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Jelentés
a dunántúli ágo hitv. evang. kerületi tanító-egyesület létesítése

tárgyában.
(Felolvastatott a gyormegyei evang, tanftóegyletnek folyó évi május 5-én tartott

értekezletén, 'I'éthen).

T. Értekezlet! Midőn ézelött három évvel egyletank ugyanitt tartott
értekedetén kimondotta: alakítsunk dunántúl kerületi tanító-egyesületet, a
magvetö szerepére vállalkozott. Számítottunk rá, hog-y a mennyiben a mag
elég életképes csak jó talajba jusson az, erőteljes sudarat fog' hajtani.
Ennek azonban idő kell. Mert ha a természet is csak bizonyos idő mulva
fejleszti ki a parányi magból a növényzetetet, az eszmék világába elhin-
tett magvak már természetüknél fogva is évek, évtizedek, sőt csak száza-
dok mul va gyümölcsöznek.

Az általunk elhintett mag apolasa. megerősítése volt czélja a mult
évben egyletunk által kibocsátott alapszabálytervezetnek, melynek szerkesz-
tése közben önkéntelen felmérült lelkemben az a kérdés: ha az eszme mint
ilyen találkoznék is az egyházmegyei tanítóegyletek közöhejaval, nem fog-é
a kicsinylés, a közönyösség köveibe ütközni akkor, midön épen a győr-
megyei tanítóegylet óhajtja a szervezkedésí mozgalmat meginditani, esetleg
vezetni is~ Ilyen s ehez hasonló kérdésekkel álltam szemben t. Értekezlet.
És hogy mégis vállalkeztam a nehéz feladat megoldásahoz eg'y porszem-
mel járulni, tettem ezt azon megnyugtató tudatban, hogy nem magalll
harozolok, velem és mellettem harczol a győrmegyei ev. tanító-egylet; ez
erősít, ez támogat s ha kell meg is védelmez! Ily testülettel, ilyen ügyért
harczolni csak dicsőség lehet s még az esetleges elbu kás sem szégyen,
mert csak az egyén szenved vereséget, de az eszme megmarad és él ad-
dig, mig szerencsésebb körülmények között egykor testet ölt és 'diadal-
maskodik !

Most pedig engedjék meg, hogy a létesitendő ker. tanítöegyeaület
érdekében kiff'jtett munkásságunk eredményéről beszállloljcLk és isteni nre s-
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térünknek a magvetőről szóló példázata alapján aként csoportosítsaui az
egyházmegyeiegyleteket, a mint azok az elhintett maggal szemben
magukat viselték.

-» Némely esék az útfélre és eljövén a madarak fölkapdcsák azt. «

Hát bizony kérem az út kemény szokott lenni, az oda hullott mag' gy ü-

mölesözni nem fog, miért ~ megmondja a példabeszéd.

Egyletünk nevében és megbizásából ' kibocsátott felhivás és alapsza-
bály 1erveze,t közül sok hullott az útfélre, és ott' táplálkoztak vele a ko-
zömbösség és kicsiny lés madarai. Semmiféle viszhangot nem adtak egyle-
tünknek külön, névre szóló megkereséseire: a soproni felső, vasi felső, a
somlyövidéki, mecsekvidéki, zalamegyei, köszegí, soproni és ,győri evang.
tanítóegyletek. '

Véleményem szerint eljárásunkat nem kifogásolhatják, mely ter veze-
tűnket kerületünk nagyérdemü főpapjanak is bemutattuk és csak az ő
helyeslő sorai után (lásd Ev. Népisk. 92. évf. 151. 1.) bocsátottuk azt
közre ; 6 méltöeáganak összeforrasztö anyaggal telített sorai azonban a
nevezett körökre hatástalan ok maradtak. Mi okozta ezen egyesületeknek
indokolatlan eljárását, rnidőn nem tartották kötelességüknek az illemszabá-
lyok azon' követelményének eleget tenni, hogy kérdésünkre feleletet adja--
nak ~ Ezt nem tudom, nem is kutatom. Mondhatná valaki: -nem elég
érett az eszme«. De hát felhívásunkkal nem ez iránt akartunk-e tajékozast
szerezni, nem ar. volt-e czélunk, hogy' egymás között megbeszéljük a
dolgot ~ Az alapszabály javaslat kibocsátásával is alkalmat kivántunk nyuj-
tani az egyleteknek a tárgy feletti komoly gondolkozásra és férfias nézet-
nyilvánításra. Vagy talán a talajt nem készítettük el kellően az elhintett
mag befogadására ~ Lehet, hogy mások nem ezen útat követik, de hogy
minket a legtisztább igyekezet vezérlett munkásságunkban, azt ha nem
egyéb, ama nyolcz egylethez intézett kétszeri felhivás is igazolja. - Mert
nem tudtam feltenni tars-egyleteinkröl, hogy agyon hallgatnak ilyen nemes
ügyet, azért ismételten felszólítottarn őket az Ev. Népiskola czímü folyó-
iratban a nyílatkozatra, csak midőn a két rendbeli felhivás, hosszas vára-
kozás nem használt semmit: érlelődött bennem valösagga ,j1Z a sejtelem,
hogy ezekre nézve szavunk elhangzott nyomtalanul. Ezek ellenében köszö-
net legyen a fe hér - kom áro III meg y e i kartársaknak, kik véleményük-
nek e tárgyban ily nyilt kifejezést adtak: > A közgyülés a győrmegyei
tanító-értekezlet által kitüzött ezélt szépnek tartja; azonban ez idő szerint
kivihetönek nem találja, lU ert a felhivásban jelzett eszközök nem elégsé-
gesek a kitüzött czél elérésére s anyagi tekintetben sem találja jelen időt
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alkalmasnak az eszme megvalósítésara, sőt azon aggodalmat nyilvánítja,
hogy a ker. értekezlet teljesen elbénítaná az e. m. értekezletek ujabb idő-
ben örvendetesen tapasztalható haladását« .. stb. (lásd Ev. N. 92, évf.
272. 1.) Nekünk ez, felhivásunkra válasznak elegendő; ők ebben ellenünk
sorakoznak, midön értésünkre adják: s nekünk a ker. taníté-egyesület nem
kell! «

) Némely esék a köves helyre, a hol kevés volt a föld és hamar
kikele II•• Ide sorozom a ke men es a lj ai és ven d v id é ki tanító-egyleteket.
Az első 1891 nov. 4-én Zala-Isvandon a következő határozatot hozta: »Az
egylet a javaslatot egyhanguJag helyeslőleg tudomásul veszi s azt. öröm-
mel elfogadja; de egyszersmind kimondja, hogy az eszme megtestesülése
érdekében a további szükséges intézkedéseket a kezdeményező győrmegyei
tanítö-egylettől várja.« (Lásd Ev. N, 91. évf. 376. 1.)

A vendvidékiek 1892 április 21. Tótkereszturon -kimoudottak, hogy
az általunk felvetett inditványhoz hozzájárul nak.

Midőn egyletünk a kérdés megoldásának mikéntjébe az alapszabály
tervezet készítésével belement: erről, legalább ezideig, a nevezett két
egyesület nem vett tudomást.

»Némely esék a tövis közé«. . . Az aggodalom tövisei fojtották el a
jó magot a vasi közép-egyházmegye magyar vidéki t auí t ö-e g y l et e
körében, midőn 1892. jun. ,20-án Könnenden tartott évi közgyülésén ily ha-
tározatot hozott: »Értekezletünk eg'y kerületi tanító-egylet alapítását szük-
ségesnek és kivánatosnak tartja és létesítése érdekében teljes jóakarattal
közre is fog müködni, Azonban, .mivel ily czélra sem az egyházkerület-
nél, sem az esperességeknél tudomásunk szerint pénzalap nincsen, s mivel
aí': inditványba vett kerületi tanító-egylet gyülésein való részvétel költségeit
egyes tagokra se lehetne rá róni - éhajtandönak tartanánk, ha az indít-
ványoz« egylet erre vonatkozó gondolatait és terveit velünk részletesen
közölné l

»Némely pedig esék a jó földbe- ... Termő talajra talált az elhül-
tett mag a bakonyvidéki. a soproni alsó, a síö-, a somogy- és balaton-
vidéki tanítö-egyesületeknél, valamint a felső-lövőí és a soproni evang.
tanító-képzők tanári karanal. - Szívesen csatlakozik az eszme megvalesi-
tásához: Kicker Illés ruszti tanító.

A bakonyvidéki kartársak 1892. május 19-én Várpalotán
tartott értekezlétük 9-ik pontja ez: » A. győrmegyei testvéreknek szives üd-
vözlet! A. kerületi egyesület eszméjét pártoljuk ahhoz bozzajárulunk s meg-
valósítasában támogatásunkat örömest felajánljuk «.



164

Ugyanezen egylet bizottságot is küldött ki, mely mult évi jul. 25-én
Várpalotán tartott ülésében tárgyalás alá vette az alapszabályj avaslat
egyes pontjait és azokon többféle módosításokat ajánlott. - Mindezen
módosítások elősorolását itt szükségetlennek tartom, mert ezek felett vég-
leges megállapodásra jutni úgy is az alakulógyülés feladata volna. -
Egy megjegyzésükre azonban tartozom itt válaszszal és ez a javaslat
22. §-ra vonatkozik. A szöveg ez! »a közgyülésen az egyesület területén
használt bármely nyelven történhetik felszólamlás, az egyesület hivatalos
nyelve azonban a magyar. - A bakonyvidéki bizottság e tárgyban az
Ev. Nép. 92. év f. 269-ik lapján ezt irja : ;)A 22 §-t, mely mindenkit
8~Ljátnyelvén enged megnyilatkozni, eltekintve a beállható bábeli zűrzavar-
tól, követvén egy tekintélyesebb hatalmasabb és mérvadó bb testületnek az
orezaggyülésnek példáját a §-t megszülethetése feletti csodálattal jarosult
sajnalkozas kiséretében elvetettük- sat. Egy leti értekezletünk is elvetette
a nevezett § kezdő mondatát (lásd az átiratot) azért nem is ennek, ha-
nem a javaslat-készítő bizottság álláspontját akarom itt röviden körvona-
lozni, midőn hajlandó volt a dunántuli kerületben használt bármely nyelven
történt felszolamlást engedélyezni. - És épen azon fegyvert veszem fel
ennek védelmére mit a t. bizottság támadásra használ t. i. az országgyülés
példáját. - Ez ugyanis, eltekintve egyebb nemzetiségektől, bár a horvát
követek az összes képviselők 100/0 -át teszik: megadta nekik a jogot arra,
hogy az országgyülésen anyanyelvükön felszólalhassanak, mert csak erről
és nem tárgyalásról van szó, és ha valamikor a nevezettek éltek kivalt-
sagukkal tették ezt a jogfentartás miatt; a javaslat készítő bizottság tekin-

,tettel volt itt anémet ajku kartásakra, és a mennyiben a dunantuli taní-
tók 340/0-a tiszta német anyanyelvu iskolában müködik, bál' tudta azt,
hogy az országos törvény értelmében tanítói hivatalra csak az képesíthető,
a ki a magyar nyelvet szóban és irásban birja, mégis hajlandó volt a
szöveghez méltányosság szempontjabúl hozzájárulni.

A soproni alsó egyházmegye tanítói 1892. jun. 25. Beled-
ben igy határoztak :

1. » a kerületi tanító-egyesületet az ev. népoktatás fejlesztése érde-
kében szükségesnek itéli, eszméjét érlelni kivánja, de megteremtését ma
még korainak tartja;

2. a kerületi tanító-egyesületnek az egyház szervezetébe kell illesz-
kednie;

3. az alapszabályok megalkotásánál a győrmegyi tanltó-egyesűlet
javaslatát a képviseleti rendszer belevonásaval alapúl elfogadja«.
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Mennyire óhajtja e társegylet az eszme megvalósítását semmi sem·
mutatja annyira, mint azon intézkedése, hogy a kel'. tanítógyülés czéljaira'
pénztárából évenkint bizonyos összeget tőkésít, ugyane czélra egyesek is
évenkint járulnak bizonyos összeggel. Követésre ·méltó példa!

A sióviaéki tan ít á-eg y let· kalaznói értekezleten 1892. okt.
12-én ezt határozta: »Körünk az egyesület gyüléseit képviseleti alapra
javasolja fektetni azon indokolással, hogy az általános gyülésben a gyü-
lés helyétől meszebb vidéken lakó tagok költség hiányában úgysem vehet-
nének részt s a gyülés így is csak' n-évleg lenne általanos« sat.
(Lásd 1892 évf. 380 1.) 1> Az alapszabály javaslatot zsinor mértékül
a jelzetmódosításokkal elfogadja; a képviseleti elv túlsúlyra emelkedése
esetén azonban azon még egyéb módosítások eszközlését, vagy annak teljes
átdolgozását is szükségesnek tartja; mely azonban az alakuló gyülés vagy
annak kebeléből kiküldendő bizottság teendőihez tartoznék«. (Lásd N. O.
381 1.)

A k ü ls ő somogyi ev. tanítóegylet 1892 nov. 25-én. Porro-
gon az. előadó .következő érvelésére : .nokünk cv. tanítóknak nemcsak álta-
lános, de különös helyzetünknél fogva különleges intézményre, mint a ker.
tanító-egyesület, hol az egyházilag bennünket érdeklő dolgokat közös meg- .
beszélés utján fejleszteni a tanügy és saját magu?k érdekeit előbbre
viendő közös, egyesült erővel lehetünk képesek - szükségünk van -
tekintve ezen jó akaratu küzdést, melyet az ezme előharczosai kifejtettek:
nem tartana méltónak,hogy egyesületünk a küzdés elől teljesen elzár-
kozzék s azokat tudomásul ne vegye, annyiban sem, hogy mélységes hall-
gatással mellőzze a meginditott . mozgalmat« ..- a következő határozatot.
hozta: »ha a ker. tanító-egylet meg tud alakulni .s agyülés összehivható
lesz, képviselőjet - mert a: megalakulást csak a~IOIl alapon képzeli -
el fogja oda küldeni. Jóllehet tudatában van annak, hogyagyülés tar-
tásának helye tőlünk minden esetben a legnagyobb távolságra leend, kép-
viselőjének esetleges fuvar s napidíjáról saját kebelében gondoskodike.v->
(Lásd 93-ik évf. 57. lap).

A balatonvidéki tanító-egylet f. é. május hó 25-énDöröcs-
kén tartott rendes évi értekezletéri a következőleg határozott:

»A kör a »dunántuli tanítói egylet« létesítését helyesnek és szük-
ségesnek tal.álja és a körnek testületileg leendő belépését elhatározza --
utasítja egyúttal a pénztarnokot az évi 2 frt tagsági dfj kiutalvényozasara.
Egyes tagjainak pedig a külön-külön való belépést melegen ajanlja«.
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A felső l ö v ő i tanítóképző intézet igazgatÓsága az »Ev, N.«
'vegyesek rovataban (1. 93-ik évf. 127 1.) hozza köztudomásra, hogy az
intézet tanári kara a ker. tanító-egyesület eszméjét helyesli és a legmele-
gebben pártolja.

A so pro nit a n í t ó kép z ő _intézet tanári karának 189'2-ik okt. 3-án
tartott üléséből a következő jegyzőkönyvi kivonatát vettem:

» 5 p. Igazgató előtelj eszti a győrmegyei ev. tanító értekezlet átiratát,
melyben intézetünk tanári kara nyilatkozatra szólíttatik fel arra nézve, hogy
1. a dunántuli ker. tanító-egyesület ez időszerinti megalkotása helyeslésével
találkozik-e? s 2. hajlandó-e a maga részéről az alakuló gyűlésen tárgya-
l~s alapjáúl a mell ékelt alapszabály-tervezetet elfogadni ~

A tanári kar a fontos ügyet beható tanácskozás tárgyáva téve, azon
véleményének ád kifejezést, hogy egy nagyobb hatáskörű s a már meglevő
kisebb tanítóértekezleteket magában foglaló evang. taníté-egyesületré igenis
szűkségünk van. - Egy tekintélyes, ker. tanító-egyesület minden esetre
többet lendithet evang. népiskoláink s azok tanítóinak ügyén, mint a kü-
lönben pezsgő életet mutató, de szükebb körű esperességi tanító-értekezletek
külön-külön, sokszor egymás munkálkodaséröl mit sem tudva. -- Egye-'
siteni kell tehát a szétforgácsolt erőket s munkásságunk mélyre hatóbb,
intenzivebb lesz. - E k ö z ö s munkálkodásban a soproni e v a n g.
tan í t ó kép z ő - int é zet tan á ri kal' a is sz iv ese n rés z t ves z. -
Azonban az egyesület megalakítását más alapra kivánja fektetni, mint a
győrmegyei evang. tanítói kal' által kidolgozott alapszabály-tervezet. -
Nem tartja ugyanis szükségesnek, még kevésbbé kivihetőnek hogya ker.
tanító-egyesületnek minden tanító hivatalból kötelezett tagja legyen. Ehelyett
helyesebbnek tartja a képviseleti rendszert, és pedig olyaténképen, hogy
a ker. tanító-egyesületet az esperességi tanítói értekezletek ' egyetemleges-
sége alkotna s az időnként tartandó közgyüléseken minden' esperességi
tanító-eg-yesület magát meghatározott számú kiküldöttel képviséltetné. - E
szerint elesnék az alapszabály-tervezetnek sokféle tágabb s szükebb körű
gyülésezése (közgyülés, központi (?~) választmányi s igazgató választmányi
gyűlés): ez költséges voltánál sa választmányi tagok hivatalos elfoglalt-
ságánál fogva úgy sem volna kivihető.

Ezek alapján tehát a soproni evang. tanítóképző-intézet tanári kara
a győrmegyei evang. tanító-értekezlet elnöksége által felvetet két kérdés
elsej ére igenlő, másodikára nézve-pedig tagadó választ ad, s kimondja,
hogy erről nevezett elnökség jegyzőkönyvi kivonatban értesítessék«.
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A végeredményt a következő számadatok mutatják: van dunántúl 18
tanítóegylet.

Ezek közül a mozgalomról nem vett tudomást 8
Elvetette , 1
Az alapszabály javaslatot nem tárgyalta 3
Elfogadja az alapszabályjavaslatot . . 3

Aképviseleti alap beillesztésével elfogadja tárgyalás alapjaül B.
Ezekben sorolvan elő a dunántúli ev. tanító-egyleteknek a lélesítendő

ker. tanító-egyesület illetve alapszabály-tervezet irányában tanusított maga-
tartását, azt hiszem nem végzek fölösleges munkát, ha jelentésem során
a lefolyt mozgalomról egyéni véleményemet nyilvánítom.

A kitüntetett eredmény biralaton alulinak látszanék, ha a hozott ha-
tározatokban nem volna meg a biztosíték arra nézve, hogy az embrio el
veszni nem fog. Legnagyobb biztositékot látok én erre nézve a soproni
evang. tanítóképző-intézet tanári karának határozatában - Milyen [kapóra
jön most nekem a jegyzőkönyvi kivonatban megkérdőjelezett közgyülés,
központi választmányi, igazgatóválasztmányi gy~nés, mint a melyekkel az
alapszabály javaslat foglalkozott. - Volt rá eset, midőn a szerkesztői
veres irón, kérdőjele nekem szemet szurt ; most ezt mint mentőhorgonyt
ragadom meg és azon véleményemnek adok kifejezést, hogy a ker. tanító-
egyesület idővel mégis létesülni fog. A kérdőjelek ugyanis ezt mondják
nekem: a nevezett testület már tisztában van azzal, hogyan lehetne a kér-
dést legsikeresebben megoldani; ebbeli hitemnek erős záloga e világos
igeretük : » e közös munkában a .tanári kar szivesen részt vesz«.

