,
összeget igénybe venni.

5.... megszünt azon megszoritás is, mely szerint az 55 évnél
idősebb tanítók az országos tanítói nyugdijintézetbe fel nem vétethetnek ;
minthogy azonban az említett korosztáJyba tartozó tanítóknak a felvé-
telre való jogigénye csak az előlidézett törvényen alapul, ennélfogva
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az ily tanítóknak nyugdíjra való jog~sultsága csak is 1892. évi január
1-től veheti kezdetét.

6. AZQn folyamodvány ok, melyekben az iskolafentartók vagy taní-
tok a terhökre kirótt nyugdijintézeti járulékok törlesztés ére részletfize-
tések vagy időhalasztás engedélyezét kérik, az illetékes pénzügyi igaz-
gatósághoz nyujtandók be, e nyudijügyekre vonatkozó minden egyéb
folyamodvány a kir. tanfelügyelő utján a közoktatásügyi korrnányhoz
terjesztendő fel.

II. A tanítók felvétele, a nyilvántartás.
1. . . . mind azon tanítók, kik az intézetbe való felvételre kellé-

kekkel birnak, kötelesek külőn felhivás bevárása nélkül felvétel végett
jelentkezni és a felvételhez szükséges okmányaikat vagy eredetiben
vagy hiteles másolatban a tanfelügyelőhez benyujtani.

Ezen okmányok a kővetkezők:
a) ,Keresztlevél, illetve születési bizonyítvány.
b) A tanítói' képesitésről szóló ok levél.vesetleg oly okmány, mely

igazolja, hogy a folyamodó az, 1879. XVIJI. t.-cz. követelményeinek
megfelel.

c) Az összes szolgálati brzonyítványok,
d) A dijlevél, illetve a kinevezési okmány .

. .. , az esetban. ha a dijlevélben a törvény értelmében beszá-
mítható illetmény a be nem szárníthatótól jelkűlőnítve, vagy a termé-, ~,

szetben 'élvezett járandóság pénzértékben kimutatva nincsen, a dij levél-
hez még egy kűlön, az iskola fentartó, illetve az: iskola'széki elnök által
is hitelesített kimutatás csatolandó, malyben az 1891. XLIII. t.-Cl, 4.
§-a szerint beszámítható illet ményekaz ugyanezen § szer int be nem
számíthatóktól elkülönítve, a természetben élvezett járandóságok pedig
az idézett §~értelmében számított pénzértékkel legyenek kitüntetve,

Kántortanítóknál a tanítói jövedelem, illetőleg ennek beszámít-
ható része a kántoritól elkülönítve mutatandó ki, ha pedig a kántor-
tanító összes jövedelme vagy ennek egyik-másik tétele ily módon el
nem különíthető, a tisztán tanítói, illetve a tisztán kántort jövedelemre
való tételek kitüntetése mellett, a szét nem választható illetmények
számszerint felsoroÍandók.

Ilyen esetekben a' tisztán tanítóí illetményekhez a szét nem vá-
lasztható jövedelem fele része hozzá adatván, az igy nyert összeg
szolgáland útá a kirovás, mint a nyugdíj-igény megállapításának
alapjául. '

Azon okmányokhoz melyek nem az állam nyelvén sz.erkesztvék,
tartozik a tanító azok magyar 'hiteles fordítását csatolni.

3. A7. országos tanítói nyugdijintézetbe történt felvétel és a telje-
sített befizetések igazolására a felvételi s befizetesi könyvecske szolgál.

Ezen könyvecske a nyugdijazás alkalmával föok mányúl szolgál
és a végéllátásért walo kérvényhez. csatolandó.
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Ha a befizetési könyvecske elvész, a nyugdijtörvényt végrehajtó
bizottsághoz felterjesztett kérvényre másodlat á1líttatik ki, és az illetékes.
adóhi vatal által 3 kr. előállítási dij beszedése mellett kézbesíttetik,

4. A nyugdijra való jogosultság rendesen azon időponttói veszi
kezdetét, a melyben a tanító az országos tanítói nyugdijintézetbe való
felvételre törvényszabta kellékek teljeljes birtokába jutott; ha azonban
a tanító az összes kellékek megszerzésétől számítandó egy évi határ-
időn belül az okmányok felterjesztésére vonatkozó kötelezettségének
eleget tenni elmulasztja, a nyugdíj jogosultság részére csak azon év
kezdetétől számítandó, amely év folyamában okmányait felvétele végett
felterje szti.

'5. A biztosítandó nyugdij-igény mennyisége az 1891. XLUI. t.vcz.
, 3. s-a értelmében a beszámítható fizetés évi összegében állapíttatik meg

és pedig a tanító által felterjesztendő dijlevél és az ehhez csatolandó
külön kimutatás alapján, mind az által oly fentartással, hogy a jövede-
lem téves bevallásából a nyugdijalapra kár nem háramolhat.

Ugyanazért a végellátási eset beálltával a folyósítandó nyugdij
az akkor bemutatandó és szigoru birálat alá vetendö dijlevél szerint
tényleg beszámíthatónak talált, utoljára élvezett tanítói fizetés évi ősz-
szege alapján állapítandó meg" és az ekép megállapitott nyugdíjélvez-
mény felemelése egyedül azon indokból, hogy az. illető tanító, részére
az általa helytelenül bejelentett jövedelem alapján magasabb nyugdij.
regény volt biztositva, még akkor sem k ővetelhetö, ha a tanító az ezen
magasabb nyugdij-igeny után kivetett járulékokat pontosan' befizette.

Víszont ha valaki a tényleg élvezett fizetésnél csekélyebb összeget
vallott be, a végellátás esetéri részére csak is az ezen bevallás alapján
biztosított nyugdijigény alapján szabandó ki a nyugdij élvezrnény.

Ugyanazért már saját érdekében is köteles a tanító valahányszor
szolgálata közben oly állomásra lép elő, melylyel az eddiginél maga-

,sabb fizetés van egybekapcsolva, ezen körülményt a dijlevélnek, eset-
leg az ujabbi fizetéséről a jelen szakasz Lsö d) pontjában körülirt
módon kiállított kimutatás felterjesztése mellett a tanfelügyelőnek beje-
lenteni, oly czélból. hogy , ... ennek alapján nyugdij összege megfe-
lelőleg emeltessék.

6. Ha a tanítók ,terhükre kirótt nyugdij intézeti járulékok k íveté-
sét magukra nézve sérelmesnek tartják, a járulékok helyesbitése iránt
e kirovásról nyert értesités vételétől számítandó félévi záros határidő
alatt folyamodhatnak ; az ezen 'határidő letelte után beadott folyamod-
ványok tekintetbe nem vehetők.

IH. A nyugdíjazás, illetőleg segélyezés és gyámolitás tárgyában
benyujtandó folyamodványok felszerelése.

1. A tanítók nyugdíjazása sürgős intézkedést nem igénylő r endki-
vüli esetek kivételével mindig az, iskolai év zártával lévén foganarosi-
tandó, a tanítók nyugdij vagy végk.ielég ítés iránti kérvényeiker minden-
kor a tényleges szolgálat alatt nyujtsák be; ellenkező esetben állomá .
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saikról a nyugdijba lépés szükségességének is jogosult voltának előze
es megállapítása nélkül történt távozásuk egyszerüen lemondásnak fog-
ván tekintetni, az ebből eredő hátrányes következményekért egyedü
önmagukat okolhatják.