Nem osztozhatom tehát Koczor kartársnak véleményében, (lásd Ev. N.
f. é. 1 sz.) hogyamegindúlt mozgalom eredménye a semminél is ke-
vesebb, távolabb vagyunk a czéltól mint valaha. Sőt épen e réven
hova tovább, annál inkább közelebb jutunk hozzá. - Az ügy jövendő
sorsára nézve igen biztató, hogy három egylet és a soproni képezdei ta-
nári kar nem az általunk tervezett alapon, hanem képviseleti keretben
óhajtja az egyesület létesítését. - Az ellentétek nemes harczában tisztúl
az eszme, érik az ügy. -- Bár a többi társegyletek is felvették volna
a kesztyűt, miként ők, léptek volna ki azok is az őszinte meggyőződés és
világos érvelés fegyvereivel a küzdőtérre, Mennyivel előbbre volnánk a
mozgalommal, habár a képviseleti alapra épült táborban többekkel kellene
is megküzdenünk 1

Ne váldoljon minket senki azzal, hogy midőn mi a ker. t.anító-egye-
sületet egyetemes alapra kivántuk fektetni, nem vetettünk számo] egyháii
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és politikai közéletünk kormány formáival. - Tudjuk mi azt igen jól,
hogy annak vér és visierei eroteljesen lüktetnek úgy az egyház, mint
nemzettestben, hanem mi azt hiszszük hogya képviseleti rendszer életbe
léptetésével csak válaszfalat vonnának a tanítók maguk között, ez pedig
nem kivánatos a tanítói közszellem érdekében. Mert a tanítóságban rejlő,
részben még szunnyadó erőnek falköltése és felhasználása volna épen az
egyetemesség haszna s ha ezen erők önzetlenül szegődnek a szt. czél szol-
gálatába, ez az egyesületet nem reménylett virágzásra fogja emelni. -
De ezen nagy munkában nekünk minden dunántuli evang. tanító erejére
és közreműködésére szükségünk van. - Egyletünk nem irtózik a munká-
tól, megmutatta ezt, midőn áldozat árán is létesíteni kivánta a ker. tanító-
egyesületet, d e ak arjuk, hogy a munkából minden kartárs ki-
v eg ye a m a ga sze r e p é t. A mi törekvésünk nem elkülönítés volt,
hanem összeolvasztás. Ezekből kifolyólag az egyetemesség által azt
akartuk'

hogy az a kapocs, mely eddig oly lazán tartotta össze a tanító-egy-
letekben Dunántúl tanítóit, szorosabbra füződjék ;

hogy Dunántúl tanítói között ledüljön az irigység, sajnos ilyen kóros
állapot is létezik, -. és bizalmatlanság válaszfala, hogy ne legyenek a
társegyletek közönyösek egymás iránt, hanem a szeretet és bizalom érzel-
meiben egyesüljenek;

hogy legyen a dunántúli tanítóságnak egy szeretetnapja, a mikor
közelről és távolról felkeresik ama góczpontot, hol kartársak egymást test-
véri szeretettel üdvözölhetik; ,

hogy az esperességi egyletek miként a' szorgalmas méhek munkásságuk
gyümölcsét egyesítve mutathassák be kerületünknek, hogy azt ott az egy-
ház és tanügy javára érvényesíthesse.

Ennyit akart t. értekezlet szerény alapszahaly-tervezetünk, talán na-
gyon is sokat, czélját azért nem érhette el. - Ám azért nem csüggedünk
pll Ki lcötelességét hivon Yég03to, az nyugodtan piheuheti ki , fáradalmait,
mert sem saját lelkiismerete, sem a közvélemény vádoló szava nem háborgatja.
Nyugodtan teszszük le mi is az egyesület érdekében használt tollat ke-
zünkből. - A mit tettünk, azt a közügy szolgálatában kívántuk tenni és
ha czélt nem értünk is, legalább egy vonallal előbbre vittük az eszmét a
megvalósítás czélja felé.

Régi jó tanárom, Bakó, felhívja egyletünket, hogy az alakuló gyülést
hívja össze képviselett alapon, (lásd f. é. E. N. 2. sz.)
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Mi azonban csak kimondott határozatunkhoz ragaszkodhátunk és éi

az: csak az esetben hivható össze, az alakulógyülés általunk ha terveze-
ttltlk a többség által legalább is tárgyalás alapjául elfogadtatik. Ez pedig
a mint fent láttuk kissebbségben maradt.

Legyenek azonban meggyőzödve a társegyletek, hogy mi, az ellen-
kező nézeteket tiszteljük és bármit mondjon is ki a többség, nem mondjuk
azt a mivel vereséget szenvedtünk »most már mi nem törödünk vele«,
mert, kérdés az egész kerületi tanítósá.g érdeke, ezt pedig támogatni
szent kötelességünknek ismerjük. Egyben mindnyájan egyetértünk és ez
az : » kell D IIn á n t ti leg y . ker üle tit a n í t ó - egyes üle t « és a VI-

szonyok hatalma elutasíthatatlan erővel fogja követelni, hogy azok is be-
fogadják ezt, kik most ridegen elutasították.

Barabás kartárs, minket tart a szikra kipattantóinak ; óhajtom, hogy
szítsa e szikrát az ügybuzgóság szellője mielébb lobogó lánggá és ez
emészsze fel közöttünk azt, a mi korhadt!

Jelentésem nem volna egész, ha végül köszönetet nem mondanék
egyletünk nagy érdemü elnökeinek, valamint az egyleti tagtársaknak, kik
engem törekvésemben támogatni kegyeskedtek ; fogadja itt őszinte kö-
szönetnyilvánításomat Papp József szerkesztő til' is, ki becses folyóiratában
a ker. tanító-egyesülétre vonatkozó czikkeknek készségesen helyet adott.*)

Új-Malomsok, 1893. junius 2-án. .
id. Varga János,

alelnök.

ilz iskolavizsgálatokról.
A .tanítók élénken hangoztatott kivánatai között látjuk asz ak sze r Ű t a n-

fel ügyel e t sürgetését is, a miből önként következik, .hogy a jelenleg fenáll6
iskolavizsgálati rendszert, . mely a kellő- szakismeret hiányában a tanít6k munkás-
ságát gyakran helytelenül birálj a meg s őket sokszor igazságtalan támadásokkal
illeti, nem találják helyesnek.

Azt hiszem, minden j6zanúl itélf ember minden további magyarázat nélkül
s azonnal belátja, hogy annak a ki valamit felülvizsgál, ahoz legalább annyit
kell értenie; a mennyi hozzáértés arra szükséges, hogy felöle helyes itéletet al-
kotni képes legyen.

Ebben tehát a tanít6k követelése teljesen igazságos.
De miben álljon nálunk a szakszerű tanfelügyelet? Abban-e, hogy iskolai

kerületenkint egy szakavatott tantelügyelő állása szervez tessék, ki évenkint min-
*) Az ,Evang. Népiskola" hasábjai jövőben is mindenkor nyitva lesznek minden, a szó-

ban forgó ügyet tárgyaló felszólalások előtt. Szeretjük hinni, hogy II kel'. tanitó-egyesület ügye
még nincs eltemetve, sőt miután annak állásával megismerkedtünk, ann-il fokozottab berővel

. tö rekszünk lill< eszme megvalösításához f<zerk.
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den iskolát alaposan megvizsgáljon vés tapasztalataitél ' az illető iskolai batöság-
nak (esperesség, egyházkerület) mint szakelőad6, jelentést tegyen?

N em hiszem, hogy ebből mostanában valami legyen.
Hát marad a régi, ezer panaszra okot ad6 rendszer . . . . .
De hát csakugyan olyan rossz-e a jelenlegi iskolavizsgálati rendszer, hogy

nem lehetne azon úgy segíteni, hogyamegszokott meg is maradjon, j6 is
legyen it

A' fejlődésnek legbiztosabb- médja az, ha a meglevő intézmények esiszeltat-
nak, javíttatnak. Az iskolavizsgálatok jelenlegi m6dja sem oly rossz, hogy azt a
czélnak egészen megfelelően javítani ne lehetne. Talán inkább az a baj, hogy
nincs egyöntetü szabályozott eljárás, hanem minden vizsgál 6 bizottság a maga
m6dja szerint csinálja j61, rosszúl a dolgát.

Midőn e sorokban szerény nézeteimet mondom el arra nézve, hogy mily
mödon találnam czélszerűnek az iskolavizsgálatok rendezését, már előre ki kell
jelentenem, hogy amit itt-ott j6nak találok, megvan egyik-másik esperességben;
czélom nem .is egyéb, mint az érdekeltek figyelmét felhivni arra,. hogy ami jó
megvan az egyík helyen, lép tessék életbe a másikon is és az iakolavizsgálatek
részletesen. egyöntetűen szabályoztassanak az; egész egyházkerületben.

A nrostani gyakorlat szerint az iskolavizsgál6 bizottság tagjai elvben: egy
lelkész, egy világi tag és egy tanító. A lelkész és világi tag képviseli egyházi
szervezetünknek megfelelően a kétféle felügyeletet, a tanít6 pedig a szakértelmet.
Mondom igy van ez elvben, de tényleg sok helyen a tanít 6 az iskolavizsgálatnál
vagy teljesen me11őztetik, vagy megmarad lögösnak, aki elmehet ugyan e. vizsgá-
latra, de belesz6lása nincs, és a jelentés megazerkesstetik az ö hoszászélása és
aláirása nélkül. '

N em állítom azt, hogy világi iskolavizsgál6ink, ,vagy épen a nagytiszteletű
lelkészi kar az iskolához semmitsem értenének, sőt többször épen az ellenkezőt
tapasztalom : de azt határozottan állítom, hogya ki a' tanítással gyakorlatilag
nem foglalkozott, az, még ha: az elméleti neveléstannal hivatásszerűen foglalko-
zik iSI nem tudja eltaláini ui kellő mértéket, melylyel az iskola megitélésénél
mérnie kell, annál kevésbbé azok, kik talán épen csak azon néhány; év alatt fog-
lalkoznak az iskolával, mig az iskolavizsgálattal meg vannak bizva.

Tehát a szakszerű tantelügyelet első kellékeűl állítom fel azt, hogy az ts-
kola vizsgálatban a tanítok szakértelmüknek megfelelő részt 'vegyenek. (NMunk ez
úgy is van, de már a szemszádban -- sajna - máskép.) -:A világi iskolavízs-
gál6 pedig okvetlenül tanult, Intelligens ember legyen j -esen állásra ne kvalifí-
kiljon senkit vagyona, vagy az egyház, ügyei iránt különben kimutatott. érdek-
lődése. '

Hogy pedig az iskolavizsgál6 bizottságnak nem tanító tagjai is, minél jobb
tájékozést lly-erhessenek arra nézve, hogy mit lehet és kell az iskolát61 követelni,
minő körülményekre kell a vizsgálatnál figyelemmel lenni, általában milye)l' mödon
vizsgálják az iskolát: czélszerf lenne egy részletes en kidolgozott "U t a sitá s"-
nak kiadása, mely az iskolavizsgálatoknál vezérfonalúl szolgálna.

Egy rendes iskola vizsgálatot ilyen formának képzelek, :..
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A bizottság mindenekelőtt alaposan megvizsgálja az isk o 1ain a p 16 t,
meggyőződést szerezvén arról, hogy mikor jöttek be a gyermekek az iskolába,
mily rendesen jártak évközben be, minden tan6rában a leczkerendnek megfelelően
adattak-e elő a tantárgy ak, elővétettek-e ezek kellő terjedelemben stb. Ebből
megtudja a bizottság, hogy a tanít 6 az iskolai év minden 6rájár6l el tud,e
számolni?

Ezután a napléből kiszemel nehány leczkét, hogy azokat az iskolavezetf
tanít6 lfltárgyalja., Ebből meglátja, hogy anapl6ba, bevezetett tárgyak tényleg
feiddlgoztattak-e?

Mest a vizsgá16 bizottság tanító tagja tárgyal le néhány, a nap16ba beve-
zetett leczkét. Ebből kitünik, hogy a tanítás paedagogiailag helyes volt-e P pl,
hogy a tanít6juknak adott .helyes feleletek nem úgy taníttattak-e be?

A vizsgál6 bizottság másik két tagja is kérdezget egyik-másik tantárgyból,
(figyelemmel az •Uta sitás "-ra) hogy lássák, mennyire vannak otthon a gyerme-
kek minden tantárgyban és tudnak-e helyes feleleteket adni idegen kérdezőknek,
kiknek kérdezési modorához nincsenek hozzászokva. '

Mindezek mellett figyelemmel kisérik a gyermekek magatartását; megvizs-
gálják irásbeli munkáikat, taneszközeiket, hogy lássák, milyen az iskolában a rend
és fegyelem; figyelembe veszik, hogy minő körülmények hátráltatták, vagy segí-
tették' elő a tanítás sikerét.

Az iskolavizsgá16k különösen szemük előtt tartsák, hogy a vizsgálattal ne
siessenek; egy iskolára legalább félnapot szenteljenek; ne 'legyenek idegesek; ha
egy gyermek zavarba jő, ne erőszakolják feleletre, hanem forduljanak egy másik-
hoz, amannak időt adva arra, hogy összeszedhesse magát; eleinte könnyebb kér-
déseket adjanak fel, ut6bb nehezebbeket, fnkarabbak legyenek az elégedettlenség ,
mint a megelégedés kimutatásában, hogy a gyermekek félbátorodjanak. Nemcsak
magam tapasztaltam, hogy ha a gyermekek az első feleletekkel kudarczot vallottak.
bátortalanok. csüggedtek lesznek, mig ha az első kérdésekre sikerrel feleltek
meg, egész ambitiöval és lelkesedéssel felelnek meg végig. Az első benyomás
nagyon sokat nyom a siker mérlegében,

Azt hiszem, ha ilyenformán vizsgáltatnak meg ai iskolák, mint itt csak ál-
talános vonalakkal vázoltam, elég hű képet nyernek azok állapotár61 az iskola
vizsgá16k s ezen eljárás minden más, szakszerübb tanfelügyeletet nélkülözhe-
tővé tesz.

Az iskolavizsgálati jelentéseknek az esperesi gyülés elé teljesztése forrása' a
eg több jogos panasznak. Nem akarok ezzel hosszasabban foglalkozni, csak any-
nyit jegyzek meg, hogy itt már nem elégséges az, hogy a jelentés lelkiismesetes
szakértő vizsgálat eredménye legyen, ide tap int a t is kell. N em szabad elfe-
ledni, hogy az esperesi gyűlés tagjai j6 részben egyszerü földmivelők, kik a dol-
got egymás között egészen másként itélik meg, mint a hogy a vizsgálati jelentés
azt czélozta, - sem azt, hogy ott ülnek azon szülők is, kiknek drága csemetéi
a tudománybél nem sokat kapkodtak el. Ezek azután 'visznek haza elég anyagot
arra, hogy egész éven át törhessék a borsot a tanít6 orra alá, sokszor a .nélkül,
hogy erre a legkisebb ok lenne, mert nem értették j61 meg a jelentést. Nem
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lehet tehát minden apr6bb hibát az esperesi gyülés elé vinni, nehogy nagyobbnak
tünjék az fel, mint a' mekkora valöban.

Erre valaki két ellenvetést tehetne: először, hogy az esperesség, mint is-
kolahat6ság, a tanítók érzékenységére val6 tekintetből nem mondhat le azon
jogáról, hogy az iskolák állapotáról magának kimerítő informati6t szerezzen;
másodszor, ha a tanít6k munkásságát igen elnézőn itélik meg, dicsérettelad6znak
ott, a hol hiányok is vannak, az akárhány tanít6tarra csábíthatna, hogy köteles-
ségének teljesítésében lazán, kényelmesen . járjon el, mert az arnbitiesus tanítók
mellett vannak nem ambitiozus tanítók is.

Ez mind igaz, de hát itt is vanm6d mind a: két fél- teljes kielégítésére.
A soproni als6esperességbeu az iskolavizsgálatokr61 sz6T6 jelentéseknek

összeállítására és az esperesi gyülés elé terjesztésére -egy közpoutí bizottság van
kiküldve, mely az egyes iskolavizsgá16 körök hozzá beküldött jelentéseit felül-
vizsgálja, azokat egy jelentésbe összefoglalja, 'az iskolai mozzanatokra nézve indít-
ványt stb. teljeszt elő. Ezt az esperesi gyülés néhány évvel ezelőtt azon czélb61
határozta, el, hogy a jelentések felolvasása és tárgyalása kevesebb .időt vegyen
igénybe, mintha minden egyes körrűl külön, tehát összesen négy-öt jelentés tár-
gyaltatik ..-

Ezen eljárást czélszerű lenne az egész egyeázkerületben általánossá tenni
azon kibővítéssel, hogy az egyes körök vizsgáló bizottságai részletes, kimerítő
jelentéseket küldjeuek be, az esperesi központi bizottságnak, nem hagyva
'figyelmen kivül az iskolákban észlelt legcsekélyebb hiányokat, tehát' olyano-
kat sem, melyeket különben az esperesi gyűlés elé. terjeszteni czélttévesz-
tett tapintatlanság volna.. de a 'melyekre a tanítöt figyelmeztetni az iskolai okta-
tás minél magasabb szinvenalra emelésének érdekében áll. Ezen jelentésekből az
esperesi gyülés elé terjesztendő jelentésbe csak a fontosabb mozzanatok vétetn ének
fel, különösen a hibák csak azon esetben, midőn azok már oly fokú ak, hogy az
illető tanító megintését. vagy épen fegyelmi eljárást vonnának maga után. A kör
vizsgál6 bizottságok j-elentéseit pedig adnák ki az illető tanítóknak, hogy azok
figyelmessé legyenekazon kisebb hibákra is, melyeket eddig j6akaratú buzgalmuk
mellett is figyelmen kivül hagytak. - r.

Jézus példazatal.
9. A gaz dag é s Lá zá r. Luk. XVL 19-31. Jézus e példázatának

két fő személye van : a gazdag és Lázár. Mindegyiknek' sorsát, úgy
földi, mint túlvilági életét rövid; de erős vonásokkalfesti Jézus, oly
módon,hogy jellemzése alapján tisztan áll előttünk az az igazság, hogy
a földi és a túlvilági élet szerves összeköttetésben van egymással, any-
nyira, hogy túlvilági sorsa mindenkinek földi élete szer int alakul. S ei
az igazság képezi a példázatnak alapgondolatát. Ezen alapgondolatnál
fogva vonatkozík- eza példázat is Isten országára, mert megtanulhat-
juk belőle, 'hogy miképen szolgálhat juk földi életünkben Isten országá-
nak érdekeit s miképen biztosíthatjuk Isten országának áldásaiban, -
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az örök üdvösségben való részvételünket. Vallá~os szivűnkne k e
legfőbb kérdésére kétféle módon felel a példázat: a, gazdag sorsában
elrettentő, - Lázár életében pedig követendő példát llllít elibénk.

"Vala egy gazdag ember, ki öltözik vala bársonyba és biborba
és minden napon vigan lakik vala." E szavakban jellemzi Jézusa gaz-
dag ember életét. Fény és pompa veszi őt kőrül, jólét és kényelem
közepette gondtalanúl folynak napjai: Az élet gondjait s nehéz küzdel-
meit nem Ismeri; nem ismeri azt a kérdést, hogy mit együnk, mit
igyunk, mivel ruházkodjunk? Bőségesen el van látva minden földi ja-
vakkal s a rnint láiszik ért is hozzá, hogy azokat teljes mértékben
élvezze. Egyéb javakra pedig az érzéki javakon tul, szellemi, erkölcsi
javakra nem is gondol, azoknak megszerzése, léte vagy nem léte tehát
szinte nem -okoz neki aggodalmakat s nem zavarja meg földi vígságait.
Igy folyt le szakadatlan vigság közepette a gazdag ember földi élete.
Fény és: pompa s vig mulatozás, ez az, ő életének súmmája.: ezt
fejezik ki azok a szavak, hog y min den n. a pon vigan lakik
vala.

A következő két vers, a 20. és 21-ik Lázár földi életét festi. Sötét
háttere a gazdag ember élete által nyujtott ragyogó képnek, melyet
azonban a gazdag nem vesz vala észre. Lázár nemcsak szegény, kol-
dus, hanem testileg is nyomorult, magával jótehetetlen és nincs sen-
kije, a ki rendesen gondját viselné .. ' Naponként elvártszorog a gazdag. ,

ember ajtaja elé és kiván vala megelégedni a morzsák kal, melyek a
gazdag asztaláról hullanak vala. Ezen túl nem is terjedtek szerény vá-
gyai. & példázat nem mondja ugyan, de magától értetődik, hogy
Lázár e szerény vágyainak kielégítését ott a gazdag ajtaja )előtt meg-
találta. Hiszen különben éhen kellett volna meghalnia. De meg a ki a
koldusokat mefigyelte, tudja, hogya mely ajtón egyszer-kétszer hiába
kopogtattak, oda többet nem mennek. Lázár pedig a példázat értelmé-
ben nap nap mellett ott volt a gazdag ajtaja előtt. Nem helyes tehát
és nem szabad ebben a viszonyban a gazdagot úgy jellemezni, mintha
ő Lázártól még a morzsalékokat is megtagadta volna s e jellemzésseI
öt még a szivtelenség bünével is megterhelni csak azért, hogy ez által
is annál indokoltabb legyen túlvilági boldogtalan sorsa. ALázárhoz
való viszonyban nem ebben a természetellenes szivtelenségben' van a
gazdagnak -bűne, hanem abban, hogy a kéj mámor ától elvakítva nem
vette észre a lábai előtt fetrengő szük~éget e a felhangzó öröm·zaj
közepette nem hallotta meg a szenvedőnek jajkiáltásait. Bús földi ja-
vainak birtokában mennyi jót tehetett volna, mennyi kiáltó nyomoru-
ságot enyhíthetett volna, ha saját érzéki vágyainak önző ápolása el
nem fojtja benne a részvétnek, az embertársai, sorsa kant való érdek-
lődésnek nemes érzését. Büne tehát a gazdagnak ebben a viszonyban
az, hogy a mi jót tehete tt volna, azlt tenni elm II1asi tot t a. Lázárnak
ama szerény vágyait, a morzsalékok nyujtása által, bizonyosan a gaz-
dag tudta nélkül,' kielégítették a gazdag cselédei. A gazdag maga
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tudomást sem vett róla, hogy Lázár is van a világon. A példázatnak
az a vonása, hogy az ebek is eljöttek és nyalják vala sebeit arra való,
hogy még elevenebben fesse Lázár elhagyatottságát s őnrnag ával
jótehetetlenségét. Ezt a vonást meg kell tartanunk a képben, hol
az nagyon szernléltetö, de további jelentése az alkalmazásban annak
nincs.

Lázár jellemzésében meg kell még emlékeznünk az ő nevéről Ez
t. i.. annálfogva feltünö, mert ez az egyetlen példa, hogy Jézus a pél-
dázatokban szerepelt személyeknek nevet ád. Különben a személyek
mindig névtelenül szerepelnek Jézus példázataiban. Ugyanazért ez az
egyetlen kivétel önként vezet bennünket arra a feltevésre, hogy Jézus
a Lázár nevet szándékosan, szinte a koldus jellemzése érdekében vá-
lasztotta. A Lázár név összevont alakja az Eleazar névnek, amely
viszont egyenlő az Eliezer névvel (L. II. Móz. 6.23 Áronnak fia; 1. Móz.
15'2 Ábrahám szolgája). Magyarúl a név jelentése annyi mint : Isten a
segítségem, vagy Isten segíts. Ebbe a névbe foglalta tehát. bele Jézus
Lázár lelki világának jellemét. E név tehát az mondja, hogy Lázár
istenfélő ember volt, Istenben helyheztette bizodalmát és az Istenben
vetett hitben zúgolódás nélkül, békén türte földi sorsának szenvedéseit.
- És az Istenben vetett hit s annak alapján a békességes türés annál
szebb erénye Lázárnak, mert hiszen saját nyornoruságával; szemben a
gazdagot környező jólétnek és pazar fénynek látása milyen könnyen
indíthatta volna öt Isten ellen való zúgolódásra!

A 22-ik vers átmenetül szolgál a példázat 2-ik részére, mely a
gazdagnak és Lázárnak túlvilágí sorsát festi. A halál gazdagra és sze-
gényre egyformán bekövetkezik, vele a földi élet megszakad, de egy-
uttal megkezdődik egy más élet e világon tul. Lázár temetéséről a
példázat nem emlékezik meg, holott a gazdagét megemlíti. Hű jellem-
zése ez a társadalmi éjet könnyü szokásainak. A dúsgazdag temetése,
mely bizonyosan épen oly fényes és pompás volt, mint a gazdag egész
élete, összecsödítette a város lakosságát és még soká közbeszéd tár-
gyát képezte. Ellenben ki vett volna tudomást a szegény koldus halá-
láról? Ö tegnap még volt, ma már nincsen. Meghalt és eltemették,
senki sem beszélt róla többé.

A példázat 2-ik részében, a túlvilág festésében Jézus természete
sen a zsidók képzetéhez alkalmazkodik. E jellemzésből ennélfogva azt
igenis megismerhetjük, hogy miként képzeltek a túlvilágot Jézus korá.
ban a z si d ó k, ellenben arra nem használhat juk fel, hogy annak alap-
ján ker esz ty é n vallási tant alkossunk a túlvilág minőségére nézre,
Erre nézve az új sz ővetség általában sehol sem foglal magaban hatá-
rozott kijelentést. - E jelemzés szerint a zsidók úgy képzelté k a túl-
világot, melyet ők Seol-nak neveztek, (a görögöknél: Hádész) hogy
annak két része van, a jók és gonoszok helye, melyek egymás mellett,
egy sikban terülnek el, de egymástól tátongó mélység által vannak
elválasztva, úgy hogy egyik helyről a másikra átlátni, sőt átbeszélni
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is- lehet, deo átmenni nem, A jók helyét külön Ábrahám kebelének ne-
vezték, mivel annak középpontjában Ábrahám, a zsidó nép ősatyja
foglal helyet és körülötte gyülekeznek az 6 igaz fiai, kiket úgy, mint
öt, az Isten .igazaknak talált. A gonoszok helyén emésztő tüz ég, melyben
a gonoszok lelkei gyötrettetnek.

Nagyon fontos azonban a példázat e 2-ik része azért, mert annak
segítségével, azt a példázat 1-ső részével összevetve, megismerhetjük,
hogy miért jutott a gazdag a gyötrelmek helyére s Lázár viszont Ábra-
hám kebelébe. E czélból a gazdagnak Ábrahámmal folytatott beszélge-
tését kell helyesen megértenünk. Ezt a beszélgetést természetesen nem
vehetjük valóban megtörténtnek, mintha az a gazdag és Abrahárn közt
a túl világban valóban lefolyt volna, hanem az, a példázat természeté-
nek megfelelően, csak kép. Luther azt mondja helyesen, hogy ez a be-
szélgetés a gazdag lelkiismeretének önmagával folytatott beszélgetése.

A gazdag ember, a 19-ik vers szerint egész életét folytonos vig-
ságok és érzéki gyönyörüségek közt töltötte. Istenre és lelki javakra,
arra, hogy maradandó javakat szerezzen a mennyországba, nem gon-
dolt. Életének végén, talán már épen halálos ágyán, midőn érzi, hogy
imádott földi javaitól meg kell válnia, önkéntelen felébred benne az a
kérdés, mi következik most, a halál után. Lelkébe tekint, de azt üres-
nek, sivárnak találja. Annyi' vigasztalást sem talál benne, mint a meny-
nyi enyhülést egy csepp viz nyujthatna a lángokban a gyötrőd6nek!
Az a szinte dőlyfös bizalom, melylyel Ábrahámot atyjának szólítja,
arra mutat, hogy egyéb hitsorsosaihoz hasonlóan Ábrahámtól való testi
szár~azásával akarja felébredt lelkiismeretét megnyugtatni. De ez a
bizakodás a lelkiísmeret komoly itélete előtt üres illusióként szétfosz-
lik. A brahám nem teljesítheti óhajtását. A születés, a testi származás
még:nem erény, - Ábrahám nem segíthet rajta! Feltünének Iátszha-
tik, hogy az Istenhez nern, fordul, nem imádkozik. Ez azonban termé-
szetes. A ki egész életében nem gondolt az Istenre és sohasem imádko-
zott, az nem tud imádkozni halálos ágyán sem, meg van fosztva a
küzk ődó léleknek attól az egyetlen vigasztalásától is, a mi az imádság-
ban rejlik!

Végre a gazdag saját sorsába, mely ellen nem talál orvosságot, mint
változthatatlanba belenyugszik. De aggódik testvérei sorsa miatt, azo-
kon szeretne segíteni. Hallatlan csudát óhajt, Lázárnak, egy megholt-
nak hozzájuk küldését, hogy figyelmöket a földi gyönyörüségek kőze-
pette a túlvilágra és a lelki javakra fordítsa. Ebből az óhajtásból
eléggé kitüník, hogy amint testvéreitől nem várja, úgy nem gondolt
a túlvilágra, nem gondolt a lelki javakra 6 maga sem. Pedig gondol-
hatott volna. Most jut csak eszébe, hogy hiszen vannak Mózes és a
próféták, kik hirdetik az Istent és az embernek az Isten iránt tartozó
kötelességeit. De 6 Mózesr e és a prófétákra nem hallgatott, nem hitt
nekik, az Isten e k őveteinek, a kik szivét az Istenre .fordíthatták volna
és lelkének szükségeire, életének magasabb czéljára és kötelességeire,
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a felebaráti szeretetre és földi javainak helyes használatára. Helyesen
mondja tehát Luther, hogya gazdagnak büne, a mi miatt a gyötrel-
mek helyére jut, ahi tet 1ens é g. A hitetlenség folytán nem gondolt
lelkének szükségeire s az emberi élet nemesebb feladataira. Az Isten-
ben vetett hittel együtt hiányzott szivében a felebaráti szeretet is s
bűnős módon elmerült földi javainak önző élvezetébe. Nem helyes tehát
és nem szabad a gazdag esetét úgy magyarázni, hogy ő azért jutott a

gyötrelmek helyére, mert gazdag volt. A gazdagság magában még
nem bün! A gazdagság veszedelme csak abban van, hogy a f?ldi
jólét könnyen arra vezetheti az embert, hogy elfelejtkezzék az Istenről
s elmerülve az érzéki gyönyörökbe, elfelejtkezzék lelkének ápolásáról.
Ellenben a gazdagság hatalmas eszköze lehet az erényes életnek,
ha azt Isten ajándékának tekintve hálás szivvel veszszük s Isten dicső-
ségére és a felebaráti szeretet gyakorlására élünk azzal 1

Ha e szerint a gazdag nem azért jutott a gyötrelmek helyére,
mert gazdag volt, úgy már ebből is következik, hogy viszont Lázár
nem azért jutott a boldogság helyére, mert szegény és nyomorult volt
és sokat szevedett. A mint a gazdagság magában nem bün, úgy viszont
a szegénység és a szenvedés még nem erény. A mint a gazdagnak
büne a hitetlenség, úgy Lázá~nak fő erénye a hit volt. Ezt adja Jézus
egyenesen értésünkre az ő nevében. Lázár annyi mint Isten segits!
_A hit tanította őt meg tni és sze nvedni s a szenvedések közepette
az Istenhez fohászkodni, ogy nála keressen vigasztalást és segitséget
S az a boldogító vigasztalás, melyet neki az Isten nyujtott, de á melyet
itt a földön csak _ő maga érzett szivében, a túlvilági élet oen kűlsö-
képen is láthatóvá lesz. Istenben vetett hite és békességes tűrese meg-
termette áldott gyümölcsét. Ö most - mint Abrahám mondja - vigasz
taltatik! Bancsó Antal.

A kézügyességi oktatás Svédországban,")
Harmadízben van szerenesém ezúttal előadást tarta nom, hogy az

éjszakon tett harmadik tanulmányutammal, illetőleg az ez alkalommal
a kézügyességi iskolák állapota körül szerzett tapasztalataimmal a t.
közönséget megismertessem.

Junius 18-ikának reggele útban talált bennünket nőmmel együtt az
Éjszak felé.

Első czélom volt, hogy Fra n k fu rt ban az épen együtt ülö XI.
nérriet kézügyességi kongresszus alkalmából rendezett kiállitást meg-
tekintsem, mely oen Németországnak majd minden kézügyességi iskolája,
sőt még Dánország is részt vett.

Érdekes képét nyujtá ez a kiállítás az összes németországi törek-
véseknek a kézügyesség - terén és nekem bö alkalmat szolgáltatott a

*) Szerző beszámolója tauulmányútjáról, melyet a soproni kaszinóban előadott 1892.
'onvember 27-én.



177
kezügyességi víszonyok ősszehasonlítására hazánkban és a többi orszá-
gokban.

Nem hagyhagyhatom említés nélkül azt, az élénk érdeklödést;
melyet Frankfúrt. városa a kongresszus tárgyalásai es a kiállítás iránt
tanusított. Az előkészítő bizottságban, melynek élén Frankfrirt város
főpolgármestere állt, a város kitünőségei voltak képviselve, Szó\ral, a
város érdeklődésévei megmutatta, hogy van érzéke a pad. kézügyesség
jelentősége iránt.

Frankfurtbó l Köln városán át Os n abr ű c k b e siettem" Ebben
a kicsiny, de élénk városban már rég óta mintaszerüen vezetett kéz-
ügyességi ískola áll fenn, egyike Németország első kézügyességi isko-
láinak, mely a. svéd rendszerre alapítva, különben egészen önálló módon
fejlődött és a közönség támogatása folytán igen szépen virágzik. Az
intézet szellemi megteremtője Brandi .. korrnánv- p_~ ;""'1Z'-I'>.1.";'-'o",,:. ,"v=rr'av"v"

a. mult évben. a porosz közoktatásügyi miniszteriumba szolgálattételre,
behivatott, mi kétségtelen jele annak, hogya kormáy el van határozva
e téren öntudatos, tervszerü akció kezdeményezésére. Utódja Dierke,
kormány- és oktatásügyi tanácsos, szemináriumi igazgató, lekötelező
szeretetreméltósággal mutatta meg az intézetet és nyujtott a legapróbb
dolgokra nézve felvilágosítást. Az intézetben, nézetem szerint nagyon
helyesen, csak az őszi és téli hónapok idején van tanítás, nehogy a
növendékeket ezáltal a tavaszi és nyári szép napok alatt a játéktól,
egyáltalában a szabadban való mozgástól elvonják. Épen ezen ok miatt
legnagyobb sajnálatomra az intézetet már nem találtam munkában.
Van az intézetnek a városon kivül egy nagy külőn háza, ebben dol-
goznak a növendékek. Az épület egy osnabrücki polgár alapítványa s
a fentartásáról a város gondoskodik. Az intézet kizárólag a farnun-
kákra szorítkozik s a mük ődésével való megelégedés legvilágosabb
jele, hogy évenként 543 tanuló látogatja. Az intézeti szervezetben azon-
-ban én azt az egyet nem he lyesel hetem, hogy tanítókul asztalosokat
alkalmaznak, ha mindjárt közvetlen piidagogiai felűgyelet mellett is.
Ha a kézimunka által nevelni akarunk, akkor csak piidagogiai készült-
ségü tanítók mükődésére szabad' támaszkodnunk; ha pedig ipari ,szak-
oktatásról van szó, akkor helyén van a szakemberek, iparosok tanítókúl
való alkalmazása.

Legyen szabad mindjárt e helyen álláspontomat megismertetnem,
amelyből én az egesz kézügyességi oktatást tekintem és a rnely oldal-
ról én az egész ügyet általában tekintetni óhajtanárn. Minden dolog
többféle szerr.pontból itélhető meg.' Midőn a kézügyességi oktatás kér-
dése mintgy 20 évvel ezelőtt felmerült, elsö és legfőbb czélúl a prak-
tikus, a nemzetgazdasági czélt ismerték el. Ugyancsak ezen eszme jutott
kifejezésre a dán, s 'később a nérriet Hausfleiss elnevezésben is.
Nálunk a foglalkozást házi-iparnak nevezték el. És mig Dániában
az éjszakvidéki hosszu téli esték óráinak hasznos munkával való betöl-
tésére gondoltak, addig nálunk 'a foglalkozást keresetforrássá igyekez-
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tek tenni. Mindez en törekvések manapság meghaladott álláspontot
teremtettek. A. tapasztalat itt is, ott is megmutatta, hogy a kézügyes.
<>6~i uktatás eivemek megjelölésénél a nemzetgazdasági szempont nem
a kiinduló pont, hanem az összes törekvéseknek végczélja. Mielőtt a
növendék ezúton pénzkeresethez jutna, meg- kell tanulnia e foglalkozás
ábéczéjét, vagyis a kézügyesség gyakorlatában bizonyos fokra kell
emelkednie. Meg kell tanulnia helyesen látni; hozzá kell szoknia a
tárgyak méreteinek szemmérték szerint való helyes meghatározásához;
ki kell fejleszteni formaérzékét, nemesíteni izlését; fel kell ébreszteni
benne az érzéket, ke dv et és szeretetet a durvább iparos munkák iránt.
Arra a meggyőződésre kell őt vezetni, hogya durvább iparos munkák-
kal való - foglalkozás nemcsak, hogy meg nem szégyenít, sőt inkább
tiszteletet és becsülést kelt.· Ime efféle elveket kell a népiskolai felső
osztályok, a polgári iskolák és középiskolák tanulóiba bele nevelni. Ezen
alapra fektetve az oktatást, lehet szó idővel a praktikus, a nemzetgaz-
dasági szempontot is figyelembe vevő oktatásról. Más szóval, a mint
az irás, számolás és olvasás tanításánál iskoláinkban kezdetben a páda-
gogiai szempont a fö, és az oktatást akkép igyekszünk beosztani, a
hogyan azt a nővendékjleg kőnnyebben felfogja és a hogyan az legtöbb
nevelői hatást biztosít; a hogy leginkább reméljük általa a szívet és
kedélye nemesíthetni : épenugy a készügyességi tanítás terén is idő
folytán, a tapasztalat révén ama meggyőződésre jutottak, hogy a páda-
gogiai szempont, a munka pad. jelentősége veendő első sorban figye
lembe, már csak azért is, mert az iskola keretébe csak ennek czéljával
rokon czélu dolog illik leginkább. Mert bármily hasznos pl. a takarék-
pénztárak intézménye általában: sem rniut posta takarékpénztár, sem mint
iskolai takarékpénztár - mint a tapasztalat mutatta - nem illett bele
az iskola keretébe.