2. Afolyamodványok az illető tanfelügyel6höz nyujtandók be s a
következő okmányokkal szerelendó k fel:

A) a tanítók nyugdij vagy vég kielég ités iránti kervényeikhez csa-
tolandő.

a) A tanítónak és család tagjainak születési anyakönyvi kivonata,
továbbá házasság levele (legczélszerübben családi értesitő alakjában.)

b) A tanítói pályán töltott összes szolgálatot a megfelelő id őr end-
ben pontosan és hitelesen előtüntető szolgálati okmányok. Ha ezen
bizonyitványokból a szolgálati idő folytonossága ki nem tünnék, a fél-
beszakitás indoka ~i 1875. XXXII. t.-cz. 8: s-a értelmében hiteles ok-
mánynyal igazolandó.

c) Az országos tanítói nyugdij és gyámalap javára kivetett dijak.
pontos megfizetését igazoló "felvételi és befize tési kőnyvecske."

d) A szolgálat utolsó évében élvezett s az előző II. szakaszban
már jelzett módon megállapítandó tisztán tanítói jövedelmet feltüntető
dijlévél, illetve kimutatás.

e) A szolgálat képtelenségét igaeoló felülvizsgálati jegyzőköcyv
kivéve azonban, ha a nyugdijaztatás a törvény szabta 40 évi beszámít-
ható szolgálat, avagy 65-ik életév- betöltése alapján kérelmeztetik.

B) Az özvegyek seg élydij iránti folyamodványaihoz a fentebbi
a)~d) alatti felsorolt okmányokon kivül még a következők csato-
landók :

e)' A férj elhunytáról szóló anyakönyvi kivonat.
f) A férj haláláig való együtt élést igazoló lelkészi bizonyitván y.
g) Ha együtt nem éltek, hiteles alakban kimutatandó, hogy az el-

válásra melyik fél szolgáltatott okot.
c) Az árvák gyámpénze iránti folyamodványokhoz csatolandó :
a) A szűlö k elhunytáról szóló anyakönyvi kivonat.
b) Az árvák születési anyak önyvi kivonata, melyben tövényes

voltuk kitűnteteridö.
c) A szülöknek a tanítói pályán eltöltött szolgálatát igazoló szol.

gálatí bizonyitványok.
d) Az országos tanítói nyugdíj és gyámalap javára kivetett díjak

teljes lefizetését igazoló "felvételi s befizetési könyvecske."
e) A szülök által élvezett tisztán tanítói jövedelmet elő tüntető hi-

teles okmány.
f) A tőrvényes gyámot igazoló hatdsági bizonylat.
Az ellátás iránt felterjesztendő mindazon okmányok, melyek nem

az állam nyelvén szerkesztvék, hiteles magyar fordításban is kőzlendök.

Kund Samu.
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Pali öcsémnek.
XVII. Mulatság jótékony czélra.

A mozgalom mindíg élet jele, még akkor is, midőn annak úgy az indit6
oka, valamint czélja a mellet tesz bizonyságot, hogy az visszafelé irányuló fejlő-
dés. Ilyen tulajdonkép nem is létezik, mert minden hanyatlás, romlás és felbom-
lás új szervezetnek előkészitője sőt feltétele.

Erőteljesen lüktető életnek örvendetes jele az, hogy községedben ugy sz6lván
szakadatlanul van valami mozgalom, mely az egyesek érdeklődését foglalkoztatja.
Eltekintve attól, hogy a helyes irányu mozgalom, ha czélt ér, valamely a köz-
ügyre nézve fontos és üdvös intézményt kelt életre, a mozgalom már magában
véve is áldásos, a meanyiben a polgárok telkét saját egyéni körükből, magán
érdekeik szük világából kiemelve az alialanosabbra irányozza s igy folyvást
emlékezteti ó'ket Kölcseynek ama mondására: a társaságban született ember nem
önmagáé."

A nőegylet alakitásának tervét elejtve a megpezsdült adakozási szellem
abban nyil vánult, 'hogy az iskolai könyvtár javára, tehát j6tékony czélra kis
arsangi mulatságot rendeztetek, mely némely magán érdekeknek is nagy szolgá-
latott tehetett, a mellett nem csekély tiszta jövedelmet eredményezve a könyv-
tár gyarapitását hatalmasan előmozditotta, és a mi még ennél is sokkal fontosabb,
a könyvtár ügyét népszerüvé tette és hogy korszerü kifejezéssel éljek, divatba
hozta.

Egyesekre bizonyosan emlékezetes is lesz e mulatság. Talán nem egy
gyengéd viszony első szálai ez alkalommal akadtak egy szilárd pontra, hol
azoknak tart6s fonadékká szövődése megkezdődhetett. Aligha csa16dom abban, hogy
kormos ur és R6za kisasszonyra nézve is uj életkorszak kezdődik ez időponttal.
Milyen korszak? az a jövő titka. Annyi szinte bizonyos, hogy az a fiatal ernber
érdekházasság által igyekezik zöld ágra vergődni. És mintán ott, hol összekötteté-
seket "keresett, körülbelöl minden reménye hajötörést szenvedett; mert Gáti

Az idő, bár észrevétlen,
Ú gy elrohan elszalad,
Mint a leggyorsabban futó
Újvilági gyorsvonat.

És az idő, hogyha vonat,
Életünk mi volna más:
Mint a bölcsőtől a sírig,
Egy toiytonos utazás ..

Az idő.
A rohanó gyors vonat, ha
Végső állomásra ér,
Pihen egyet, s a honnan jött,
Oda újra visszatér.

De az idő, hogyha minket
A végczélhoz elvezet:
Örök ott a tartózkodás,
v'isszatérnünk nem Ieúer.

Markóczi Imre.
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bácsi minden elfogultsága mellett mégis csak sokkal jobb apa, hogysem lánya
jövőjét bármily kedvencz gondolatának is feláldozná; most azt parancsolja szivére,
hogy Csepregiék felé vonz6djék, egy vagyonos házasság által ugyanazon ezélt
remélve elérhetni. Milyen szép dolog, miker valaki ilyen erélyesen tud paran-
csolni szivének. Milyen elégtétel ez a fordulat Gátinéra nézve, ki férje akaratá-i
nak határozottan elleneszegült ! .

Szerencsés gondolat volt a mulatságot egy kis szellemi élvezettel kezdeni.
Ha csupa művészeket nem is tud a vidék kiállitani et voluisse sat est. De hogy
a közönség valóban, őszinte élvezettel hallgathasson végig valamely zenejátékot
és pedig nemcsak a laikus, hanem a zeneértő is, 'erre nézve nem okvetlen szük-
séges, hogy a játsz6 művész, kitanult művész legyen. A kinek kebléhez romlatlan
és mély érzés lakozik, önkénytelenűl kinyilatkoztatja ez magát a játékban még
magasabb képzettség hiánya esetén is, úgy hogya ki hallgatja, meleg érzelmekre
gyul s val6di műélvezetben részes ül, És igy gondolom, hogy az a kis hangver-
seny, ha szereplői lélekkel játszottak, megnyugtatta kielégitette a közönséget,
mely aztán mint irod, animo val mulatott a késő reggeli 6rákig.

Annálfogva, midőn ugy a jótékony czél vlamint a rendezőség és a közönség
is megelégedett hangulattal emlékszik vissza a j61 sikerült mulatságra, mindene-
setre merész válalkozás valami kifokásolni valót keresni rajta. De a kit· a gond-
viselés olyan fak6, kritizálni szerető lélekkel látogatott meg, mint bátyádat nem
állhatja, hogy a legártatlanabb dolgokban is ne kutasson ki valami elitélni val6t.