'Én tehát úgy vélekedern, hogy a kézügyesség tanításánál első és
legfőbb szempontúl a padag og iait kell tekintenünk, a munka nevelő-
hatását legfőbb czélként kontemplálnunk. Ez az első, förnomentum, az
alap; csak másod és harmadsorban lép előtérbe a munka nemzetgazda-
sági czélja s abban a mértékben, a mint az alapvető oktatás szakokra-
tássá fejlődik, meghatározott iparágak alakját ölti magára, ennek kulti-
válása azonban már az asztalos, lakatos stb. szakiskolák feladata .

. A pad. kőzügyességi tanítás nem iparszerű szakoktatás, hanem
általán alapvető oktatás, épúgy, mint az irás, olvasás, számolás, nevez-
zük a foglalkozást bármi néven, avagy használjunk a munkához bármi
anyag ot. Éjszakerr s l ö j d - nek nevezik: e svéd szó, mely eredetileg
kézügyességet jelent, s melylyel Svédországban ma minden nem ipar-
szerüen űzött házi munkát jelölnek, már több nemzet nyelvében válto-
zatlanúl meghonosodott. Németországban és Ausztriában "Handfertig-
keits-Unterr icht ;" magyarul: kéz ügyes ség ita nit á s, mely elneve-
zést nálunk Magyarországon Szuppán Vimos képezdei ig-azgató, ezen
ügy lelkes úttörője honosította meg.



Á munka anyagáúl szolgál c art o n és pap ir: a cartonágehoi
é r c z : az érczmunkákhoz és fa: a famunkákhoz: a mennyiben a fa a
legelterjedtebb s aránylag legolcsóbb és könyen alakítható anyag, követ-
kezéskép a famunkák a legelterjedtebbek.

Utamat folytatva Onasbrűckböl Berlin- és Rostockon át Ko pen':'
hág á b a jutottam.

Kopenhágában csak egy napot időztünk és ezt a Mikkelsen-féle
slöjd-Rzeminárium megtekintésére fordítottuk, de már a következő éjjel
Helsingör és Gothenburgon át utban voltunk az utolsó vasuti állomás
Flo d a felé, a hova június 26. reggel 1/% 9 órakor ,szerencsésen meg-
érkeztünk.

Flodában avasuti állomásnál az igazgató fogata várt bennünket,
melyen rövid idő alatt Náásbe érkeztünk. A barátságos fogadtatás után
az igazg ató, azzal a kijelentéssel lepett meg bennünket, hogy azt a kis
vörös házikót, a melyben a mult évben laktunk, rendezte be szá-.
munkra lakásúl s a melyet a mi kedvünkért három hétig üresen ha-
gyott. Ugyanis junius -hó I-je óta folyt már az első nyári tanfolyam, s
én azért iparkodtam olyannyira, hogy abban még három hét hosszat
részt vehessek.

Az első nyári tanfolyam julius közepén végződött és augusztusban
kezdetét vette a második, a tulajdonképeni nemzetközi tanfolyam. Ez
szeptember 12-én ért véget felemelő ünnepélyességgel. Mig az első
tanfolyamban a svédek voltak túlnyomó számban, addig a másodikban
a külföldiek voltak többségben. Az első tanfolyamban l07-en a máso-
dikban 115-en vettek részt. Ebből az utóbbiból esik Angolországra 40,
Svédországra 37, Hollandiára 13, Amerikára 8, Magyarországra és
Horvátországra 6, Oroszországra 3, Norvégiára 2, Dániára és Ausztri-
ára 1-1. A tanuloknak kőrülbelül egy harmada tanítönö volt, kik
közösen dolgoztak ugyanazon tárgyakon a tanítókkal. Naásben eddig
összesen 1779 tanító és tanítonö képezte ki magát a közügyességben;
meg kell azonban jegyezni, hogy azok a résztvevők, kik két vagy
tőbb tanfolyamban vettek részt, csak egyszer jönnek számításba. Ebből
esik Svédországra 1356,_Angolországra 153, Finn- és Németországra
egyenként 44, Dániára 27, H cllandtára 26, az amerikai Egyesült álla-
mokra 23, Oroszországra 20, Skótországra 17, Olaszországra 16, A usz-
triára 14, N émetországra 12,· Magyarországra 7, Belgiumra és Franczia-
országra 3--3, Irland-, Japán- és Uruguayra 2-2, Abessinia-, Argen-
tina-, Brazilia-, Canada-, Chile-, Island-, Schweiz- és Spanyolországra
1-1.

Már e rövid kimutatásból is kitünik, hogy messzeterjedt jó hire
van ez intézetnek és hogy mindenki joggal büszke lehet arra a bizo-
nyitványra, mit ez az intézet !számára kiállit. Anaasi sl őjd-seminá-
rium valóban minden tekintetben mintaiskola : nem csak minta-
szerű berendezésénél, hanem a valóban mintaszerü vezetésnél
fogva is. Igazi családias és vallásos szellemet terjeszt j igény-
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telen, de kedélyes mulatságaival benső kapcsot létesít az egyes
nemzetek képviselői k őzt. Valóban egészen sajátságos ingert érez az
ember, Hogy ily nagy, nemzetközi család tagja lehessen és láthassa azt
a buzgalmat .és lelkesedést, melylyel mindenki: apraja, nagyja, úr és
nö "a muúkában részt vesz. Itt dolgozik pl. egy tanfelüg yelö, ott egy
egyszerű falusi tanító i itt katholikus pap, ott protestáns lelkész; itt'
gyermekkertésznő, amott tan'ítónö i itf hülyeintézeti, ott siketnémainté-
zeÜ tanítönö j itt egy asztalos, ki a slőjdoktatásra szánja magát, amott
egy tanár: '

Rang és czírn Náásben teljesen elenyésznek, ott mint az angolok
mondják , mindenki "tanuló". Valamennyien kedvvel és szeretettel
karolják fel az ügyet s igyekeznek az időt a' lehető legjobban
kiaknázni,

Mi, magyarok ezuttal aránylag nagy számmal voltunk képviselve;
t. i. voltunk négyen, és pedig Sopron ból hárman s Budapestről a páda-
gogium háziipar tanára, s még két horvátországi 'polgári iskolai tanító
is volt ott, a horvát tartományi kormány által kiküldve. Ezek az urak,
kiknek személyében Horvátország igen szerencsésen volt képviselve,
egyenként fizetésükön kivül 800 frtnyi sipendiumot kaptak azon utasí-
tással, hogy az idei két nyári kurzust Náásben elvégezzék és általában
a kézimunka ügyet az éjszakon tanulmányozzák.'

A kis Horvátország e fontos ügy tanulmányozása kőrül valóban
nagyon ügyesen végezte a dolgot. A tartományi kormány oktatásügyi
főnöke a mult évben beutazta személyesen Nérnet-, Dán-, Norvég- és
Svédországot és miután meggyőződött arról, hogyakézügyességi taní-
tás, melyra Niiiisben tanítókat képeznek, nagyon -is figyelemre méltó,
visszatérve kiválasztott terve megvalósitásához két arra legalkal-
masabbnak talált tanítót, kijelentvén előttük, hogy visszatérésük után
a kézügyességi oktatás meghonositásának munkája Horvátországban'
reájuk vár.

Úgy látszik Románia egészen ezt az utat és módot akarja kővetni,
a mit abból következtetek, hogy a romániai közoktatásügy főtitkára .a
nyár folyomán a naiisi slőjd-tanítóképzöt meglátogatta és jövő évi tan-
folyamra 2 román tanítót bejelenteti.

A két tanfolyam napjai, a legfárasztóbb munk ában teltek ugyan,
a nélkül azonban, hogy azok terhét éreztük volna, mert a munkában
talált örömünk, a napról-napra észrevehető haladás tapaszta:lata elfeled-
tetett velünk mínden fáradságot. A munkaidö a reggelizés és a kfi-
nyörgés után d, e. 8-12-ig. d. u. 1-5-ig és 1/27-1/28-ig tartott. Közben

.délelőtt' és délután 20 perczet felerészben testgyakorlásra, felerészben
pih énésr e fo dítotrunk. .Ez a beosztás egészségi szempontból rendkivül
czélszerünek bizonyúlt.

Mily felvillanyozó volna az ifjuságra, ha pl. 2 órai elméleti taní-
tást, mi a gyermek idegeit végre is mindenkor elzsibbaszt ja egy fél,
vagy egy negyed órai testgyakorlás vagy kézimunka váltana fel. Test



181

és lélek képessége egyaránt fokozódnék e mindkettőre nézve edző
hatásu gyakorlatok következtében. Ezen eszme megvalósítása a jövő
feladatát képezi, a mi elöbb-utóbb okvetlenül kell, hogy bekövetkezzék,
Meggyőződésem, hogya mily mérvben a kéz.ügyesség tanításe iskoláink-
ban, melyek ma tulnyomólag tanítási intézetek, elterjed, épen oly mérv-
ben alakulnak át majd azok a nevelés valódí csarnokaivá úgy, hogy az
egész tanítás, legalább az alsóbbfokú iskolákban valóban a nevelés
szolgálatába lép. Szentül hiszem, hogy apad. kézügyességi tanítás hi-
vatva van arra, hogy idő mulva összes nevelési és oktatási rendsze-
rünket a fentebb- jelzett irányban átalakítsa. Ebben rejlik éppen ez esz-
mének az a kiváló fontossága, me ly az oceánon innen és túl a gondol-
kodó főket oly élénk érdeklődésre indította és őket az eszme terjesz.
tése czéljából tevékenységre serkentette.

A tanfolyam ideje alatt a legkülönbözőbb nemzetiségű előkelő és
magas állású tanférfiak látogatása egymást váltotta fel. Hogy csak a
távolabhról jöttek et említsem, ott láttuk Olaszország, Amerika, Afrika
küldötteit. Dánországból meg csupa élemedett korú, tekintélyes állásu,
férfiakból álló hattagú küldöttség töltött ott több napot, hogy a svéd
kézügyességi tanítást annak forrásánál tanulmányozván, visszatérve azt
hazájukban elterjeszszék. Alig mult el nap ilyen látogatás nélkül. Szó-
val: oly élénk az érdeklődés ez ügy iránt, hogy hinní lehet, miszerint
rövid időn nem lesz jelentékenyebb helye a vílágnak, hova Náásnek a
hire el ne jusson.

De rá is szolgál az intézet jó hirnevére. Alapítója Abrahamson A.
úr annak fentartására évenként k őrűlbelűl 30 ezer koronát - mintegy
20 ezer forintot - áldoz; a tanításért az eszközök használatáért, a
munkához szükséges anyagért semmit, a lakás- és ellátásért is vajmi
keveset kell fizetni. A minden tekintetben mintaszerü intézet igazga-
gatója, a tulajdonos unokaöcs~se; Salamon Ottó úr, ezelőtt stockholmi
tanár, a legnagyobb feláldozással tölti be terhes tisztét. Naponkint há-
rom előadást tart: svéd, angol és német nyelven; tornászik naponként
kétszer, mindig két csoporttal egymásután; fogadja a naponként ér-
kező látogatókat; felvilágosítással szolgál az intézetet illető legapróbb
részletekre nézve és teszi mindezt a legbámulatosabb türelemmel.

Azonban az önök arczáról olvasom és igen természetesnek talá,
lom azt a kérdést: mit csinálnak hát tulajdonképen Náásben ? Miben
ál.l az ottani tanítás nagy fontossága? Bár bajos dolog e kérdésekre
puszta szóval megfelelni, mindazáltal az ott készített és itt előttünk
fekvő tárgyak segítségével meg kisér tern azt.")

A pad. kézügyesség Svédországban, különösen pedig Nááaben az
évek tapasztalata alapján átgondolt összeállításban, módszeresen rende-
zett tananyagot ölel fel. Tanítása közben a pádag og ia legelemilebb, de
egyszersmind legsarkalatosabb alapelvei kiválóan érvényesülnek. Az

*) A hivatkozás a czikkir6, ilIetöleg felolvasó úr által sajátkezüleg készitett s a teremben
kiállitott csinos tárgyakra vonatkozik. Szerk.
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egész rendszer bizonyos meghatározott, egymástól tisztán megkülön-
böztethető gyakorlatokon alapszik. Ennek megvilágítása czéljából bátor
vagyok a következő példát felemliteni. Ha a gyermeket a nyelvtani
és helyreirási szabá.lyokra akarjuk megtanítani, mondjuk pl. 85 sza-
bályra: akkor nem magoltatjuk be vele, mint régebben szekták a 85
szabályt, hanem értelemmel biró mondatokon, vonzó tartalmú olvasmá-
nyokon gyakoroljuk be azokat. Igy azután a tanulóra nézve a mellett,
hogy a szabályt mindjárt alkalmazni is megtanulta, egyuttal az olvas-
mány tartalmának megismerése is haszonnal jár.

Egészen iVY áll a dolog anaasi kézügyességi rendszerrel. A sza-
bályokat képell az a 85 gyakorlat, melyet a tanulónak a leg kűlőnbő-
zőbb eszközök használata mellett el , kell sajátítania. Igy pl. az 1. gya-
korlat egyenes vágás, a 2. h.rántvágás,' a 3. ferde vágás, a 4. az élek
levágása; mindezt a késsel végezi a növendék, Az 5. gyakor~athoz
már a fürészt kapja kezébe és igy tovább. Megjegyzendő, hogy e gya-
korlatok egyszerü végeztetése a maguk egymásutánjában, mint a hogy
azt Francziaországban teszik, hogy a slöjd a népiskola kötelező tárgya,
nem vezetne czélhoz, hanem pl. az 1. és 2. gyakorlat begyakorlása és
alkalmazása közben készíttetünk egy kís, az olvasásnál használható
sormutatót. Ilyenformán van a náási rendszerben 50, külőnbözö czé-
lokra használható mintán a 85 gyakorlat elosztva, mely eken ezek a
kellő egymásutánban begyakoroltatnak. Hogy a gyakorlatok ilymódon
való alkalmazása a gyermek érdeklődését sokkal inkább ébren tartja,
mintha azokat minden formába öltöztetés nélkül kellene gyakorolnía,
az nem szorúl bizonyításra. A 2. mintánál a két első, ismétlődő gya-
korlatot egy harmadik, egyészen új gyakorlat egészíti ki. Igy fejlik ki
az egész rendszer a gy~korlatok módszeres egymáshoz kapcsolásából,
miknek folytonos ismétlődése és az új gyakorlatnak az előbbiekhez
szinte észrevétlenül való füzödése a növendék haladását annyira meg-
könnyíti, hogy pl. a 40. mintának az elkészítése semmivel sem jár rá
nézve nagyobb nehézséggel, mint az elsőé. Az egész mintasorozat egy
teljesen befejezett egészet képez, hasonlón a lánczhoz, melynek egyes
szemei szerves .egészszé füződnek egybe. A munkával szerves összefüg-
gésben áll, sőt annak egyenesen alapját képezi a- rajzolás.

E gondos körültekintéssel és szakértelemmel összeállított rend-
szer az első alkalommal engem valósággal bámulatba ejtett s ez az
első pillanatra támadt csudálatom még fokozódott, a mióta vele alapo-
sabban megismerkednem sikerűlt, annyival inkább, mert azt találtam,
hogy e módszer rendkivül könnyen alkalmazható alegsajátosabb viszo-
nyokhoz. Ha pl. valamely iskola a teljes ruintasorozat elkészítéséhez
szükséges idő felett nem rendelkeznék, a tervezet igen könnyen akkép
módosítható, hogy az kevesebb mintát foglaljon magában a nélkül
mégis, hogy ezáltal egyik vagy másik, talán a következő mintáknál
szükséges gyakorlatot meIIőznünk kellene.
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Nézetem, e tekintetben az, hogy a svéd minták legnagyobb ré-
szét minden változtatás nélkül átvehetjűk, a mint azt a qJ:él.tjk..l.l.S,
'U1JgupJF.. 'ks crmerl'Rálák 'tettek, mert azok oly. jól vannak összeválogatva,
hogy úgy módszertani, mint müvészeti szempontból a czéluak teljesen
megfelelők.

Az 1. számtól a 19.ikig terjedő mintasorozat csupa egy darabból
álló tárgyakat foglal magában, mig 20-on felül a tárgyak többnyire
több darabból állók. Igy pl. a 20. ruhafogas; 21. léczpad virágcserép
számára: 22. fejszenyéi ; 23. zsámoly léczekből; 24. dézsafedő j 25.
ládika; 36. merőkanál; 27. sütőlapát; 28. mosófa; 29. vonalzó; 30.
csizmahuzó; 31. fali lámpatartó; 32. vetélő; 33. evőeszköztartó; 34.
amerikai fejszenyéI ; 35. gyúfatartó; 36. labdaütő; 37. háromszög-vo-
nalzó; 38. toll tartó ; 39. zsámoly; 40. szögmérő; 41. tányéros; 42. szög-
vonalzó; 4"3.gereblyefej ; 44. kép ráma ; 45. fali szekrény eszközök szá-
mára; 46. kis sütőteknő. .

Azt hiszem, az előadottak után könnyü belátni a pad. kézügyes-
ségi oktatás jelentőségét ás előnyös voltát. Igyekeztem bizonyítani"
annak nevelői hatását, de erre még majd visszatérek; igyekeztem meg-
értetni, mikép szoktatható a növendék e foglalkozás kapcsán játszi
könnyüséggel önálló gondolkodáshoz és önállósághoz a munkálkodás,
ban j mint fokozza annak figyelmét, szorgalmát ; mint lesz e munka .
folytán rendszeretet és pontosság, tisztaság és csinosság második ter-
mészetévé; szóval: mikép lehet a kézügyességi tanítást a jellemképzés
hathatós eszközéül felhasználni. Könnyü ezt belátni mindazoknak, kik
a munka felemelő hatását önmagukon szerzett tapasztalatokból ismerik.
Mily megbecsülhetetlen erkölcsi haszon az, ha a gyermeknek a munka
kezdetén tanusított kedve és szeretete napról-napra fokozódik a hala-
dás tapasztalatára; mily jótékony hatásu ez a munka a vele járó edző
testmozgás következtében a .testr e nézve és általában az által, hogy a
kéznek öntudatos, ügyes használását elősegíti a külőnbőzö eszközök
kezelési médjának megismerése közben!

(Folyt. kőv.) Schranz Mihály..

A szoba levegője.*)
Egészségtani tanítás a népisk. felső osztályaiban.

Az embernek legfőbb és legdrágább kincse az egészség. Azért egészsé-
günkre vigyázzunk, a mennyire csak lehet. Az egészségnek egyik főfeltétele
a tiszta, jó levegő. A levegőröl az Ur Isten gondoskodott; mert földünk
50-60 kilometer magasságban levegővel van körül véve. Ezt a levegő meny-
nyiséget -Iégkörnek- nevezzük. A föld minden testet magához vonz, tehát a
levegőt is vonzza. Azért a levegő a föld felületén legsürübb és feljebb mindig

*) Előadatott a fehér-komáromi esperességbeli tanító-testület -mult évi őszi értekezleten,
Velegen.
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ritkább. Hat kilometeren felül már olyan ritka a levegő, hogy ott az ember
nem élhetne meg. Ebből is látjuk, kedves gyermekeim, hogy az Ur Isten min-
deneket jól cselekedett. Oda adott legtöbb levegőt, a hol az legjobban kell,
és annyit, hogy abban sok szükséget ne szenvedjünk. Az az 50 -60 kilorne-
ter nagy távolság ám. Az hatszor olyan magas, mint a milyen messze ide
Moór van.") De mi nem a szabadban lévő levegőről akarunk ma beszélni,
hanem csak arról a levegőről, mely a szobákban, a termekben van; megta-
nuiván azt, hogy milyen legyen az a levegő, miután annak az ember egész-
ségére olyan nagy és lényeges befolyása van. Olvasókönyvünk azt .mondja :
-szobád levegője legyen tiszta,' - és : -a szabadban az Ur Isten gondosko-
dott a tiszta levegőről ; de lakásainkban magunknak kell arról gondoskod-
nunk.« A szobában lévő levegő is a szabadban lévő levegőből való, hiszen
a' ház környékéről, a szabadból iön az oda ; csakhogy a szobai levegő külön-
féle 'okokból sokszor megváltozik, megromlik. Miután pedig csak tiszta leve-
gővel biró szobában lehet az ember egészséges': tanuljuk meg azt, a mitől a
levegő 'megromlik, hogy tőle óvakodjunk - és ismerjük meg azt, a mi által
a levegőt tisztán tarthat juk, hogy azt gyakoroljuk.

Mi az ember legfőbb és legdrágább kincse ? Az egészség. Azért az
egészséggel mit kell tennünk? Vigyáznunk kell rá. Az egészségnek mi az
egyik főkelléke? A tiszta levegő. A kellő levegő meanyiségről ki gondosko-
dott? Az Ur Isten, még pedig oly formán, hogy abban soha szükséget ne
szenvedjünk. Mennyire terjed a levegő földünk körül ? 50-60 kilometer
magasságra. A levegő egész magasságban egy formán sürü? Nem földünk
felületén legsűrűbb, mert a föld vonzza magához; de ,feljebb egyre ritkább
s hat kilomteren felül már olyan ritka, hogy abban ember nem élhetne meg.
Minek nevezzük ezt az egész levegő mennyiséget? Légkörnek. Mi melyik
levegőről akarunk beszélni? A szobai levegőröl. Valjon a szobai levegő más-é
mint a szabadban lévő levegő? Nem, csakhogy sokszor nem olyan tiszta,
mint emez. Azért mit kéll vele tenni? Gondoskodnunk kell arról, hogy ismét
tiszta legyen. .t\. tisztátalan levegő milyen hatással van az egészségre? Azt
megrongálja ; sőt néha egészen tönkre is teszi. Mit kén azért a jó szobai
levegőről tudnunk? Hogy miáltal romlik az meg, - hogy attól óvakodjunk
- és miáltal tartható tisztán, - hogy azt gyakoroljuk. '

A szoba levegője leginkább megromlik az által, hogy a szobában sokan
laknak és azt rendes és kellő időben nem szellőztetik. A levegő ugyanis
két részból áll: 1 részélenyből és 4 rész légenyből. Ha lélegzünk, élenyt és
légenyt szivunk be. Az éleny az élet fentartásához szükséges és a testben

, marad, a légeny pedig, a melyet ismét kilehelünk, árt az egészségnek.
Eg~sz 'éjjelen át pedig sokszor lélegzünk, sok élenyt szivunk be és sok lé-
genyt lehe1ünk ki, különösen ha sokan aluszunk egy szobában. Hogy a szü-
kebb helyre összezsufolt lakosság a levegőt megrontja, azt a városok lakosain
lehet leginkább észre venni. A városok lakosai rendesen halványabbak.
mint a falvak lakosai, Falun míndig . egészségesebb a nép. Vagy talán azt
gondoljatok-e, hogy a városi nép nem szellőzteti naponként a szobáit

") T. i. a mennyire Moór Veleghez van.
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és azért olyan halavány? Ne higyjétek! .Hanern .azért olyan hala-
ványak, mivel ha szellőztetik IS a szobáikat, a szük utczákról' még-
sem kapnak egé~zen tiszta levegőt; mert a városban lakó sok nép a levegőt
megrontja. A sok gyár is rontja füstjével és gőzévei a levegőt. Ezekből
magyarázható meg az is, hogy ha ragályos betegség üt ki, az mindig a nagy
városokban mutatkozik legelőször, még pedig a legpiszkosabb, utczákban és
olyan helyeken, a hol szegényes lakások ba, pincze helyiségbe, . sok nép van
összezsufolva. De mi falubeliek könnyebben kapunk szellőztetés által tiszta
levegőt a szobába; mert a házsor végén vannak a kertek, azokon tul gedig
a szántóföldek, rétek, erdők, hol mindenütt tiszta s jó a levegő. Szabályul
veendő: hogy a szoba mindennap és a mennyire lehet, a reggeli vagy estéli
órákban szellőztessék. De jobb reggel szellőztetni ; mert reggelre még nem
vette úgy bele magát a rossz levegő abutorokba, ágynemükbe és falakba,
padlásba és padlóba és kinn a szabadban is reggel legfrissebb a levegő és
tisztább, mint a napnak bármely más szakában! A szobák szellőztetése álta-
lános egészségi szabály sennélfogva elmulaszthatlan kötelesség. Mégis sokan
azért nem szellőztetik a. szobáikat. mert a szellőzterést feleslegesnek tartják:
tudatlanok, néha önfejűek, sőt makacsok is és a jó tanácsot nem fogadják
meg. Pedig kedves gyermekeim, szegények vagyunk mindannyian, csak egy
szobánk van,. nagyobbrészt, az is rendesen alacsony s -néha csak egy ablakkal
biró, ilyen szobában alszik az egész család. Reggelig mennyi légeny lesz" ott
kilehelve l A szobák szellőztetése felette szükséges, azért azt el . ne
mulaszszuk. Nem jó továbbá - a szennyes ruhát a szobában tartani.

Mi által romlik meg a szoba levegője leginkább? Ha a szobában sokan
laknak és ázt nem szellőztetik. Miért nem jó, ha egy szobában sokan laknak?
Mert a szoba .levegőjéből sok élenyt fogyasztanak el és sok légenyt lehelnek
ki. A .légeny milyen hatással van az egészségre? Árt neki. Hova lesz a be-
szivott levegő éleny része? Azt a tüdő felhasználja vérképzésre. Honnan
tudjuk azt meg legjobban, hogy az összezsufolt lakosság megrontja a leve
gőt? A nagy városok Iakosain mit tapasztalunk P Hogy azok rendesen halvá-
.nyabbak mint a falvak lakosai. Miért? Mert a városokban sűrűn állanak a
házak egymás mellett, bennök sokan laknak, az utczák keskenyek s a város
maga.is nagy területen fekszik. Még mi segíti elő némely városban a levegő
romlását? A benne található sok gyár gőze és füstje. Miről tudhat juk meg
legjobban, hogy a városnak nincsen olyan tiszta levegője mint a falunak? Mert

. ha ragadós betegség üt ki, az rendesen a városok lakosai közt jelentkezik
legelőször. Hogyan tisztitjak meg a levegőt? Szellőztetés által. A szellőzte-
tést illetőleg mit kell szabályul venni? Hogy a szqbát minden nap, még pedig
a mennyire lehet reggel vagy este szellőztessük . .)Miért kell épen reggel vagy
este szellöztetni? Mert akkor frissebb a levegő, mint a napnak bármely más
részén. De miért jobb mégis reggel szellőztetni? Mert a levegő akkor leg-
frissebb és estélig a rossz kigőzölgés is jobban belevenné magát úgy az épü-
let falaiba, mint a szoba butoraiba s az ágynemüekbe. Miért szellőztetunk mi
falubeliek nagyobb eredménynyel mint a városiak? Mert a házsorok végén
mindjárt ott vannak a kertek, azokon túl pedig .a szántóföldek, rét ek, erdők
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Mindenki szellőzteti a szobáját? Nem. Némelyek azért nem szellőztetnek.
mert tudatlanok s a szellőztetés szükségét nem látják át, némelyek önfejűek
s makacs ok sajó tanítást nem követik, sokan pedig télen azért nem szellőz-
tetnek, mert sajnáljak a több fütő anyagot.*)

A hosszabb időre halomra rakott szennyes nagyon megrontja a levegőt.
A sok izzadság, a mi benne van s a por kellemetlen szagot terjesztenek, a
levegőt rontják és az egészségnek ártalmára lehetnek. Hasonlólag hátrányára
van a szoba levegőjének némelyeknek az a rossz szokása, hogy a kályha körül
ruhát és fát szárogatnak s a szobában kutyát, macskát megtürnek. Az erős
szagu gyümölcs (alma, birsalma) sem való a hálószobába, mert főfájást okoz.
Az erős szagu, virágokat pedig egyáltalján nem kell szobában tartani, mert
azok sok szénsavat adnak ki, különösen éjjel. Leleves növényeket azonban jó
a szobában tartani, mert azok, különösen ha napsugarak érik, nagyon fejlesztik
az élenyt. Azért már egészségünk fentartása is azt kivánja, hogy házunkhoz
- ha csak lehet ~ kertet csatoljunk, hogy aház tájari és mindennütt, a hol
csak alkalmas hely nyilik, fákat ült essünk. A szoba levegőjét a -sok dohány-
zás is megronthatja. Némely házban megvan az a szokás, hogy a kályha
csövét bedugaszolják s a meleg gyorsabb kihatolását ezáltal megakadályozzák.
Ha ez a kellő óvatossággal történik, akkor jó. De vigyázzunk - különös en
a belül fülő kályháknál - arra, hogyacsövet addig be ne dugaszoljuk, mig
a kályhában a fütő anyag tökéletesen el nem égett. Mert ha már akkor el-
zárjuk a csövet, mikor a kályhában még egy kis láng is van, akkor a kály-
hában nincsen elég léghuzam, a parázs kékes lánggal kezd égni és az úgy-
nevezett szénéleget fejleszti, mely a tüdőnele nagyon árt, nagyobb mennyiség-
ben pedig halált is okoz. Azért a kályha csövét csak akkor lehet elzárni, ha
a kályhában a fütő anyag már teljesen elégett. Hasonló okból épen nem en-
gedhető meg, hogy zárt szobában, vagy konyhában szenes vasalóval vasal-
janak ; mert a jól ki nem égetett faszén füstölög s tulságos mennyiségben
fejleszti a szénéleget, nagy főfájást, sőt egyéb komoly bajt is okozhat. Nem
egészséges továbbá a nedves lakás levegője, mert abban a butorok hamar
megpenészesednek, a penész pedig rontja a levegőt. Nedves lakások padlója
a mennyire lehet feljebb ernelendő, feltöltendő. hogy az esőlé ne a szoba felé
huzódjék, hanem az udvar felé folyjon le. A szoba levegője végül nem
egészséges, ha túlságos hideg, vagy túlságos meleg. A rossz levegőt könnyen
meg lehet ismerni: rossz szaga van, megneheziti a lélegzést, föfájást és fül-
zugast okoz; sőt némely gyengébb természetűek tőle el is ájulnak. A rossz
levegő beleheléséből származott bajok csak friss levegővel gyógyíthatók.
Azért keresik fel a városok lakói oly gyakran a város környékén lévő gyü-
mölcsösöket s mennek, a kik tehetik - nyáron át falvakra 'lakni.

Hogy a szoba levegőjét tisztán tartsuk, még mitől kell óvakodnunk?
A szennyes ruhának, vagy az erős szagu gyümölcsöknek a hálószobában való
elhelyezésétől. Miért P Mert a szennyes ruhában található izzadság és por

*) Ily hosszu feleletet -a gyermekektől nem igen várhatunk. Jelen esetben még három
rávezető kérdésre volna szükség. Szerk.
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egyaránt rontják a levegőt, az erős szagu gyümölcsök pedig főfájást okoznak.
Még mit ne szárítsunk a szobában ? Nedves ruhát, nedves fát. Hogya
kályha me.legét )obban megör\nük, d ká\ya esüvét ehirbat)uk-e? El, de csak
akkor, ha a fütő anyag már tökéletesen elégett és már semmit sem füstölög.
Mert ha előbb zárjuk el a kályha léghuzatját, mi, fejlődhetik ? Széneleg fej-
lődhetik, mely szénéleg az egészségnek nagyon árt; sőt néha halált is okoz.
Ebből az okból szenes vasalóval, hol nem szabad vasalni? Zárt szobá-
ban, vagy konyhában. Miért P Mert a jól ki nem égetett faszén avasalóban
füstölög és igen nagy mértékben fejleszti a szénéleget, mely szénéleg nem
csak nagy főfájást okoz, hanem egyéb komoly bajt is vonhat maga után.
Még mit nem jó a szobában tartani? Erős szagú virágos növényeket, mert
azok éjjelen át szénsavat fejlesztenek, mely szénsav az egészségnek szintén
árt. Ellenben milyen növények nevelik az élenyt? A leveles növények, még
redig különösen nappal. Azért már egészségünk fentartása szempontjaból is
mit ültessünk a ház körül ? A ház táján s mindenütt fát ültessünk a hol csak
az ültetésre nlkalmas hely nyilik. Ha lakást választhatunk, vagy építünk, mire
ügyeljünk? Hogy az száraz legyen; mert a nedves lakásban abutorok és
ágynemük hamar megpenészesednek, a penész pedig rontja a levegőt.

Megtanultátok már most édes gyermekeim, hogy mitől romlik meg a
szoba levegője: tanuljuk meg azt is, hogyan lehet azt tisztán tartani. Első
sorban nevezeridő meg a szobák rendes és mindennapi szellőztetése. A mint
már fentebb is emlitettük, azt el ne mulaszszuk. A szobákat évenként kétszer
ki kell meszelni. A meszelés nemcsak azért jó, mivel általa a fal fehérebb és
a szoba világosabb lesz; hanem főleg azért, hogy a falra lerakodott por, a
melyet onnan leseperni nem lehet, a meszelés által. eltakartassék és ez által
ártalmatlanná tétessék. A butorokat, a szeba falait és padlását gondosan le
kell poroini, a szobát tisztán kiseperni, az ágy ruhát az udvaron többször szel-
lőztetni és tisztán tartani. A tisztátalanság leginkább megrontja a levegőt. A
tisztaság pedig erény, mely minden embernek, ki azt gyakorolja, becsületére
válik. A mit most mondtam, azt - leülönösen ti lányok el ne felejtsétek !
A tisztaság azonban ne csak a szobában legyen látható, hanem az udvaron
és utczán is gyakoroltassék ; mert ha szellőztetünk, onnan jön a levegő leg-
először a szobába. Ha beteg van a háznál, vagy valami járvány uralkodik a
vidéken, akkor a fentieken kivül még úgy is javíthatjuk a szoba levegőjét,
hogy cserép edényben izzó parazsat - mely már tökéletesen elégett s épen
nem füstölög - viszunk a szobába s azt néhány perczig ott hagyjuk, vagy
pedig friss vizzei telt edényben jeget tartunk, Egyéb' jószagú szeba-füstölő
szer a szoba levegőjét nem javítja, valamint a szobák kifüstölése sem
ajánlatos.

A rossz levegőből származott bajokat csak mivel lehet gyógyítani? Jó
levegővel. A tiszta szobai levegő is csak mikor legegészségesebb? Ha sem
tulságos meleg, sem tulságos hideg. Hogy a szoba levegője egészségesebb
legyen, mit kell a szoba falával tenni? Évenként legalább kétszer a szobát ki
kell meszelni. A meszelésnek mi a haszna? A meszelés világosabbá teszi a
lakást és fertőtleníti a falra lerakodott port. Az egészséges lakásnak még mi
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képezi a főkelIékét? A tisztaság mindenben, még pedig nemcsak a szobában ;
hanem utczán, udvaron is. A· tisztaság milyen tulajdonsága az embernek?
Erénye. A mondattakon kivül még hogyan tisztithatjuk meg a szeba levegő-
jét, ha például beteg van a káznál? Ha cserépedényben izzó parazsat viszünk
a szebába s azt néhány perczig ott hagyjuk, vagy pedig friss vizzeI telt

. edénybe jeget teszünk. . Némelyek a Ievegő-tisztítására jószagú szoba füstölőt
használnak, jól .tesznek-e azok? A szobát füstölni egyáltalán nem jó.

Megtanultátok tehát édes gyermekeim, hogy a szeba levegőjemitöl
romlik meg: óvakodjatok tőle; de azt is megtanultátok, hogy miáltal lehet a
szoba levegőjét tisztán tartani: tegyétek meg, Isten áldása pedig legyen koro-
nája a ti engedelmességteknek !

A magyar dal ünnepén. *)
Talán csak lelkem édes mámorának
Pazar szinekkel festett képe ez?
Avagy talán mégis való, mit látok?
És édes álmom teljesülve lesz?
Nem álom ez, hanem való! Ez ünnep
Kinek szólhatna másnak, mint neked
Magyar ajkről magyar szivekbe hintett
Magyar' dalunk, - diadalod megérted:
·És ennek szentelünk ma ünnepet!

Ö szép magyar dal, nemzetünknek kincse!
A mult mutatja nagy hatalmadat;
A ránk sötétült századokban egykor
Aludtunk .mi, - s virrasztál egymagad!
Varázshatalmad adta vissza nékünk
Szívünk reményét, mely már elveszett!
Mag'yar -dal.! Te hazánkban ·szárnyra kelve
A csügged,őket tettre Ielkesítve :
Haláltól mentéd meg a nemzetet!

És mégis vannak olyanok közöttünk,
Kik létezésed el nem -ismer ik,
Magyarságuk habár e törpe korcsok.
Szégyenpír nélkül fennen hirdetik!
A szív, mely érted nem bir lelkesülni

*) EJöadatott a dunántuJi magyar daJszövetség ünnepén, Sopronban, f. évi május hö : 20-án
Szerk.
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Te istenadta dal! - s tagadja létedet.
E sziv idegen érzelmek hazája,
Nem is lehet mienk a dobbanása:
Magyar kebel nem hordhat ily szivet!

Ha nincs magyar dal, hát mi az, mely hajdan,
S ha jönni kelJ, úgy napjainkban is
Magyar szive kbe bátorságot oltva
Csaták tüzébe lelkesitve visz!?
És mienk a hires induló, mely,
M~nt szikra gyújt, s belénk tüzet lehel?
Melynek agyunkat lázba ejtő hangja
A vért szivünkben mint vihar kavarja,
S galambfiakból is még sast nevel?!

Csakis magyar szív lelkesülhet érted,
Ez érti meg bűbájos voltadát,
Gyógyító balzsamot sajgó szivünkre
Édes magyar dalunk varázsa ad.
A honfigyászban elmerülve egykor
Imánk gyanánt fogadtuk azt a dalt,
A melynek lelket biztató akkordja
A honfibúnak lőn az osz.latója ;
E szép dal: Isten, áldd meg a magyart!