A j6tékony czélu mulatságok, mint fentebb emlitettem, kétségkívül alkalma
sak arra, hogy valamely eszmét [elseinre vessenek, de mintán az ember termé-
szeténél fogva mindig a dolgok kellemesebb oldala felé' fordítja szivét, majdnem
szükségképeni következménye az ilyen mulatságoknak, hogya nagy közönség
szemében a val6di czél csak ürüggyé alacsonyúl, mig ellenben az éloeeet: mint
eeel lép előtérbe. Sőt számtalan esetben, mikor igen komolyan számbavehető
körülmények tiltakoznának a mulatságban val6 részvétel ellen; igen tetszetős
modorban ellensulyozta akkar 11 szép czél a megfontolást. Például hogy mást na
emlitsek, olyan napokon, mikor a -mulatást egyáltalában a közérzés helyteleníti,
milyen j6 kifogás, j6 mentség az, hogy j6tékony czélért mulatunk. És e pontnál
igen közel vagyunk ahoz az igaz keresztyénség által el nem fogadhat6 elvhez,
miszerint aczél szentesiti' az eszközöket.

Aztán gondoljunk arra is, hogy az. az igazi jótékonyság, mely viszontszolgá-
latra nem számit, sót még hálára sem. A j6tett önmagát jutalmazza meg, s
azért a ki j61 cselekszik sohase keressen más jutalmat, mint tetténektudatát,
melylyel őt a gondviselés a lelkiesmeretben jutalmazza. Ezek a jótékony czélu
mulatságok pedig ellenkezőleg ahoz szoktatják az embert, hogy ha valamely ál-
dozatot hoz, ezért viszont megfelelő jutalomban, élvezetben is részesülj ön, és a
hol ily viszontszolgálatra nincs kilátás, ott az áldazatkészség ridegen bezárk6zzék.
Talán sohasem volt az emberi társadalomban a j6tékonyság oly nagy mérvben
gyakorolva, mint korunkban, mégis az eszmék iránt val6 igazi önzetlen lelkesedés
tán sohasem volt oly lanyha, mint épen most. Mert mindenki azt válja, hogy
ha áldoz' valamelyczélért', valamely viszontszolgálatban, legalább kitüntetésben
l~ssa jutalmát. ""-'
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Ez okok folytán véleményem szerint a jótékony czélu mulatságok intézmé-
nye nem helyeselhető; a társadalom erkölcsi érzékét nem fejleszti, sőt határozottan
tévutra irányitja. Nem akarom ezzel azt követelni, hogy ezen intézmény ellen,
mely ma már általánosan bevett szokás, harezra kelj, mert ez annyit jelentene,
hogy korunk egész áramlata ellen oda vesd magadat, a mit csak igen ritka
kivál 6 lángszellem merészelbet s az is csak "alkalmatos időben"; hanem csak
azért akarlak reá figyelmeztetni, mert a kinek hivatása a nép lelkületére hatni,
arra nézve szükséges, hogy a korszellem minden nyilatkozatát, minden áramlatát,
minden intézményét az igaz keresztyénség törvényei se.erint helY.esen ítélje meg.
Nagy külömbség van a között, ha valamely áramlattal evezünk, mivel annak
ellenállani nem adatott nekünk hatalom és ha valamely áramlatot, melyet helyes-
nek ismerünk, minden erőnkkel támogatui s annak haladását elömozditani buz-
g6n igyekezünk.

N agyon örültem azon híred felett, miszerint a hangversenyen te is szere-
peltél és a fényüzésről humoros hangon tartott felolvasásod általános elismesésben
részesült még a különben vidor, de most mor6zus kedvü Gáti bácsi részéről
is, a ki pedig nem szokott a dicséretben bőkezü lenni s irántad jelenleg képzelem,

·hogy még a szokottnál is tartozkedöbb. Annál szebb, hogy képes voltál e jeget
is megtörni és pedig a kigondolhat6 legnemesebb eszközzel.

Emlékezzél vissza, hogy mikor körülményeid igen kétségbeejtő m6don kezd-
tek alakulni (XII. levél) az volt' az első, mivel lelkedet megnyugtatni igyekez,
tem, miszerint a zivataros felhő; mely minden reményei det végpusztulással fenye-
geti, az utols 6 pillanatban ép oly véletlenül eloszolhat, mint a mily váratlanul
keletkezett. Ez a siker kétségkivül reményre jogosithat fel, miszerint jobb idők.
hajnalsugarát üdvözölhesd benne. Lehet, hogy messze van még boldogságod napja,
lehet hogy közelebb, mint hinnéd, de még arra is légy elkészülve, hogy ez a
hajnalsugár is csal6ka fény leend. Ne bied el magadat, de remélj rendithetlenül
minden jót. Szeresd az Istent, _szeresd az embereket s tarstd szemed előtt az
Apostol szavait: a szeretet mindent remél. Isten veled!

Gondolatok.
Valaki azt kérdé egyszer egy görög bölcstől; úgy-e bár nagy boldogság

mindazzal bírhatni, a mi után vágyunk? Sokkal nagyobb bizony - felelé ő -
azzal megelégedni a mink van.

Félreértés és restség több bajt és tévedést okoznak a világon, mint hamis-
ság és roszakarat. G o e the.

A legjobb társaságról azt tartják, hogy t á r sal g ása oktat6, hallgatása
képző. G.

Mi a szépség? Viszfénye a j6nak és igaznak. Gre g u ss.
_ Vannak oly könnyek, mondá Shakespeare, melyek ba a földre hullva meg-

fogamzanának, minden cseppből egy-egy krokodil születnék.
A j6 elvész, ha mindig a jobbat keressük. Pietro Metastasio.
Rendeltetést sors ad inkább mint születés, de a sors minden rendeltetésében

ügyesen megh onosodni, a nevelés tanít és szoktat, Fáy And r ás.
Ne azoht sirasd, kik tőlünk elköltöztek, hanem sirasd azokat, 'a kik félik

a halált. Rer.der.
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- Soha boldog nem lesz, kit a nálánál boldogabb nyugtalanít.
Seneca.

A hál ának mindenki hamarább határt szab, mint óbajtásai és reményeinek.
L a R o c h e f o u c a u l d.

valamit, úgy többre képes, mint maga IS
Pes tal o z z i.

nem óhajtoznak a világosság után.
B u ckl e.

Az elso lépést meg nem tenni könnyü, a másodikat nem nehéz, a harma-
dikat lehetetlen.

Elso nevelés: az anya, második az egyház és iskola, azután a tapasztalás.
Az ujabb kor még egyet csatolt ehhez, s ez az a nevelés, a melyet magunk
adunk magunknak. La b o ul a y e.

B.

Ha az ember feltesz magában
gondolná.

A kik a sötétséget nem érzik,

Tarlózás.
II.

Mikor az első, elhullott kalászt bemutattam,. már akkor a kezem-
ben volt ez a második is, ez a nagyon sulyos kalász. Alig birom tar-
tani. Nyomja a kezemet, nyomja a lelkemet. Talán a sulya miatt hullott
ki a többi közül? Senki sem vette észre j még a szerk. urak sem tettek
rá megjegyzést, pedig a neve is olyan különös. Tálczán van bemu-
tatva; a kertésze ajánlgatja, kinálgatja, hogy kóstoljuk meg.