Ha van, kit sors a idegenbe ű zött,
S a 1;>alsor~ számtalan csapása közt
Reménye, és lehet, hogy hcnszerelme
Megtört szivéböl rég elköltözött,
Midőn ott távol Idegen hazában
Meghallaná a kőltö .Szóbt"-át,
Fásúlt sziv ébe újra vissza térne
A régen elfeledt hazának képe:
Csak ezt szeretné, ezt az egy hazát l

6 szép magyar dal, nemzetünknek kincse!
A mult mutatja nagy hatalmadat,
A ránk sötétült századokban egykor
Aludtunk mi, - s virrasztál egymagad!
Varázs hatalmad, adta vissza 'nékünk
Szivünk reményét, mely már elvesiett .
Magyar dal! - Te hazánkban szárnyra kelve,
Magyar szivekbe bátorságot őntve .
Tovább is lelkesítsd e nemzetet!

Markóczi Imre.
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Áldómondások' a confirmandusok számára.
(L e á n y o k nak.)

Nincs fényesebb mennyország az égben, mint a női szivben, mi-
kor annak minden dobbanása boldogabb jövőről, Istenben helyezett
hitről beszél. - -

De nem képzelhető szomorúbb, kietlenebb pusztaság e földön,
mint a női szív, a melyben a hit többé már nem él.

A mennyország lakói őszbe borult fürtökkel is boldogok .
A kietlen pusztaság vándorai ifjú' szivvel is boldogtalanok.
Órizd meg hitedet s boldogtalan nem leszel soha.

*
A szenvedések álló csillagok. Öröm s remények hulló csiIIagok.-

Mi rövidebb, mint a boldogságnak gyorsan muló napja? ., Mi hosz-
szabb, mint a szenvedésnek sötét éjszakája? " Örömödben leborulva
kérjed a jó Istent, tegye azt fölötted nagygyá, áIIandóvá. - Bánatod-
ban kérjed Lelkének erejét, hogy az kebledben a hitet éleszsze, nevelje:
viharra napsugár, éjre hajnal ragyog, csak hinni meg ne szünj, Isten
segítni fog! *

E földi boldogság' csillogó szivárvány, mit sovárgó vágy gyal el-
érni óhajt minden balga gyermek. - Harmatcsepp, mely akkor semmi-
sül meg, mikor legfényesebben ragyog a virágnak kelyhiben- ... Rövid
álom, melyet ébren álmodunk ... Futó habori vándor felhőnek gyorsan
muló árnya ... Egy lehellet a fényes tükör lapot?- .. Volt. Nincs.-
S talán nem is lesz soha! Ne keresd hát boldogságodat künn a nagy
világban, önnön szivedben építsed meg azt, templomot emelve abban a
valJás oltárának, a melyen a hit, szeretet, remény égi lángja lobogjon
szüntelen és akkor betöltöd szent hivatásodat. Szived részvétéveI eny-
hitni fogod a bánatot,szivesen megoszton az örömöt s lelked gazdag-
ságával boldogitni fogod. a kicsiny k őrt, melynek őrangyaláúl rendel
majd végzeted! Úgy legyen!' *

Nincs a nagy világnak annyi tenger kincse, mely elvesztett boldog-
ságunkat pótolni tudná ... Nincs a bánatnak oly nagy oczeánja, me-
lyet fölszántani képes ne volna' a hü; részt vevő kebel vigasztaló
szava ... Ápold hát szivedben e szent, magasztos érzést Isten lelke
által és akkor nemednek büszkesége leszel, egy Jészsz azok kőzűl', a
kikről a költő ihletetten igy szól:

Szerencsétlent csak ő tud szánni,
És vigasztalni ezenvedöt ;
A tévedést siratni, bánni
S ha nem vár boldogabb jövőt:
Nyugodtan élni és lemondva,
Föláldozón és mosolyogva
S ki nem fáradva sohasem,
Meghalni hitben csendesen.
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Az ég és a föld küzdenek az emberi lélekért. Nemesb r~sztnk

föl, a magasba vágy, de a testiség a porba húz alá, - Fölemelkedni a
magasba nincs elég erőnk ... A porban maradni örök kárhozat, két-
ségbeejtő gondolat ...

Bár igy van ez, ne csüggedj kishitü! Szent vallásunk arra tanít
minket, hogy a felhők közül kinyúl egy égi kéz, hogy vezesse a gyön-
gét, a védtelent az élet utain, hogy őrizze, óvja s boldoggá tegye a hü,
nemes szivet s a porból a magasba, ama szebb, dicsőbb, örökös hazába
fölemelje azt . . .

Bízzál hát leányom s a te hited itt e földön bolgoggá teszen,
fönn a mennyben üdvözít ni fog. Amen.

Ifj. Draskóczy Lajos,
ev. hittanár.

Tar 1ó z á s.
lll.

Pardon ! Változtatnom kellett előbbi czikkemnek a végén, a mennyiben nem
csupán két baraczkról szólok itt, hanem az egész tálczát a kezembe fogom és
válogatok a baraczkok között, mert látom, hogy vannak közöttük törődöttek is.
Bizonyosan nem kézzel szedte őket K. úr, hanem úgy rázta le j a mikor egyik a
másikra esett és azt agyonütötte.

Ott van mindjárt a 315-ik oldalon egy keserü baraczk; abol azt mondja K.
úr : "A fiatalság olcsó áron szerzi az intézetben a készültséget j mert a tanító-
képző a szegény népnek nevel j - annak pedig csak olcs6 portéka jut minden-
ből." - "A mi a testvér mühelyeknek czéljaira alkalmatlan, az oda jut a tanító-
képzőbe. " -' És mégis azt követeli K~ úr, hogy minden tanít6 kitünf legyen!
l1A fegyveres béke elnyeli a százmilli6 kat, a koldus krajczárokon tengődik ~
tanít6képző intézet."

Én nem tudom, hogy mennyi azoknak a száma, a kik a r6lsőbb iskolákból
- mint alkalmatlanok - kimnstrálva küldetnek a tanítóképző intézetekbe j a
kikre ráolvasták, hogy "j6 lesz tanítónak." Annyit azonban tudok, hogy állami
képzőintézetekben sok felekezeti tanító képeztetik. Ott pedig a milliókból köl-
tenek. Úgy látszik, hogy ezek is olyan meggondolatlanul elszórt mondatok, a
milyen lealázók lennének a tanítoságra nézve, ha igazak volnának; de hála Isten-
nek - nem úgy van! Hiszen a tanítók ma már olyan magas fokán állanak az
általános müveltségnek, hogy egy Tréfort is kijelentette, miszerint a tanítók közül
minisztert 'is tudna választani.

Ezután vettem egy másik baraczkot, a mely az előbbire pottyant \ és azt
agyon ütötte, miközben maga is nagyon megsérűlt. "A képző intézetben szerzett
készültség csak lárifári. Azután - önképzés által - kell és lehet csak elké-
szülni." Persze, hogy kell is, lehet is j a e nem úgy, a hogyan a tálczán ajánl va
van. Az csak a leczkére vagyelőadásra való készülés j a mi mint ajánlva van, se
nem szükséges, se nem lehetséges. Készüljön a tanító általánosan. ne egyegy fél-
órai előadásra. mert K. úr szerint olyan szerencsétlen rabbá lesz, mint az a
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kánya, a melynek feje á vascsapda által fogva van és csak a szárnyaival csap-
kod ide-oda. Ha elkészül a' tanít6 egy-egy leczke-6rára, azután közbe jön valami
nem várt eset, egy nem várt felelet j úgy megakadhat, hogy még a harmadik
napon is fázik tőle; úgy járhat, mint a Petőfinek "Füstbement terv" czimü köl-
teményében irva van.

Legyen a tanít6 feje egy forrás, melyből bármikor meríthessen; ne kösse
meg magát egyes leczkékre való készülés által, mert igy soha sem rendelkezhe-
tik szabadon saját magával. Szokjék hozzá a szabad előadáshoz. Hiszen még az
a pap is szerencsétlen, a ki annyira kötve van irott prédikáczi6jához, hogy azt
szörél-szöra akarja mondani; mert ha megakad, akkor kotorászhat zsebjében az
irás után .

. De nem is lehet -pedáns lelkiismeretességgel" minden leczkére elkészülni,
mert mindenríapra van vagy 7-8 tantárgy. Ki az, a ki ezekre előkészül?! Nyo-
moruság annak a tanítónak az élete, a ki előkészülés nélkül nem tud tanítani; az
soha sincs otthon. A tanítás is hasonlít az evéshez, miről a franczia azt mondja:
"L' appetit vient en mangent" Ha nem üres a fej, tanítás közben születnek uj
gondolatok.

N em moudom, hogy a kezdő tanító néha-néha ne készüljön K. úr szerint
is; de azt mondom, hogy e szabály a161 iparkodjék magát emanczipálni, mert
különben úgy jár, mint K. úr; a ki saját vallomása szerint készülődéseivel annyi
papirost tele irt, hogy mázsányi nyaláb lett belőle.

A köteles portiöt én is leszolgáltam már" tehát hozzá szélhatok a dolog-
hoz. Én azt ajánlom a kezdő tanítónak, hogyatananyagokat olvassa, tanulmá-
nyozza át számtalanszor j e mellett olvasson olyan könyveket, a melyek minden
oldalr 61 megvilágítják azt a kört, amelyben mezognia kell, aztán igyekezzék
szabadon, önáll6an működni; különösen, a beszéd-értelmi gyakorlatokban; ott
nem akad meg olyan erősen, és ha ebben otthonos lesz, azután megy a többi is.
K. úrnak, meg azt ajánlom, hogy olvassa el János bátyánk VII·ik levelét (Ev.
Népiskola". 1891. 7-8-ik szám) abban van megírva, miképpen és mikor lesz
valaki j6 tanító. Annál a levélnél talán csak Pál ap. levelei' érnek vagy értek
többet. -

A harmadik tálczán végre mérgezett baraczkekat találtam, - "Abriktolás"
név alatt. Ajánlatnak pedig ezek a haraczkok ugy, hogya ki azokb6l eszik
egyszerre mester lesz belőle, mert a dolog veleje abriktolás.

Én is láttam valamikor ilyenfélét" de nem kértem belőle. Mindent taktusra
tenni, command6ra mozgatni orrot, fület! Szép lehet a nézőnek; a gyerekek sze-
retik is játék gyanánt, de a valóságban nem más az, mint fénymázos, lyukas
bakkancs; a fegyelem és figyelem megalapításához kevéssel járul.

Aztán egy osztatlan iskolában akár egyebet se tegyen a tanít6, csak abrik-
tolj on; holott komoly tantárgy ak is vannak, melyek a tanítót egészen elfoglalják,
mi alatt az als6bb osztályokat magukban kell foglalkoztatni i pedig a gyerek nem
mumia, hogy meg se mozduljon. Mozgás, pezsgés, holmi apr6 suttegáanélkül
gyerekek et képzelni sem tudok; de nem is kellenének. \,. .

Hogy a határ át ne legyen lépve, osztályonkint megbizok egyet, a ki
nekem a rendetlenkedfit megnevezi.
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A legrendesebb kap -- egy évben egyszer egy 6 --8 kros palatáblát,
vagy más apr6 kitüntetést. Ez használni szokott.

"Állj az ajt6 elé, mikor onnan az abriktoltak kijőnek és kész az egész
vizsga; megismerheted a tanít6t iskolást6l együtt. Ha nem öltözködnek, nem
mozognak üteny szerint, ott a mester helyén kontár ül." Igy beszél K. úro 01'-
vosságúl pedig ajánlja a következőket: "Hogy a rendet megalapíthasd, nincs erre
más m6d, mint hogy reggel és délután ülj az iskolában, ott várd az abriktoland6-
kat, hogy ne rendetlenkedjenek." - Ez már nem keserű, ez több, ez mérgezett
baraczk. Valahányszor ilyent olvasok, fölforr bennem a vér! Ki beszélhet igy?
Egy gyakorl6 tanít6 r És kinek beszél? Az osztatlan iskolák falusi tanit6inak
vagy anagy városiaknak ? Nem hiszem, hogy maga is megtenné; csak tigy hir-
ből hallotta, csak úgy olvashatta az ilyen idealis lovaglást Mohamed meanyor-
szágában. Tudom, hogy vannak, kik ezt ajánlják. A neveléstani könyvek legtöbbjé-
ben benne van, mint a czigány levelében a rák.

A tanár urak is elmondják a katedrár6l. De hát a mi megvan irva és el
van mondva, az a val6ságban mind sehol sincs meg. Az ilyen csak meztelen
theoria, Kár a fiatal emberek fejét terhelni vele, mert találkozik köztük olyan, a ki
meg is akarja va16s ítani j fölszáll elméletileg az ideák magas világába, honnan
aztán úgy lepottyan, majd nem összetöri magát.

K. úr azzal védheti magát, hogy nem egyedül van; vannak ilyen elméleti
rokonai. Nem régen történt, mikor egy tanítónak ezen kérdésére; "Ott várja-e
a tanít 6 tanítványait az iskolában?" A "Népt. Lapjá'-nak szerkesztője így felelt:
"Ott bizony! Ez elengedhetIen szabály."

N o, már az ilyen ideális vesszőparipán val6 nyarga16dzás csakugyan bo-
szantja a gyakorlati embert. -- Legyen nekik - de csak is nekik - igazuk
abban, hogy ez szükséges is, szép is volna. De akkor ott áll a lehetőség nyom6s
kérdése. Sokféle kellene ahoz, még pedig mind olyan dolgok, a miket a világ
összes theoristái sem tudnának megtenni. P. o. a tanítói fizetést úgy kellene
rendezni, hogy a tanítónak az iskolán kivül ne legyen gondja semmire, hogy ne
kelljen neki pi6czákat árulnia, kőrisbogarakat szednie, lepkéket fogdoznia; a me-
lyeket pedig a "Népt. Lapja" nagyban ajánl.

Az iskola fönntart6it kellene megabriktolni, hogy a gyerekek rendes idő-
ben, ütem szerint jőjjenek a fűtött iskolába. Vagy talán beüljön a tanító 7 órakor,
s ha fázik fütsönbe maga? Igen ám, ha volna mivel! De még azután hozzák
egyenkint a fütő anyagot. . Egy negyed kilenczkor pedig a nagyobbakkal menjen
könyörgésre. Hát aztán xönyörgés alatt ki abriktoljon?

A tanít6nak éppen korán reggel van egy kis házi teendője j p. o. van pár
darab marhája s utána kell néznie, esznek-é, isznak-e P stb.

Bizony, bizony, még theoriának is gyarl6 dolg-ok az ilyenek! Azok az elmé-
leti urak, hogy mennyire nem értik a gyakorlati dolgokat, álljon itt egy példa.
1873-ban a keszthelyi gazdasági intézetben voltunk péttanfolyamon, s ott történt
az az eset, hogya tudós tanár úr azt akarta megmagyarázni, melyik a legjobb
vetniva16 mag-gabona; hogyan válaszsza ki azt a paraszt gazda? "Nem az a leg-
jobb, a melyik nagyobb, hanem a melyik nehezebb; az pedig a lapáttal val6
szórás alatt a gannada közép pontjaba hull vissza." - Az én csekélységem volt
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az, aki erre a fejét rázta, mondván : .Ellenkezőleg tanár úr l az a legnehezebb,
a melyik a széllel szemközt legmesszebbre esik, mert oda potyog a kövecs és
tégla-darab mind." .Az elméleti tanár úr erre megharagudva igy sz6lt: "Ön a
fizika törvényét nem ismeri, mely szerint minél sulyosabb a földobott tárgy,
annál függélyesebben esik vissza." "Igen am, válaszoltam, csak hogya sz6r6 nem
függélyesen veti föl a gabonát, hanem a függő állastöl mintegy 20 foknyi, elhaj-
lással, a szélnek szembe, Úgy hiszem, van az intézetnek buzája 'és lapátja; pr6-
báljuk meg. És mi lett a vége?l Az, hogy a theorista tud6s elhallgatott.

Soha sem látott lapáttal sz6rni.
Hátulkullogó.

A siovidéki ágo ev. tanítói kör értekezletéröl,
" 1\ sióvidéki ágo ev.' tanítói kör ez évi tavaszi közgyülését május

hó 1-én Szárazdon tartótta.
Elnöki meg ny itó után St o 1c zen b a ch j ak ab helybeli tanító

tartot~ növendékeivel gyakorlati előadást, melynek tárgya a tékozló
fiúról szóló bibliai történet, czélja pedig a bibliai történetek tárgyalása
módjának bemutatása volt az osztatlan népiskolában. Az előadás sike-
rültnek mondatott, minthogy előadó a tanulsá.got az osztatlan népiskola
intenczióinak megfelelőleg kellő rövidséggel, mégis kidomborított egé-
szében igen szépen vezette le. .

A kőr tisztviselőinek ,megbiúttási ideje ezévveI' lejárván. azok in
corpore beadták I lemondásukat, melyet általános tisztujítá,s követett.
Ennek eredménye az lett, hogy a volt tisztviselők kőzfelkiáltás utján
újolag, beválasztattak, kik az ismételten nyilvánuló .kőzbizalom, illetve
közakarat elől ki nem térhetvén, tisztjüket további három' évre ismét.
megtartották.

Minthogy a mult alkalommal beválasztott esp. tanügyi bizottsági
tagok mandatumának időtartamára nézve némely részről nézeteltérés
mutatkozott, azok szintén beadták lemondásukat. A gyülés a további
félreértés elkerülése végett' egysaersmindenkorra kimoridja, , hogy' az
esp,' tanügyi bizottsági időtartam három-három évre sz ól s hogy ezen
küldöttek választása mindenkor a tisztujítással egyidő ben történjék. -
A tanügyi bizottságba újólag beválasztattak Gömbös Gyula és Polgár J.

Olvastatott a főtisztelendő egyházkerület 1892. évi jegYrzőkönyvé-
nek az énekmelódiákra .vonatkoz ó 79. pontja, melynek intézkedését a
k őr helyeslőleg tudornásúl veszi s megbízza a fiókérrekk őr ők vezétőit,
hogy elnökletük alatt szükebb körü összejövetelt eszközöljeneks az
énekmelódiákra vonatkozólag az említett jegyzőkönyv fennti pontja ér-
telmében a legpontosabban eljárjanak s javaslataikat további eljárás
végett a kőr karmesteréhez f. évi julius 1-ig okvetle-n beküldjék.

A nagytiszteletű alesperesi hivatal', által véleményezés végett
beküldetetett a fehérkomárorni egyházmegye inditványa egy kerületi
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magyar énekeskönyv szerkesztése és kiadása tárgyában. A kör az
indítványt annak indokolásával együtt helyeslőleg veszi tudomásul
s azon véleményét fejezi ki, miszerint jelenlegi esperességi magyar
énekes kőnyvünk ma már nem felel meg teljesen a követelményeknek
sőt az abban foglalt temetkezési énekek hiányosságuk mellett még
szerfelett korlátolt számúak is; azért megfelelő új énekeskönyv kiadá-
sára az időt elérkezettnek látja azon megjegyzéssel, hogy az abban
foglalandó melodiák száma czélszerüségi szempontból 30~40-nél tőb b
semmi esetre ne legyen, melyek kellő arányban legyenek a változatos
tartalmú énekek tetszés szerinti számához elosztva s hogy az ünnepi
énekek kőzül néhány legszebbnek az egyes ünnepi hangulatnak meg-
felelő különleges melodiájá legyen, s az idegen melódiák nemzeti jelle-
güekkel helyettesíttessenek. Ily ért ele m ben az inditványt pártolja,
azt időszerünek tartja s a kezdeményezők mozgaImát örömmel üdvözli.

Olvastatott az 1892. évi egyházmegyei gyűlés jkönyv 9. pontjának
utolsó bekezdése a körlelkészek mellé adandó hivatalos minőségü
kisérő tanítók választásának módozatáról. A kör köszőnetet mond az
egyhm. gyülésnek a tanítók irányában tanusított eme figyeIméért s
azok megválasztatását a kör időnként kettős ajánlata egyikének szives
figyelembevétele mellett megnyugvással a nt. egyházmegyei gyűlésre
bizza, azok beválasztását azonban csupán egy-egy évi időtartam ra
javasolja.

Pénz- és könyvtáros olvassa fel jelentését és számadását a könyv
és pénztarra vonatkozólag, mely szerint a mult évi bevétel 64 frt 81
kr.; a kiadás 49 frt Ú kr. Pénztár készlet 15 frt 60 kr. A számadás
rendben találtatván, pénztáros részére a felmentvény megadatott, azon
utasítással, hogy a még hátralékos tagdijakat bekaszszálván, a befolyt
összeget a pénzkészletből kiegészítve, körünk - az Eőtvás-alap szá-
mára adományozott - alapítványából ismét 25 frtot törleszszen.

Olvastatott Péterfy Sándor úrnak, az. Eötvös-alap elnökének
kőrünkhőz intézett köszönő levele a felajánlott alapítványért. Tudorná-
sul vétetik.

Főjegyzö jelenti, hogy Nitsinger Fülöp annak tolmácsolására
kérte fel, hogy e vidékről való távozása miatt a körből kilépni kény-.
telen s hogy ennek folytán a jelen ülésen felolvasásra kerülendő mun-
káját visszavonja. Erre nevezett kilépése sajnálattal tudomásul vétetik,
munkájá nak felolvasása pedig levétetik a napir:endről.

, .
Göm bős Gyula murgai tanítói olvassa fel el ödjénék. t. Wa g ner

Endre volt ugyanottani tanítónak rövíden, de szépen kidolgozott élet-
rajzát, .rnely szomoru emlékezés általános meghatottságot keltett.*) Fel-
olvasónak buzgalmáért a kőr köszönetet mond s egyszersmint elfogadja
azon indítványát, hogy hasonló esetekben az idöszerüség szerripontjá-
ból az elnök legyen jogositva valakit azonnal megbizni valamely el-

*) Szerző szivessé géből a derék innnkat lapunk jövő száma hozni fogja. . Szerk.
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hunyt kartárs életrajznának megirásával, úgy, hogy az a legközelebbi
ülésen már felolvasható legyen.

Re in János paksi tanító olvassa fel munkáját ily czimmel:
"Hallás, vagy hangjegyek után tanítsuk-e az éneket az elemi népisko-
lában 1" Birálója Göm b ö s Gyula volt. Előadó munkája elején az elemi
énektanítás czéljáról ; azután a hangjegyek utáni énektanítás miseriái-
ról, melyhez il lusztráczióul Juhai Antal könyvéből nehány absurdumot
olvas fel; végül a hallás utáni tanítás előnyeiról érte kez ik s ki-
mondja, hogy az éneket a nép isk o láb a n általában hallás után való
énekeltetési módszerrel véli legsikeresebben taníthatónak. Biráló általá-
ban helyesli előadó nézeteit, csak annak fejteg'etésével nincsen egészen
megelégedve, miért is a munk át kissé éles hangon bonczolgatta. A
munkát a birálattal s a kifejlődött eszmecserével egybevetve a k őr
azon megállapodásra jutott, hogya falusi népiskolákalsó osz tá lyainál
a hangjegyek utáni énektanítás határozottan mel1őzendő; sőt a fel-
sőbb osztályban is csak annyiban érvényesülhet, amennyiben az a
hangjegyek szemléltetéséhez s a kotta utáni éneklés legkezdetlegesebb
elemeinek elsajátitásához okvetlen megkivántatik.

Ha isz er Henrik paksi tanító, - tekintettel arra, hogya főt.
egyházkerület ama határozata, hogy ev. egyházainkban a kántori fize-
tés csupán stolákból áll, a többi fizetés pedig csupán tanítói fizetésnek
tekintendő, a magas kormány részéről a tanítói nyugdij .meg álla pitásá-
nál nem acceptáltatott, minek következtében egyházkerületünk tanítói
esetleges nyugdijáztatásuk esetén a felcsig ázo tt, magas fizetési járulék
daczára is a leg mostoh ább elbánásban részesülhetnek: azon iudítványt
terjeszti be, miszerint kéretnék fel az egyházmegyei gyülés, hogy az
,)gyházkerület eme határozatát a tanítói hiványokon érvényesítse; neve-
zetesen talán a körlelkészek elnöklete alatt, egy kiküldendő vándorbi-
zottság utján minden egyes gyülekezet tanítói meghivó levelében kőzös
megegyezéssel az egyházkerületi határozatnak megfelelőleg tüntesse
ki külön a tanítói, külön a kántori fizetést; vagy is vezesse rá: a fenn-
tiekből teljes fizetés tan í tói fizetés, kántori fizetés pedig csupán az
esedékes stóla. Ezzel egyidejüleg tán a szokásos stolák a gyülekezetek
s tanítók közös megegyezése mellett egy meghatározott, tán méltányo-
sabb átalány ban állapíttathatnának meg s e meghatározott összeg v é-

tethetnék fel aztán kántori fizetésül. Agyülés elkerülhetlen szügesnek
látja az ügyben a lehető leggyorsabb s Iegha.tározo ttabb intézkedést,
mert lehetséges, hogy ezen rendezetlen állapotnak nem egy szegény öz
vegy fogja keserüen megadni az árát j azért az inditványt elfogadja s
kéri az egyházmegyei gyülést az indítvány értelmében ez ügyben a
lehető leghamarabb s leghatározottabban intézkedni.

Azon indokolással, hogya II-od tanítóknak, mivel legtöbb helyen
csak a fötanító akadályozása es etén kötelesek csak kántori funkcziót
végezni, melyre támaszkodva üres idejükben sem használjék fel az al-
kalmat az e tekintetben való gyakorlatszerzésre, miért is nincs meg az
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egyházi funkczió körül a kellő jártasságuk, miböl kífolyólag kisegítés
esetén a kántori teendőkben nem csak hogy csekély gyakorlottságot
tanusítanak , hanem az isteni tiszteletek, esetleg gyászszertartásoknál
nem ritkán zavart is idéznek elő, -- ifj. Kr ing Gyula udvari tanító
azon inditványt adja be, hogy úgy a saját, mint a gyülekezetek jóvol-
átér t, valamint az áhitat emelése szempontjából a tanítói gyűlés kérvé-
nyezze a nt. egyházmegyei gyülést, miszer int sziveskednék odahatni.
hogy a jövőben a II-od tanítói szerződések elkészítésénél a másodtaní-
tók köteleztessenek 'minden egyházi szertartáson a fötanító mellett
jelen lenni s azokon a 'szokásos istení tiszteletek alkalmával cselekvő-
leg is részr venni.

A k őr a nép áhítatának emelése szempontjából az indítványt
helyén valónak találja is kéri a nt. egyházm. gyülést, hogy az, az indít-
vány értelmében e viszás állapot beszüntetésér öl gondoskodni szives-
kedjék.

Ham mer József a kör karmestere mivel az őszi gyüléseken, -
melyek jegyzőkönyvi határozat szerint főként összhangu énekek be-
gyakorlására vannak szánva, - a munkafelolvasások az énekgyakor-
latokat nagyon háttérbe sz orítják : indítványozza, hogy őszi gy üléseken
munkák egyáltalán ne olvastassanak, hanem az idő csupán összhangu
énekek eegyakorlására fordítassék. Melyre nézve azon határozat hoza-
tott, hogy munkák felolvasását nem lehet teljesen levenni az őszi gyü-
lések napirendjéröl, hanem az indítvány oda módosíttatik, hogy az, az
énekgyakorlatok II t á n történjék s csak annyiban, amennyiben az idő
megengedi.

T. Top sch e r Vilmos sár-sz t.vrniklósi tanító kéri magát a kör
rendes tagjául felvétetni; mely kérelemnek hely adatik.

Ezzel aztán tavaszi értekezletünk befejezést is nyert s egymásnak
örvendve, testvéri, kölcsönös üdvöz letek mellett vig kedélylyel sz é-

ledtünk el a szélrózsa minden irányába a viszontlátás édes remé-
nyében.

Jövő tavaszi 'gyülésünk Kistormáson lesz.
I?olgár József,

főjegyző.

A bakonyvidéki evang. tanító-egyesület értekezle-
letéröl,

A beküldött jegyzőkönyből közöljük a következőket. Agyülés f. évi május
h6 4-én Bakony-Tamásiban tartatott meg Kolbenheyer Albert lelkész űr elnök-
lete alatt,

1. Elnök úr mély fájdalomt6l s igaz bánattól áthatott hangon, a veszprémi
evang. egyházmegye esperesének, N agyt. Tatay Sámuel úrnak elhunytéröl meg-
emlékezvén, - az értekezletet megnyitottnak jelenti.
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Az elhunyt esperes érdemeit az értekezlet jegyzőkönyvbe iktatni rendeli. -
A részrehajlatlan, pártoló, védő, szerető, j6 atyát elhunytában is tiszteletben tar-
tandjuk s emlékét hálás fiúi szeretettel s kegyelettel, fogjuk őrizni. Poraira
áldást mondunk, - sirdombjára letessszük kesergő szivünk s igaz bánatunk
koszoruját.

3. Nagy Sándor, bszentlász16i lelkész-taníto úr, méltányolva emeli ki Kol-
benheyer Albert lelkész urnak, az értekezlet elnökének, abbeli páratlan ügyszere-
tetét, hogy daczára gyengélkedésének s az uralgö kellemetlen időjárásnak, mégis
megjelent közöttünk, hogy tanácskozásainkat évek hosszú során át tapasztalt
s most már úgysz6lván - nem is nélkülözhető, bölcs és tapintatos veze-
tésétöl meg ne foszsza s bennünket nagyrabecsült megjelenésével megörven-
deztessen.

A sziv ilyen szép s elismerő megnyilatkozásán. de meg a mindnyájunk által
. is érzett és táplált elismerés és szeretet hatása alatt: az értekezlet elnök urnak,
a hozzánk való ragaszkod 6 s feláldoző hűségéért, forró köszönetet mond, kisérve
azzal az \ óhajtással, hogy a mindnyájunk által szeretett s nagyrabecsült férfiú
előbbi épségét, egészségét, a mi örömünkre, a népnevelés hasznára és még sok
iónak előmozdithatására, előbbi tökéletes épségében, Isten kegyelméből, mielőbb
visszanyerje. r

I

4. Nagy Sándor hbödögei tanít6 tartotta me~ előadását "a földrajz köré-
ből ~, - a bakony tamási iskolás-gyermekekkel.

A fiatal tanító elöadását, végig figyelemmel s érdeklődéssel kisérve hall-
gattuk meg; - ahhoz, a helyest kiemelve, a fogyatékosságot j6akaratu1ag fel-
tüntetve, többeken hozzászólottak. Helyesnek találta az értekezlet: a tárgy meg-
választását, az anyag mennyiségét s a feldolgozást; csak a tüz - mely gyújt s
a fürgeség, mely leköti a figyelmet, volt az előadásban kissé fogyatékos .

Jövőre előadást fog tartani: Keizer Lajoz súri tanít6.
5. Barabás Gáspár vpálotai tanító olvassa fel: "az elrontotf munka' ez-

irásbeli dolgozatát . .Jöv,őre munkát hoz: Németh Péter csóthi tanító.
7. Elnök ur jelenti, hogy a megbizás folytán, általa az "alaptőke" javára

megindított gyüjtés, 'I'alabér Ferencz varsányi tanít6 ur által is a megajánlott
10 frt befizettetvén, eddig 27 frtot eredményezett, ..:... a szives ajánlatokbél még
hátralékban van : 1 frt'20 kr.

Elnök úr ezen jelentését az értekezlet szivesen veszi tudomásúl s a fárad o-
zónak köszönetét nyilvánítja.

8. A boldog-emlékü Zsedényi Edo által, a tanítók javára hagyományozott
és rendelt, áldásos hatásu segélyre, az esperességtől nyert jogánál fogva-
az értekezlet, foly6 évben: Csányi Lajos btamási tanító urat ajánlja, tisz-
telettel kérvén a N agytisztelétü s Tekintetes egyházmegyét, hogy ez az ajánlatot
elfogadni sanevezettet szintén pártfogásába venni kegyeskedjék. .

9. Elnök úr jelenti. hogy a mult évi értekezlet által kiküldött négyes bizott-
ság, munkáját, "a kerületi egyesület alapszabályai felülbírálatát" teljesitette s
az észrevetelek a győrmegyei tanít6-egyletnek, az eszme felvetőjének, megül-
dettek. Tudomásul szelgal.



199

10. Barabás Gáspár várpalotai tanítö inditványozza, hogy: a kerületi egye-
sület megalakulása körül felmerülő költségek fedezésére, itt a helyszinén, magunk
között gyüjtést .rendezzünk.

Az értekezlet a gyüjtés eszközléséveI Birnbaum Sándor vpalotai tanít6 urat
bizza meg: - az eredmény 5 frt 80 kr., mely össszeg az .Evang. Népiskola"
szerkesztőségéhez lészen beküldendő.")

11. Németh Péter cs6tbi tanít6 Lakits Vend el urról, az országos tanító-
egyesület elnökéről emlékezett meg, elismerő szép szavakban; _ a jeles férfiúnak,
a tanítói fizetések rendezése körül kifejtett munkásságát s több izben felemelt
bátor szavát méltatván érdemileg.

Értekezletünk, - indíttatvan az elismerő szép szavak, de de meg saját
lelke sugallatát61 is: Lakits Vendel urnak, az országos tanít6-egyesület elnökének
elismerésül s ragaszkodásának jeléül, az éber s kitartö őrködésért, bátor s nem
is teljesen eredménytelen felszölamlásekért, bizalmat szavaz s hálás köszönetet
mond; - mely testületi nyilatkozatot, a mi büszkeségünknek, jegyzőkönyvi ki-
vonatban, megküldeni határozta.

13. Elnök ur jelenti, hogy a mult évi kerületi gyülés határzzatából kifo-
lyólag, az Altdörfer-féle kh6rálból kimaradt, vagy- nagyobb eltérést feltüntető
ének-melödíákat, összesen 14 darabot, Macher Endre tanító úr közremüködésével
összegyűjtötte s a kijelölt helyre, Kapi Gyula urhoz, a soproni tanító- képző-
intézet igazgatój ához be fogja küldeni.

Elnök úr ezen intézkedése közhelyeslésseI találkozott·
14. Macher Endre, lkomáromi tanító indítványozza; kéressék ki az egyház-

megye közbenjárása, hogy a kerületi gyülés, - az országos tanítói nyugdíjtörvény
tekintetéből, melynek intézkedései reánk nézve sok esetben megrövidítéssel járnak,
amennyiben fizetésünk nagy része kántori fizetésnek vétetik s mint ilyen nyugdíj
alapjául nem szolgál - hozzon határozatot, melynek ,értelme szerint, a tanítói
hiványok, az egész kerületben, újra szerkesztessenek - s bennük, t. i. a hiváuyok-
ban a tanít6i fizezetések, a kántorjaktál szigoruan elkülönítessenek, hogy többé
azokat ide-oda magyarázni ne lehessen s így azok a mi aiegkárositásunkra okul
ne szolgálhassanak.

Az inditványt az értekezlet elfogadja s elnök urat megkéri és megbizza,
hogy ebben az irányban az esperességi gyülésen, az inditványt beterjesztvén,
hatni, sz6t emeli kegyeskedjék.

14. A jövő évi értekezlet
bezárja.

helyéül Veszprém kitüzetvén, elnök ur agyülést
Barabás Gáspár,

az értekezlet jegyz őj e.

A györi ev.' egyházmegyei tanító-egylet köz-
gyülése.

Téthen jöttünk össze jun. ő-én - három tag kivételével mindnyájan.
Összesen 23-an. 9 6ra utá? "Isten felséges adománya" karének elzengése után

*) A szives adományokról lapunk más helyén számo lunk be. Szerk.
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N agys. Földváry Elemér világi elnök és országgyülési képviselő űr szép beszéd
kisératében megnyitja a gyűlést, Beszédében különösen hangsulyozta azon orszá-
gos mozgalmakat, melyek legut6bb lejátsz6dtak az országgyülésen a tanít6i fize-
tések rendezése érdekében. Megnyugtatni igyekezett a testületet az 5-üd' éves
50 frtos korp6tlék megszavazásával.

Ha talán eme szépen előadott beszéde elnök urunknak végképen nem
terelte is rendes medrébe a bánatos kedélyeket, melyek sebet kaptak az ország-
gyűlés ,többsége által meghozott törvény miatt; de annál inkább örömme~ győ-
ződött meg az Egylet -ma is azon odaad6 szeretet, a tanügy iránti vonzalom, s a
tanítók érdekeit oly melegen pártoló szivről, mely az ő keblében dobog; - s
igy egyhangulag és lelkesen azt kiáltá, hogy igen soká és boldogan éljen! A ke-
gyelet áldozata ma is letétetett általa a tanügy szent oltárára 50 frtnyi összeg-
ben az egyleti könyvtár javára, mely tett úgy hiszem nem szorűl üres sZiakban
kifejezett dicséretre.

Gyülésünk tárgysorozataib6l azokat, melyek nem birnak nagy vonz6 erővel
az olvasóra nézve, - kihagyom; csupán a főbb momentumok elősorolásába
bocsátkozom.

Ilyen elsőben is a "kerületi tanító-egylet" ügye, melyről Varga -János k.
barátunk ma elzengette hattyudalát. ,- Zokog 6 kebellel és fel-felcsilláml6 köny-
nyakkel kellett hallanunk jelentését barátunknak ; - mert meggyőződtünk belőle
arról, - hogy ami - de különösen az ő fáradozása porba hullott reménynyé

_ és eloszlott ködfátyollá lett.
Reményének egy fellobban6 szikrája azonban még mindig él lelkében; mert

,- úgymond ..:..--"némely mag esék a j6 földbe is", 2 tanít6-egylet és a soproni
ev. képezdei tanári testületnél, kiknek kezreműködésével talán még idővel hozhat
a j6 mag száz annyi hasznot.

Lehangoltság fogott el bennünket a jelentés hallatára, s önkéntelenül is
azon gondolat támadt keblünkben: "Istenem! ma már a világ minden kasztja:
mesterember, iparos, munkás, kereskedő, hivatalnok, ügyvéd stb. azon vall, hogy
minél nagyobb egyesületté alakulva, - érdekeit annál bizonyosabban előmozdít-
hassa, - s ennek létrehozása körül nem kimél sem pénzt, sem fáradságot; - s
it sok ezer meg ezer egyén mint egy ember törnörül a zász~6 körül. - Csak
egyedül mi dunántuli tanítók vagyunk oly ellentmond6k egymásnak, hogy a szép
és hasznos czél utáni törekvést saját magunk ront juk le és buktatjuk meg. -
Sajnos dolog, de be van nálunk bizonyítva a jelentés szarint. - (A jelentést
e lap hasábjain mindenki olvashatja.)