No, hát én mind a három termésből, mind a három tálczáról
vettem kóstolnivalót és azt mon dhatom, hogy az egyik termés savanyú,
a másik keserű, a harmadik mérges.

Ez a második kalász, melyet a tek. szerk, urnak bemutatok, az
,Evang. Népiskola= 1890-dik évi, julius-augusztus 7-8-dik számaiban
jelent meg, "Öszi baraczkok" név alatt, még pedig éppen a kajszin
baraczk saison-jában, Csodálkoztam rajta, hogy T. A. ur nem hintett
rájuk egy kis vasport.

Külőnös braczkok ezek 1 Ha termelőjük nem mondaná, hogy maga
is tanító, én senki fiának sem hinném el. Hiszen olvashatja ezeket a
pálya elején álló tanító-jelölt, olvashatják a képző intézet növendékei,
a kikre nézve a hatás valóban leverő leend j nekünk, öregeknek pedig'
nagyon savanyú. .Az öreg ember néha megkivánja az édeset, a fiatal
természet meggyülöli a savanyút.

Mirevaló hát az ilyen gyümölcsöket tálczára rakni és kinálgatni?
Ámde azt mondja a terrnelöjük, hogy hadd legyen mindenkinek ilyen
keserü baraczkja, mert a részleges csapás nem 'jó ; irigy lesz az ember,
ha a szornszéd vetését megkiméli a ragya és a jég. Jobb az általános
nyomoruság, mert az egyesit, az egyesülés pedíg erőt á d,

Aztán én is nyomorgok, te is nyomorogsz j és milyen dicső lesz
igy kiáltani: "Én is vagyok olyan legény, minte!"

Köszönöm szépen, a kezdő tanítók nevében! De hol van itt a
morál? Ha a gyarló ember irigyli is magában, mikor: az ö háza leég,
a szomszédé pedig megmarad, de ezt az érzelmet kibeszélni nem szabad.



------~--------~----------------------------..•,
152

A k őzős nyomoruságtól vagy az általános csapástól is óvjon meg
az ég, mert az bizony erőt nem ád.

De nézzük a kalásznak, illetve a baraczknak a magvát, mert az még
fanyarabb, mint a külseje. Azt mondja a termelő, hogy: "Ilyen ered-
ményekért bátran kinálom baraczkjaimat."

Kár pedig azokat kinálg atni, mikor kőzőttük igen kevés az egész-
séges! Az én kezembe ugyan későn került a tálcza, de azért nem az
idő rontotta meg a baraczkokat, hanem már virágzáskor lepte meg
őket a betegség.

nMennyi keserü csalódások érik azt, a kí hivatottság folytán lépett
erre a pályára!" Igy panaszkodik Kertész ur. Aztán véges-végig azt
hangoztatja, hogy hivatottság nélkül senki fia se legyen tanító.

Miért? Azokért a keserű baraczkokért? Hát a ki nem hivatott,
hanem úgy menesztetett erre it pályára, annak milyen baraczkjai terem-
nek? Mert sokan vannak és sokan lesznek árn ilyenek!

Hiáha irta meg ,termelő ur a képez dei igazgatóság számára azt a
furcsa receptet, nincs olyan gyógyszerész, a ki azt elkészítené. és ha
mégis találkoznék olyan, akkor meg az nem lesz, a ki bevegye.

"A hi vatottság, vagy is rászületni, ez a fö dolog; csak az lehet
jó tanító, a ki arra termett". De, hogy erre a pályára szülessenek
annyi ez ere k, ezt ki parancsolhatja meg? "Hol szűletett Mózes, Sokrates
és Krisztus P" Kérdi a nevezett közlemény irója; jelezvén ezzel azt,
hogy legyen a tanító anyagilag 'szegény, de legyen szellemileg annál
gazdagabb. Hát azok a nevezett jelesek bizony mind szegénységben
születtek; és hogy olyanok ezután is szülessenek, ez óhajtásnak nagyon
szép. Csakhogy még eddig sem Mózes, sem Szokrates, sem Krisztus
egynél több nem született, sőt még Pestalozzi is csak egy volt. -
A statisztika, pedig azt mutatja, hogy Magyarországban 24.000
tanító van és még kellene egypár ezer. Már most az a kérdés: hon-
nan vegyen az ország 26.000 Sokratest vagy Pestalozzit? Pedig tanító
kell; hivatott vagy nem hivatott, az ne~ jöhet kérdésbe. Az az első
kenék, miszerint a tanító anyagilag szegény legyen, ugy is megvan;
mert, hogy anyagilag vagyonos ember fia tanítói pályára lépjen, ha
fehér holló gyanánt csak egy is találkoznék, az "Öszi baraczkok" azt
az egyet is elriasztanák.

Uram, uram! Ne hangoztassunk nagy szavakat és nagy monda-
tokat, mert mindenki tudja, - ha bár némelyik el is feledi - hogy
"Beszélni fekve is lehet". Irni meg ülve szoktunk. De, hogy sült
kenyér jöjjön az asztalra, azt sem fekve, sem ülve nem lehet megcse-
lekedni.

A ki eme tarlózásomat elolvassa, ajánlom neki, hogy olvassa el a
nevezett számban található ama receptet, melyet Kertész- ur, a -tariíté-
képző intézetek igazgatói számára irt.

Ha a czikkiró által óhajtott feleleteket kivá nnák az illető urak,
és azt komolyan követelnék, akkor a képző intézetbe nem lépne senki.
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De hiszen ezek a kérdések nem is lehettek komolyan föltéve még
Kertész úr által sem, - mert nevetségesek, mert éretlenek. Igy tehát
mint minden éretlen gyümölcs, ugy. ez az első baraczk is savanyú.

Nem akarom a föltett kérdéseket elösorolni, csak kettőt emelek
ki. Egyik ez: "Voltál-e kisebb testvéreidnek dajkálója?" Hát ha eset-
leg a kérdezett ifju utolsó gyerek? A bátyjának csak nem lehetett
dajkája.

A másik ez: "Szeretnél-e nagy ur lenni?" Erre a kérdésre (ha
élne) még Sokrates is elmosolyodnék. Ilyen kérdés csak nem lehet
komoly! Ha pedig az intézetnek módjában állana az ifjakat urakká
nevelni, bizony egyik sem mondaná, hogy ur lenni nem szeretne.

Hát t, Kertész ur, mond ok én erre önnek valamit. A harmincza s
években mejelent "Regélő"-ben van egy adoma, -- meglehet, hogy igaz
volt. Ezen adoma szerint egy angol lord valamelyik nevelő intézet igaz-
gatójától egy olyan nev előt kért a fiai mellé, a kiben tizenhétféle, vá-
logatott, szebbnél-szebb. jobbnál jobb kellékek meglegyenek. Az igaz-
gató erre igy felelt: "Sajnálom, hogy kivánságának eleget nem tehetek
annál az oknál fogva, hogy intézetemben mind csupa emberek, mind
földi anyák fiai vannak: angyalok nem potyognak le ide az égből.
Tessék a főltételekból tizenhármat elengedni, akkor küldhetek nevelöt",

Hogy kik és mi oknál fogva lesznek tanítók ká, tudvalevő dolog;
hivatott vagy "arratermett" bizony szé p kevés van; de azért vannak
jó tanítók is. Azt gondolom, hogya ki - akárminő okból 'lett tanító
-- ha megszerette hivatalát, ha ig ye ksz ik a helyét betölteni é5
magát folytonosan képezni, abból lehet jó tanító. Hivatott én sem
vagyok, 'de hajlandóságból lettem tanító és ez a hajlam termett
nekem nem csak .savanyu baraczkot, de izletes gyümölcsöt is,
a mely abban áll, hogy még ma is az iskolában érzem magamat
legjobban; oda menekülök, ha megüldöz a sors; ott, az élet-gon-
doktól mentes-gyermek-sereg között elhágy az aggodalom; tá1czámról
egyenkint lepotyognak a savanyu baraczkok, s csak az édes marad
meg, és saját megelégedésemmel mulnak az órák.

Azt ajánlanám, ezek szerint, minden kezdő tanítónak, hogy: bár-
minő okok miatt lépett e pályára, ha már egyszer rajta van, igyekez
zék azt megszeretni. Ez hozza meg a kedvet a munkához, és a kinek
kedve van, annak sokja van. Nem kináJgatom az ifjuságnak a keserü
baraczkokat; ráérnek még beleharapni.
. A nyomtatott sorok eljutnak sok ember kezeibe, és ha elolvastat-

nak, hatásuk kűlőnbőz ö. Olvastam optimisták, pessimisták ir ott gondo-
latait, olvastam igazi és áJbölcsek sententiáit és volt közöttük olyan
sententia, a miről fájdalommal kell mondanom: bárcsak soha se olvas
tam volna!

Végre, ha én rám lenne bizva, a tanítóképzésre vonatkozólag én
is ajánlanék valamit; természetesen egészen mást, mint a rnit Kertész
úr ajánlott. Nem azt mondanám én, hogy kiket vegyenek be a képző
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intézetbe, hanem azl mondanám meg, ki legyen tanár a képző intézet-
ben. Ajánlanék oda - a tisztán paedagogiai szakra - olyan félig
kiszolgált, tizenhárom - próbás iskola - mestereket, a kiknek megvan
a praxisuk, a kik a theoria rostájaból átmentek a gyakorlat rostájába,
s a kiket a rosta fönn is fogott.

Igen, ezt tenném én azért, hogy az elméletnek ideális vesszőpari-
páján való nyargalózás szünjék meg valahára, és ne beszéljenek, ne
irjanak szüntelen olyan dolgokról, a milyen a még hátralevő két "Ószi
baraczk " is; melyekről mig a jövö tar1ózásomban szólhatok, addig is
- béke velünk! Hátulkulloqé.

Nyilttér.
Nyilt kérdések.

r.
Az "Ev. Népiskola " f. évben megfele nt számai mindegyikében szó

van az új nyugdíjtörvényről, mely tudvalevőleg velünk ev. tanítókkal,
kik egyuttal kántorok is vagyunk, igen mostohán bánik el és pedig
azért, mivel nálunk a tanítói fizetés a legtöbb helyen nincs hiványilag
határozottan elkülönitve a kántori járandóságtói ; nyugdíjunk alapjául
azonban csak az előbbi fogadtatik el a törvény értelmében, a kétféle
fizetés elkülönítését pedig, ha a politikai hatóságok végzik, nagyon is
a mi hátrányunkra eszközlik és mi más, nem kántortanítókkal szemben
tetemesen megrövidíttetünk.

Ezekre való tekintetből úgy Koczor M. barátom e lapok f. évi
első füzetében, valamint ifj. Hericz S. úr ugyanott a 2. és 3. füzetben
felemlítik, sőt ez utóbbi indítványként terjesztette a külsö somogyi ev.
tanítóegylet őszi közgyülése elé, miszerint kéressék fel az illető egy-
házmegyei közgyülés a kántori fizetések nek a tanítóiaktól való elkü-
lönítésére.

Ezekre mintegy válaszúl jónak látom felemlíteni, hogy e tárgyban
a ft. dunántúli egyházkerület Imár hozott határozatot, a mely azonban
- úgy látszik - nem jutott fennt tisztelt kartársaim tudomás~ra,*)-
vagy pedig kikerülte figyelmüket. -Ugyanis az 1890. évi aug. 13. és
14-én Bonyhádon tartott rendes évi közgyülésen a 154. sz.· a. felvett
jegyzőkönyvi pont értelmében egyházkerületünk azon határozatot hozta
a tolna-baranyai egyházmegye kebeléből felterjesztett kérelem alapján
miszerint mindazon járandóság, a mely a tanitói hiványokban nincs
határozottan kándorfizetésként felemlítve, tanítói fizetésnek vétessék.
Ezen jknyví pont kűlőn ben szóról-szóra igy hangzik: ~O 1 vas tat ott
a tol na -bar anya - som ogy i á g. hit v. ev. egy ház meg y Oe1890.
julius hó 16. é s 17-én Sár-Szt.-Lőrinczen tartott rendes
gy ü 1é sej k n y v éne k 6-i k P o:n t j á ban fog 1alt a z o n j a vas 1a t

.~) Bizony nagyon szükséges volna, hogy az esperességi és a keri:ileti gyi:ilések jegyző-
könyve, ne csak egy példányban, hanem két-két példányban küldessék meg minden gyi:ilekezetbe
egy a lelkészi hivatal, a másik pedig az iskolai könyvtár számára.
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me l Y sze ri n tan agy m. vall á s- é s k ő z okt. min isz ter 3245.
sz. ren del et ére von a t ko z ó 1a gaz or s z ágo sta n í tói n y u g-
dij-törvény revisiójához szükséges nyomtatványok
bet ölt é sén é l a tanítók hiványilag biztosított fizetése a kántori teend6k [aoa-
dalmazásának kitüntetése nélkül, csakis tanítói fizetésül· tekintessék. - A zeg y-
házkerület _. azon esetek k i v é t e l é v e l , melye~ben a
h iv á n y.o k a k á n t o r i fizetést k ü l ő n fel nem sorolják-
a tanítók összes fizetését tanítói fizetésnek tekinti.·

Ezen 'határozattal tehát - legalább én úgy értem, - nálunk a
kétféle fizetés el van különítve egymástól, és nézetem szerint a mag-y.
kormány által kibocsátott bevallási iveket ezen határozat alapján és
értelmében kellett volna annak idejen kitölteni.

Az elmondottakból kiindulva kérdem már most: helyesen értet-
tem-e fenti kerületi határozatot, vagy nem, és kőtelezö erővel bir-e a
kerületi gyülés valamely határozata a kerület összes tanítóira, vagy
sem, vagy jelen esetben: hel yes e n jár tak - e el ker üle t ü n k
az ont a n í tói, kik asz ó o ani evő hat áro z a tal apj á n f ize t é-
se ik b ö l mindazt tanítói fizetésnek vallották be annak
ide j é n, ami hiv á n y aik ban ni n cs k ülö n k á n tor i jár and ó-
sá'g kén t fel e m 1í t ve? Részemről azt hiszem, hogy helyesen
jártak el.

Azonban igénytelen véleményem szerint a fent említ~tt ker. hatá-
rozat maga még nem elégséges arra, hogy mi ev. tanítók is, úgy mint
többi tanítótársaink, csakugyan teljes fizetésünk alapján kapjuk annak
idején nyugdijainkat, mivel akkor az élvezendo nyugdij összegnek meg-
állapításánál első sorban a tanítói hivány, a szerzödés fog.a törvény
értelmében' mérvadóul és alapul vétetni. Épen ezért, ha rnostani hiánya-
inkkal, melyekben a kétféle fizetés nincs elkülönítve, leszünk kényte-
lenek nyugdijaztatázunkat, vag'y esetleg özvegyeink segélyeiket kérni,
úgy könnyen megesik, hogy a kormány közegei, a fenti- kerületi ha-
tározatot semmibe sem véve, fizetéseinknek, csak felét fogják nyug-
dijaink alapjául venni, a mint már is van erre példa; ezzel egyuttal
pedig elvesztendjük minden kártalanítási igény nélkül még azon össze-
get is, melyet a be nem számított fizetéseink után a nyugdij alaphoz
addig tényleg befizetünk.

Tekintettel ezekre, szükségesnek tartom az iránt megkeresni az
egyes egyházmegyei hatóságokat, miszerint a jel e n I egi tan í t ó-
hiv á n y o k hel y ébe ú j, a fen tik er üle t i hat áro z a tér tel m é-
ben fogalmazandó s z e r z ö d é se k a d a s s a n a k a tanítók
kez ébe, hogy igy majd ezek alapján azután mindenik biztosan meg
is kapja azon nyugdijösszeget, mely .után az esedékes járandóságot'
befizeti. Ezzel kapcsolatban azután, csak némi jóindulat mellett is, k őny-
nyen ki lehetne, - de ki is kellene hagyni, t,mindazon szégyenletes
tételeket, illő s megfelelő kárpótlás mellett, melyek a mai korban már
tanítói szerzödésbe nem valók. -E munkát nézetem szerint leghelyeseb-
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ben e czélból kiküldendő vegyes, de első sorban tanítókból álló bizott-
ságok végezhetnék.

Az itt elmond ottakat a t. kartársak szives figyelmébe ajánlom a
tavaszi értekezleteken való megbeszélés tárgyául.

II.
Az előbbi pont alatt felhozottakkal kapcsolatban bátorkodom

továbbá még a következőket kérdezni:
Ha a fenti kerületi határozat alapján egy esetben a tanítók a ki-

bocsátott bevallási iveken fizetésűkből mindazt, mi hiványukban nincs
k ülőn kántorfizetésként felemJítve, tanítói fizetésnek va llották be, az
illető lelkész pedig, - ki ama bevallási íveket mint iskolaszéki elnök
tudvalevőleg szintén aláirni tartozott, - azt jegyezte azokra a kántori
fizetésként feltűntetett összegre vonatkozólag: "E z c s a kas tol a
mert az egyéb kántori teendőkért járó dij nincs e l k űl ő-
n í t v e a tanítói f í z e t é s t ö l", - kérdem: helyesen járt-e el az
illető lelkész és volt-e joga az imént említett megjegyzés megtételére,
illetve volt-e joga a lelkésznek ahhoz, hogy a kerület ama határozatát
ignorálja, vagy a kerület valamely határozata nem bir kötelező erővel
a kerület minden lelkészére nézve? - továbbá : ezen megjegyzés n~m
oly szinben tünteti-e fel e tanítókat, mintha ő k szándékosan a valóság-
gal ellenkező, tehát hamis adatokat vallottak volna be, csakhogy ma-
guknak nagyobb nyugdijat biztosítsanak? ~ Melyik volt tehát jogos:
a tanítóknak fenti kerületi határozatra alapított bevallása, vagy a lel-
késznek a tanítói hiványokra tárna szkod ó, idézett megjegyzése? Végül
gyanusítással vádolhatók-e a tanítók, ha a lelkész fenti megjegyzését
egyenesen a tanítók iránti jóindulat hiányának tudják be?

Ha pedig ezen megjegyzés következtében a tanítók fizetésének
csak fele vétetett nyugdijigényük alapjáúl, mit tegyenek már most és
hová forduljanak, hogy ezen méltánytalanság, ne követtessék el rajtuk,
hanem nyugdijigényük megállapításánál egész tanítói fizetésük vétessék
figyelembe?

Ill.

Vidékünk több gyülekezetében szokásban van a sulyos betegek-
ért való imádkoztatás az iskolában. Ha t. i. a gyülekezetben. bárki
megbetegszik és állapota roszra fordul, elmegy a házbeliek, vagy a
rokonok k őzűl valaki az iskolába s megkéri a tanítot, vagy ahol töb-
ben mükődne k, esetleg valamennyit, hogy az illető· betegért az iskolás-
gyermekekkel imádkozzék, il letve imádkozzanak.

Tekintve már most azt, hogya másokért való könyörgést hitünk
parancsolja, - másrészről tekintve azon körülményt, hogy ily sulyo-
sabb betegségi eset a nap bármely órájában előfordulhat s igya szóban
levő kéréssel is a napnak legkülönbözőbb óráiban fölkereshetik-a taní-
tót, vagy a tanítókat, a mint fel is keresik, mi természetesen zavarólag
hat a tanításra; mindezeknél fogva azon tiszteletteljes kérdést vagyok
bátor t. kartársaimhoz, valamint minden érdeklődő olvasóhoz intézni:
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Hel yes - e é s fen tar tan d ó - e eze n s z oká s, vag y nem?
Ha igen, miként járjon el a tanító leghelyesebben, hogy hitünk

követelményének eleget téve, a tan ügy érdekeit sem téveszsze szem
elől? Megengedhető-e, hogy a nap bármely órájában akárki benyisson
az iskolába a szóban levő kéréssel? És ha ez az eddigi szokás fentar-
tasa mellett tán nem igen kerülhető ki, mik or tartsa meg a tanító nö-
vendékeivel eme könyörgést? - azonnal-e, vagy pedig a tanitás végez-
tével, a mikorra azonban az illető beteg már meg is halhat? To-
vábbá, miként végezze a tanító e könyörgést, röviden csak egye czél-
ból már előre betanított alkalmi imát mondasson-e el, vagy pedig meg-
felelő rövid bevezetéssel igyekezzék-e a gyermeknél a kellő érdeklő-
dést és kedélyhangulatot előidézni? Megvan-e ezen szok ás más vidéken
is valahol és ott hogyan járnak el? Ki tudna ily czélra alkalmas imá-
kat ajánlani, vagy épen e lapokban közzé tenni?

Ha pedig e szo kást valaki nem gondolná fenntartandónak, mi
módon és meiy indokolásaal kellene azt megszüntetni? H. H.

Irodalom.
Méhészeti Emlékkönyv. Szerkesztik: Ko z o c saT iv a da r paeda-

gogiumi tanár (Budapest) és Kó cs i - Mayer Gy u 1a igazgató tanító
(Rácz- Keresztur, Fehérmegye).

A kőnyv 4 főrészből fog állani:
Az első rész magában foglalja a szeptemberi vándorgyülés és

kiállitás ismertetését, a vándorgyülésen tartott ősszes előadásokat és
felolvasásokat. a k iál litás ismertetését és a jury által megitélt kitün-
tetéseket,

A második rész a magyar méhészet mult jának és jelen állapotának
ismertetésével foglalkozik. I

A harmadik rész a méhészeti oktatás kérdésével foglalkozik külő-
nős tekintettel a méhészeti tanfolyamokra, a vándortanítói intézményre
és a magyar méhészeti irodalomra.

Végre a negyedik rész a méhészet elméletébe és gyakorlatába
vágó k őzérdekü olvasmányokat tartalmaz. E résznek nevezetesebb kőz-
leményei 'a kővetkezök : Meteorologia, botanikaés az okszerü méhészet.
A hazánkban leginkább elterjedt külőnbőzö rendszerü mozgó szerke-
zetü kaptárak ismertetése. A méznyerés különböző módja és a méz-
pörgetők. A mülép fontossága a méhészetben és a mülép készités kü ,
lönböző módjai. A méz és viaszhamisitások és ezek felismerésének kü-
lőnbőzö módjai. A mézbor előállítás, petiotizálás utján, Br. Am brózy
Béla eljárása szerint. Utasitás különböző mézlikőrök készítésére.

A könyv il1ustrálására több mint 45 képet vettek föl a szerzők
a szöveg közé; e mellett még mintegy 40 külföldi és hazai méhész
arczképe fogja a derék mü díszét emelni. A könyv előfizetési ára 1 frt
5ü. kr., mely összegnek be küldése mellett a könyvet szerzők bérmentve
küldik meg. Gyűjtöknek 10 példány után tiszteletpéldány jár.

Történetek, 12 novella. Irta Vo j t k ó Pál Kolozsvárott. Ára 1 frt.
A fiatal kőltö e kötettel lépett először a nyilvánosság elé, az életből
ellesett, mélyreható megfigyelései, tipikus alakjai mind megannyi előnyei
művéne k : hiszszük, hogy történetei gyorsan meghódítják az olvasó-
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közönséget s felbátorítják szerz öt, hogy költeményeit is sajto alá
rendezze.

Jókai Mór regényei képes kiadásban. Az Athenaeti.m részvény társu-
lat kiadása. Egy-egy füzet ára 30 kr, Az első füzetben "E g Y mag y a r
n á b o b" ezimü regény veszkezdetét. .

A mayar irodalom története. Képes disz munka a mivelt közönség
számára. Szerkeszti Be ö t h Y Zs olt. Kiadja az Athenaeum részvény-
társulat, Megjelenik 18-20 füzetben; egy-egy füzet ára 40 kr. -
Az első füzet mellékletei: a halotti beszéd és Czwittinger Speelmenje-
ezimlapjának hasonmása. Ezen egész nemzeti müvelödésünk érdekében
szükséges vállalat az irodalomtörténeti tudomány jelen szinvonalán,
alaposság rnel lett az előadásban nemesebb értelmü népszerűségre
törekszik. A könyvet a magyar irodalomtörténet kiváló munkásainak
egész társasága irja, a mi megbizhatóság és alaposság, tekintetében a
legnagyobb biztosítékot nyújtja. ,

Tanterv a rajname lléki osztatlan népiskolák számára. Külőn le-
nyomat a "Magyar Tanitóképző"-ből. Irta Kap i Re zs 6. Szerenesés
gondolat volt e tantervnek magyar nyelven való közzététele, mert az
úgy forrnájánál, mint tartalmánál fogva alkalmas arra, hogya magyar
osztatlan népiskola tantervének készitésénéJ figyelembe vétessék.

A kassai ágo h. evang. magyar-német egyház évkönyve az 1893. évre.
XIII. évfolyam. - Az istenitisztelet felváltva magyar és nérnet nyel-
ven történik, és pedig ha délelőtt magyar akkor délután német nyel.
ven és megforditva; nagy ünnepeken délelőtt mindig magyar isteni
tisztelet van. Az egyház elemi iskolájának négy s polgári leányiskolájának
négy osztályába beiratkozot 222 növendék, kik kőzül anyanyelvre
nézve 20$ magyar, 14 német, A tanítói kar áll 4 rendes tanítóból, egy
segéd tanítónöböl, egy óraadóból és 3 hitoktatóból. A tanítói szakkönyv-
tár tartalmaz 845, az ifjusági könyvtár 550 kötetet,

A "Kis KQnyvtár" pályázata. A Benedek Elek szerkesztésében meg-
jelenő "Kis Kőnyvtár " kiadója a mult éven négy pályadíjat tüzött ki,
még pedig 300 koronát elbeszélésre, azután .300 koronát földrajzi vagy
néprajzi tárgyu imeretterjesztő olvasmányra s ezenkivül 1000-1000
korona második díját. A pályázatra összesen 35 mű érkezett. Az ered-
mény nemcsak mennyIség, de minöség dolgában is örvendetes, mert e
pályázat harmineznál több jó ifjusági olvasmánynyal gazdagitotta az
iflusági irodalmat. Az elbeszélésre kitüzött elsö dijat Gaál Mózes nyerte
meg "Sebős" ez. történeti .elbeszélésével, a második dijat ' Halász Bálint
"A kis báró" ez. elbeszélésével. A másik 300 koronás dijat Földes Géza
nyerte a "Szibériai képek" ez. müvével, a második díjat Böngérfi János
"Képek a Székelyföldről" ez. utirajzaivaI. A díjak bárrnikor fölvehető~
a szer kesztő, Benedek Elek Erzsébet-körút 12. sz. lakásán Budapesten. A
szokásos tiszteletdij mellett való kőzlésre elfogadtatnak a következő pálya-
munkák: "ANilws országa," "Aszékelyek," "Az élet iskolájában," "Co-
lumbus, " "Segitsétek egymást," "A szalmaszál," "A király kőnyve,"
"A nagy Szunda szigetek lakói," "Karácsonyszombatján," "A meg-
tért," "Az erdő titka," "Tengeren," "Az árvai tótok," "Két elbeszélés,"
"A fehér asszony," "Palkó Szperák," "Árvamegye föld- és néprajza,"
"Emlékoszlop a tömösl hegyszorosban," "Timár Kálmán," "Angyalka,"
"Hüség és álnokság," "A szökevények." "Afrikai képek," il A székely
atyafiak," "A béres fia." - A "Kis Könyvtár"-ból miriden héten meg-
jelen egy 3-5 ives füzet, melyek válogatva 6-14 éves gyermekeknek
való elbeszéléseket, meséket és az ismeretek minden ágát felölelő nép-
szerü olvasmányokat tartalmaznak. Egy-egy füzet ára 12 kr., kőtve 20
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kr. Tiz füzetre egy forinttal, tiz kötött példányra 1 frt 80 krral lehet
elöfizetni, akár M.-Szigeten a "Kis Könyvtár" kiadóhivatalábn, akár
könyvkereskedés ek utján. Eddig 18 füzet jelent meg a legjelesebb ifju-
sági irókról. A valóbanhézagpótló vállalatot, melyet első helyen, Buda-
pest fö- és székváros tanácsa az összes iskoláknak megvétetni elren-,
deltel ajánljuk a szülök és tanférfiak figyelmébe.

Vegyesek.
Az ágo ev. egyházi alkotmány. A magyarországi ágostai hitvallásu

evangélikus egyház országos zsinata az általa alkotott egyházi alkot-
mányt é!-. vallás- és közoktatásügyi miniszter utján a király elé terjesz-
tette. O felsége, mint a hivatalos lap közli, az egyházi alkotmányt a
következő legfelsőbb jóváhagyási és megerősítési záradékkal erősítette
meg: A magyarországi ágostai hitvallásu evangelikusoknak legfelsőbb
engedelmünkkel az 1891. évi deczember hó 5-én és folytatólag az 1893.
évi február hó 7-én és következő napjain Budapest fö- és székvárosunk-
ban tartott ország-os zsinata által alkotott és valláso és közoktatásügyi
magyar miniszterünk utján legfelsőbb jóváhag-yásunk és királyi meg-
erösítésünk alá hódolattal felterjesztétt jelen egyházi alkotmányt ezen-
nel jóváhagyjuk és megerősítjük. Kelt Bécsben, 1893. évi márczius hó
lS-án. Fer e n c z József, s. k., Gr. Cs á k Y Albin, s. k. - li zsinat -l-ik
ülésszakát az elnökség május 4-ére hívta össze. Tárgya leend: a szen-
tesített törvények kihirdetése s azok végrehajtására vonatkozó intéz-
kedések megtétele.

A tanítói fizetések országos rendezése. A "Magyarországi Tanítók
Országos Bizottsága" a 300 frtos minimum ról szóló törvényjavaslat tár-
gyalása előtt kérvénynyel fordult az országgyülés képviselőházához,
kérve a 600 frt f ize t é sim ini m um megadását, kifejezve egyuttal,
hogy ha a tanítóság ekérelme nem teljesittetnék, a 300 frt minirnum-
nak újból törvénybe való igtatását a bizottság nem k ivánja, E kér-
vényt megküldötte minden képviselőnek _s azon fölül küldöttségileg
különösen is pártoló figyelmébe ajánlotta azt az országgyül. pártok
vezérférfiainak. A jól megokolt felszólalásnak meglett az eredménye.
Habár a kultuszminiszter tárezáját kőtötte a 300 frtos minirnumhoz, a
közvélemény hangos nyilvánulasa elől ki nem térhet ve, eredeti javas-
latán -rnódositást eszközölt, mely szerint 1. ha az iskola fenntartó kőz-
ségi vagy felekezeti hatóság kivánja tanítója fizetését 400 frtra fel-
emelni, az állam segélye megadatik; 2. a kerpótlék mindenkire k iter-
jesztetik, azokra is, kiknek 300 frtnál több fizetésök van, de csak 300
frttól számítva, 7 izben 30-30 frtjá val, összesen 210 frttal. - Erkölcsi
elégtétele is meglett a tanítók mozgalmának. Az országgyülés nemcsak
hogy melegen felkarolta a tanitói fi~etések rendezését, de, nemzeti ügy-
gyé emelte a népoktatás kérdését. Es épen ez tesz a néptanítók mellett
erős tanúság ot, hogy a sorsukról folyó vita a nemzeti állam kiépitésé-
nek problémájáig jutott. Elégedjünk meg egyelőre ezen elért sikerrel s
bizzunk a jövőben. .

A prot. országos árvaegyesület vagyona jelenleg 336,980 frt, évi
szükséglete 22,060 frt, bevétele 20,125 frt. A hiány fedezetet nyer az
évi adakozásokból. Az egyesületi árvaházban 101 árvát nevelnek,
5 tehetséges növendéket pedig 14 éves korán túl is tovább képez-
nek. Jövőre az egyesület a vidéken is neveltet árvákat alkalmas csa-
ládoknál.
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Gyászhir. Fa b ric z y János, az eperjesi evang. tanítóképző intézet
buzgó tanára, kiválópaedagogiai iró, életének 48-ik, a tanári pályán
eltöltött 15. évében, f. é. április hó 10. jobb létre szend erült. -rr-: Kor e n
István, aszódi volt, algymnáziumi, majd ,szarvasi főgymnáziumi tanár,
Petőfi Sándornak egykori kedves tanítója, kit a koszorús k ő ltö meg is
énekelt, egyuttal hazánk egyik elsőrangú notanikusa, f. évi aprilis h ó

l7-én elhunyt Szarvason, 88 éves korában. - Áldás és béke hamvaikra !
Gyűjtő perselyek szegény tanulók részére. A közoktatási miniszter

rendelete .érrelmében minden állami fenhatóság alatt álló népoktatási
intézetben gyüjtő perselyek fűg'g esztendök ki, mely be a gyermekek
szűlei iskolai ünnepek s beirá so k alkalmával némi adományokat vet-
hetnek. A begyült összegből a szegény tanulók taneszközökkel s meleg
ruhával látandók el.

Uj agyag-ipariskola. Cs á va, sopronmegyei k őzségben f. é. apr. hó
2l-én nyitotta meg ünnepélyesen Szterény i János orsz. iparfelügyelö
az' uj ag yag-ipar isk olát, melynek létesítése körül kiváló érdemeket szer
zett e község evang. lelkésze, B ö hm János. Csáván már eddig is vi-
rágzott az agyagipar, remélhető, hogy a szakiskola újabb lendületet s
müvésziebb irányt fog annak kölcsönözni. '

A brit- és küldi bibliatársulat magyarországi müködésének vezetője
V i c tor Bernát, (Budapest, Deáktér 4. sz.) felhívást intéz a prot. lel-
készi karhoz: honosítsák meg azt a jó szokást, hogy confirmatioi ünnep
alkalmával a confirmált növendékek mindegyike egy-egy új test ámen-
tornot kapjon ajándékba. Evégből szólítsák fel az egyház módosabb
tagjait, hogy adakozásaik által tegyék lehetővé a magasztos czélt, a mi
annál k őnnyebben kivihetö, mivel egy új szövetség ára 18 k r., zsoltárok I

nélkül 12 kr. -' Az eszme életre való, s pártolásra méltó. Valószinü,
hogy azok a gyermekek, a kiket a konfirrnálás űnnepies .pillanatában
kapott biblia kapcsol az egyházhoz, azok egyházuknak mindvégig buzgó
tagjai lesznek. \ ,
, Matematikusok és fizikusok. A matematikusok és fizikusok régóta
érzik hiányát annak, hogy külőriősen a k őzponttól távollévők kiegészít-
hessék, pótolhassák tudásukat a tudományos kutatás ujabb produktu-
maival, a módját végre megtalálta egy lelkes férfiu, E ö t v ö s Lóránd
báró, meg alapítván a .Matematikai és fizikai társulatot ".' Az egyesület
czélja az, hogy úgyszólván önképzőköre legyen a matematikával és fi-
zikával foglalkozó sz akférfiak nak : tisztán tudományos alapon kivánja
terjeszteni és fejleszteni a tudományt. A Természettudományi társulat
népszerüsítésre törekszik, a Matematikai és fizikai társulat-nak maga a
szakszerű tudomány czélja, Hogy mennyire szükséges ez a 'társulat, mu-
tatja, hogyaszakférfiak lelkesedéssel csatlakoztak az együttes tevé-
kenység eszméjéhez. Pártolják a folyóiratot, melyet a társulat Rados
Gusztáv és Bartoniek professzorok szerkesztésében megindított s töme-
gesen jelentek meg a társulat első közgyülésén. A társulat a maga
emberségéböl alakúlt meg s indult tudományos pályafutásnak. Éppen
csak az akadémia adott megalakulásara ezer forint segélyt.

Olvasztott fa. Bizonard franczia vegyész kitalálta, hogyan kell a tát
megolvasztani. A találmány nem csak tudományos szempontból igen érdekes,
hanern az ipar fejlődésére nézve is; az ipar terén nagy változásokat hozhat
létre, mivel az olvasztott fát könnyen lehet különbözőkép mintázni, Már betü-
mintákat is készíttetik belőle könyvsajtók számára. Azt állitják, hogy az ol-
vasztott fának a nedvesség nem árt,. sőt a tüz sem igen fog rajta, s minden
olvasztott fa lény.egileg egyforma, bármily fanernből eredt is.