A bánkódás keserű érzetétől áthatottan vette tudomástí.l egylettink e gyász
jelentést; s a 'buzgó, munkás pályatársnak eddig tanusított lelkes tevékenységéért
jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. Egyuttal pedig inditványoztatott, miszerént az
a legközelebb megjelenő "Ev. Népiskolában" közzé tétessék.

Mint szinte nem érdektelen ügy: a kerületi Chorálkönyvből hiányz6, de a
gyülekezetekben énekeltetui szokott s a dunántuli kerületi énekes könyvben fog-
lalt egyházi énekek ügye kerülvén napirendre, - alulírott megbizatásához híven
beterjeazt ilyent összesen 29-et, egyhangra letéve.
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E munkálat az Elnökség utján a kerületi nép iskolai bizottság elé fog
terjesztetni, s ennek közbejöttével, ha a kerület áttal is elfogadtatik úgy, p6t16-
lag egy ujonnan kiadand6 egységes Chorálkönyvben - szakértő kezek által fel
fog dolgoztatni.

A pénztári számadással kapcsolatban - melyet Buthy Márton lelkiismeretes
hűséggel végzett - Lauesék Gyula számvevő jelentése után egy inditványt ter-
jeszt a közgyülést elé. - Nevezetesen: "A már meglevő 150 frtnyi tőkénk
mint segély-alap szerepeljen sannak kamatai s netáni adományok mindaddig a
tőkéhez csatoland6k, mig az az 500 frtot el nem éri, s ezen alaphoz a Zsedényi
alapitvány részesei ezután 5 frttal járuljanak". Az inditvány köztetszéssel j6váha-
gyatván - elfogadtatott.

Ennek kapcsán Laucsek számvevő és Buthy pénztáros határozott lemondá
sukat jelentik be a közgyülésnek, melyet nagyon sajnosan vett tudomásul az egy-
let, tuiután személyükben - a munkaszeretet és pontossággal párosult szakérte-
lemmel bir6 egyéneket veszt. De még inkább vérző szivvel volt kénytelen hal-
lani szeretett alelelnökének Varga J.-nalr visszavonhatlan lemondását. - Az ő
lemondásával kapcsolatban ismét az a közöny jut eszünkbe, melyet a kerületi,
tanít6ság e munkás férfiunak szép eszméje iránt tanusítoti, s nem is tudjuk tá-
vozását másként megmagyarázni, mint hogy e miatt történt. - Ime mások ütik
a sebet a testen és nekünk fáj! Reméljük azoban, hogy körünkben ezutáura is
fáradhatlan munkását fogjuk birni benne a népneveJésnek. - Titkos szavazattal
megválasztattak : Alelnöknek Bándy János, pénztárosnak Laucsek Gyula. szám-
vevőnek Németh János.

ÉÍénk vitat keltett a' magas miniszteriumnak ama vita alá bocsátott kér-
dése: "Mit tehet a népiskoJa a keresmák látogatása ellen?" Többek hozzá szö-'
lása után az "erkölcsnemesítő," "mértékletességi'" valamint "olvas 6 egyletek"
felállítása volna hivatva e k6rt megszüntetni és a népből kiirtani. Ezzel kapcso-
latban azonban a pénzügyminiszteriumnak nem kellene kisebb községben több
korcsmát engedélyezni egynél, mert minél több a korcsma, annál nagyobb a ver-
seny, s ez a nép romlását vonja maga után.

Az egyleti dalárda számára kiadatott betanulás végett a "Sz6zat~, "Hym-
nus", "Gyászdal" , (Mért oly borus, oly néma esereg.) és "Révpartra talál". -
Idő hiányában sajnálattal kellett mellőznük Nt. Bognár Endre elnök úrnak jelzett
felolvasását lia Bibliáról", mit azonban reményünk van, a jövő gyülésünkön meg-
hallgathatni .

Közebédre gyülvén - élénk társalgásaink közé itt is bele-bele vegyük
volt alelnökünknek gyászdala a kerületi egylet meghiusulásár61, melyre kiki itt
is megtette megjegyzését. - Felköszöntőket is mondtak és pedig Varga János
az egyloti Elnökségre; Bognár Endre elnök ur pedig a leköszönt és megválasztott
tisztikarra.

Meglátszott rajtunk a nyomott hangulat, a csatavesztés benyomása, mely-
ben csakhamar elszéledtünk csendes otthonunk felé magánosan is elmélkedni
a "Győrmegyei tanító-testület gyászos vereségéről."

Bá.ndy Já.nos;
ev. tanít6.
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Nyilttér.
Felelet H. H. úr nyilt kérdésére.

Már 25 éve, hogy tanítóskodom, megfordultam sokféle tanítói
körben, de még soha sem hallottam arról emlitést tenni, hogy valahol
szokásban volna, hogy az is kol á b a II imádkoztatnának sulyos bete-
gekért. És ime. e b. 1. ez idei 5. számában egy kartárs úr meséli, hogy
náluk bizony ezen szokás divik s miután röviden indokolja annak he-
lyességét hittani szempontból, hátrányait is az oktatásra, felteszi azon
nyilt kérdést:

Helyes-e és fentartando-e ezen szokás, vagy nem?
Sietek én is ezen kérdés tisztázásához igénytelen nézetemmel

hozzájárulrrl és kijelenteni hogy nem.
Még pedig azért nem, mert az iskola a tanítás, nevelés ügyének

szolg ál és ha..a mi többnyire osztatlan, tulságosan tömött iskoláinkban a
tanító meg akar nemes hivatásának derekasan felelni, nem ér rá ily sp eciá-
Iítások kultiválására, legyenek azok még oly szépek és helyesek. Oly
sok van már ugyis abból a szépből és helyesből felrakva arra a tanítói
kocsira, hogy nem volna csuda, ha olykor belefáradnánk, különösen
ott a hol a 300 forintos minimum ká naánja kecsegteti a szegény
tanítóto

Szerintem ily czélra ott van a lelkész és a templom, ez az alkal-
mas forum ilyféle emberbaráti kötelességek hivatalos elvégzésére.-
A tanítónak úgyis naponként többször kell imádkoznia gyermekeivel
ép erőért egészségért, Isten áldásáért fáradságos mun kájokhoz , s azért
alig jut a drága időből ily különlegességekre. '

Fegyelmi tekintetben meg épen káros hatásu az oktatásnak ily
dolgok által való zavartatása. Ha a gyermeket valahogyan rendhez
szoktattuk, hogy későn 'ne jőjjenek és az oktatást ne zavarják , bekop-
pantanak ilyféle ügyekkel és az oktatás menetét egy időre kirántják
rendes medréből; és' azok elintézése is drága időnket veszi igénybe.

Azért tehát nem mondhatnárn, hogy ezen szokás helyes és ebből
önként folyik a kérdés második részére a felelet t. i., hogy nem tar-
tandó fenn.

Ezzel kapcsolatban áll azonban a nyilt kérdés utolsó soraiban
tartalmazott pótkérdés is: Mi módon és me ly indokolással kellene azt
megszüntetni?

Az indokolást halottuk. Ugy hiszem minden tanító, kit illet, tán
már tapasztalása alapján is rájött ezen indokolás helyességére ; és ha
meggyőződött ezen, magában véve szép, de iskola keretébe nem való
szokás hátrányairól utat módot fog keresni azt kiküszőbölni.

Ha azonban, mint az előrelátható; ezen orvosság nem' tenné meg
a kellő vagy k ivá nt hatást, mert nem jut el oda a hová tán akartuk,
vagy egyszerüen ignoráltatik, úgy más eszközhöz kell nyulni.
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Menjen el az illető tanító lelkészéhez, beszélje meg ezen ügyet
vele, ne titkoljon el előtte semmit, hanem mondja meg ősz intén véle-
ményét és a lelkész, ha hivatása magaslatán áll és ismeri az iskola
nemes rendeltetését, . bizonyosan meg fogja találni a helyes módot ily
abusus beszüntetésére, Tudjuk, a nép szivósan ragaszkodik régi szoká-
saihoz, de ha tapintattal intéztetnek el ily ügyek, csakhamar belenyug-
szik az uj rendbe is.

Ha ezen az uton bármi okból nem lehetne boldogulni, ug-y az
ügyet elég fontosnak tartom, hogy az az illetékes tanítói értekezlet elé
hozassék tárgyalás végett és erősen hiszem, hogy ez meg fogja találni
a módot, hogyan kell ily elavult furcsa szokásokat örökre eltemetni
A többi mallékkérdésre felelnem, jelzett álláspontom at véve tekintetbe,
úgy hiszem, szükségtelen,

Miklósfalu, G.öhrinl}, Mihály.

Nyilt kérdés.
Véleményadás és hozzász6lás végett vagyok bátor következőket felern-

Iíteni. -
X Gyülekezetben 4 tanít6 van .alkalmazva. A népiskola 4 osztályu, 2-2

ositály egy teremben; eddig leányok, fíűk, elkülönítve taníttattak.
1-II. leány-osztály egy teremben egy tanít 6 vezetése alatt.

Ill-IV. ~ "" " " " "
I-Il. fiú-osztály ~ """"

Ill-IV. " " ,:,,""
Most az az inditvány tétetett, mindegyik tanít6 tanítson egy - egy osztályt, egy tan-
teremben, fiúkat és leányokat, úgy, hogy az illető tanít 6 egy osztályt vezetne s
egy osztályra annyi időt fordíthatna, mint előbb két osztátyra.

Már most az a kérdés: elő n y ö s ese b b-e a r égi beo szt á s, vag y az
ú j abb i int éz ked é s? Hozzá teszem még, hogy városi iskolaról van szö.

X.

Irodalom.
Budavár ostroma 1849. május 4-21·ig. Szerkesztette D'e l s e a u x Rezső.

Á.ra 30 kr. Kiadja a "Könyves Kálmán" irodalmi részvénytársaság, Budapesten ,
VIlI. Kerepesi ut 19. sz. Szerző e füzet et a budavári honvéd-sseber leleplezése
alkalm ára írta, a szabadság iránti eszményi lelkesedés emelése czéljáb6l. "Mig
ember él a földön! - ugymond -'- mindig szent eszménye lesz a szabadság,
[őra fogékony ember szivében emlékük élni fog azoknak, kik hazájuk szabadsága-
ért elvéreztenek. ~

Káté evangelikus iskolák számára. Grá t z M 6 r. Hamadik javított és
bővitett kiadás. Ára 20 kr. Budapest, Hornyánszky Viktor kiadása. Mai nap már
szokatlan még a káténál is, ha az kérdések-feleletek alakjában van irva; a tanít6
keze meg van kötve e m6dszer mellett, a gyermekek pedig nem szoknak a gon-

..
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dolkodva val6 feleléshez, s igy az egész oktatás igen könnyen gépiességbe eshetik.
pgdig ggygbkgnt a· tárgy feldolgozR§il j6; e§ilk az Wnik fel különö§l1ek, lwgy aZ
uri ima tárgyalása hiányzik e kézikönyvből, bolott egyházi tanterveink elrendelik
annak tárgyalását a népiskolában. - A könyvben függelékűl "Gyöngysorok"
czim alatt különféle vallás-erkölcsi tartalmu költemények, énekversek s versikék
vannak csatolva, melyek az egyes kérdésekhez füzendők. Ezeknek a megválasztá-
sát sem tarthatjuk mindenben szerencsésnek. '

Öt nyelvü szótár. Rob ic sek Z sig m o n d budapesti könyvkereskedő
kiadásában (Budapest, V. kel'. Fürdő-utcza 8. sz.) és Som o gy i Ed e szerkeszté-
sében igen érdekes és val6ban bézagot pótl6 vállalat indult meg. A vállalat
czime: Öt nyelvü szótár és felöleli a magyar, német, angol, franczia és olasz
nyelvet. A műben igen fontos és gyakorlati ujitást tapasztalunk, a mennyiben
mind az öt nyelvnek sz6kincse egyetlen folytatólagos; megszakittatlan ábéczerend-
ben van feldoldozva, mi lehetségessé tette azt, hogy minden egyes sz6 valameny-
nyi többi négy nyelvre le van forditva, Hogy némi fogalmat nyujtsunk a sz6tár
basználhatóságár61, csak azt jegyezzük mp,g, hogy az aránylag szük tér daczára
összesen körülbelül 800,000 szót fog tartalmazni. Az egész mü 32 füzetb~n fog
megjelenni és egy füzet ára 30 kr. Mindazoknak, a kik idegen nyelvekkel foglal-
koznak, melegen ajánljuk e közhasznu mű megszerzését.

Vizsgai jutaiomkönyvek. A népiskolai növendékeket alig serkentheti jobban
bármi más a szorgalomra, mint az, ba szorgalma s jó magaviselete jutalmául
közvizsga alkalmával bármi csekélységnek látsz6 ajándékkal tűntetik ki. Legal-
kalmasabb e czélra a hasznos irányu könyvek ajándékozása, mert az ilyeneket,
mint gyermekkori becses emlékeket hiven megőrzi évek hosszu során a kitünte-
tett. A takarékpénztárak, községi és. egyházi .előljárök és tehetősb egybáztagok
alig tehetnek üdvösb intézkedést, mint ha a közelgő vizsgák alkalmával Z i h
Kár oly, békés-szent-adrási nép tanítónak a hazai lapok által is rokonszenvesen
fogadott "N é psz e r ü eg ész ség tan" czimü kis müvét igyekeznek megszerezni
és özt a szorgalmas tanulők közt jntalomkönyvek gyanánt kiosztani. Ez által a
közj6 előmozdítását is elősegítik, a mennyiben e népies irányu hasznos munka
elterjedését a nép közt mielőbb lehetövé teszik. Ára példányonként 18 kr,
Az ár beküldése után szerző bérmentve küldi meg a megrendelendő menynyiséget.

Lakóhelyismertetés és Sopronmegye földrajza. A min. tanterv alapján
a népiskolák Ill. osztálya számára irt a Pap p J ó z se f. Sopronmegye térképé-
vel s a szöveg közé nyomott 16 képpel. Ára kötve 60 fillér (30 kr.) Kiadta
Stampfel Károly, Pozsonyban. •

A magyar irodalom legértékesebb jutalomkönyvei kaphatökR á t h M 6 r-
nál Budapesten, (Haas-palota). A ran y J á nos halhatatlan nagy költőnknek
következő remek müvei jelentek meg népies hiheteten olcs6 kiadásokban:

Toldi. Szent Lászl6 füve. Első lopás. Jókai ördöge. Számos
képpel és a költő életrajzi vázlatával. Aranyozott díszkötésben 1 példány 50 kr.,
10 példány 4 frt, 20 példány 7 frt 50 kr.

Tol d i. A hires müvész Vág6 képeivel és a költő életrajzával 20 kr., 10
példány 1 frt 80 kr., 50 példány 8 frt. Egy-egy diszkötés külön .20 krral szá-
mittatik.



Vegyesek.
Kérelem olvasóinkhoz s lapunk minden barátjához. Tisztelettel felkérjük a

na gyérdemü közönséget, szíveskedjék lapunkat a körükben előforduló tanügyi és
személyi mozgalmakról (választás, halálesetek stb.) mindenkor értesíteni, hogy
ezek közlésével is szolgálhassuk t. olvasó közönségünk érdekeit. Ugyszintén kér-
jük a tanító-egyesületek vezetőit, hogy értekezleteik lefelyásáröl bennünket minél
~yorsabban tudósítani sziveskedjenek.

,Előfizetőinkhez. Nagyérdemü előfizetőink szives elnézését kérjük, hogy
lapunkkal ennyire megkéstünk. Nem a szerkesztőségen mult, hogy idején el nem
készülhettünk ; egyfelől a győrmegyei tanító-egyletnek s különösen érdemes alel-
nökének tudősitását akartuk bevárni, a ker. tanító-egyesület érdekében; másfelől
a nyomda nem állott rendelkezésünkre, mert azalatt bekövetkezett az iskolai
értesítők nyomtatása. - Igy jelen számunk mindjárt j uli us h6ra is sz61. A leg-
közelebbi szám augusztbs h6 második felében fog megjelenni.

Asz e r k esz t ő ség.
Négy millió biblia. A brit és külföldi biblia-társaság nem rég tartotta

közgyülését Londonban. A gyülés elé teljesztett jelentésből kitünik, hogy a tár-
saság a 3 utols 6 év alatt ismét 28 nyelvre forditotta le abibliát, mely most
már 309 nyelven forog közkézen. A mult évben 4.049.756 példány kelt el,
60.541-gyel több, miut az előző évben. A társaság kiadványai olcsók, s foly tou

/'
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Sze nt L á sz 16 f'ü ve. Képekkel 1 példány 4 kr., 60 példány 1 frt 50 kr.
100 peldány 3 frt.

Els ő 10 P á s, Képekkel 1 példány 4 kr., 50 példány 1 frt 60 kr., 100
példányt 3 frt;

J6ka ördöge. ~Képekkel1példány 4 kr., 50 példány 1 flt ,60 kr., 100
példány 3 frt.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1891, évi 26.163. szám alatt
a következő rendeletet bocsátotta ki: valamennyi kir. tanfelügyelOséghez és egy-
házi főhat6ságához: .Ráth M6r budapesti kiadó, Arany Jánes : Toldi, Szent
Lász16 füve, Első lopás és J 6ka ördöge czimü költeményeiből rendkivül olcs 6
áron szépen illusztrált népies kiadást rendezvén, ezzel a nagy költőnek a nép és
a nép gyermekei között való terjesztéere legalkalmasabb müveit még a legszegé-
nyebbek által is megszerezhetővé tette. Erről van szerenesém. Czimedet oly fel-
kéréssel értesíteni, hogy népolvasmányúl kiválóan ajánlható eme kiadványnak 'a
nép és iskolás gyermekek között 'való terjesztését saját hatáskörében lehetőleg
előmozdítani s azokat a nép- és ifjusági könyvtárak számára ajánlani szives-
kedjék. "

Ezen müveken kivül szinte Ráth M6r könyvkereskedésé által a polgári fel-
sőbb és alsóbb népiskolai tanu16k számára legalkalmasabb és legjelesebb, bárki
által és bárhol hirdetett jut a lom k ö n y v ek a nemes czél iránt val6 tekintet-
ből a lehető legelőnyösebb feltételek mellett szerezhetők be, és az
iskola barátjainak ily irányu adományai a legszivélyesebb támogatásban része-
sülnek.
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nagy adományokat kap, hogy kiadásai fedezésére képes legyen. Csak igy felelhet
meg nagy feladatának.

A nemzet ünnepei. A mult h6napban nevezetes ünnepeket ült a magyar
nemzet; május 14-én Arany János nagy költőnknek, 21-én pedig a Budavár
bevétele alkalmával 1849-ben elesett hős honvédeknek szobrát leplezték le Buda-
pesten, nagy ünneplő közönség jelenlétében. A magyar genius és szabadság-
szeretet e maradandó jelképei mindenkor kivál6 diszei lesznek a fővárosnak. Arany
szobra a muzéum előtt, a honvédszobor pedig a várban, a disztéren van elhe-
lyezve.

Józsa Mihály tanít 6 és a brass6i magyar társadalom fáradhatlan munkás
tagja, foly6 évi május h6 7-én tanítói pályáján a 25·ik évet tölté be. Ezen al-
kalomból kartársai és tisztelői a fentirt napon az "Eur6pa" szálló nagytermében
d. u. 5 órakor társas vacsorával egybekötött jubiláris ünnepélyt rendeztek. -
Fogadja az érdemes tanférfiú tőlünk is, innen a. távolból, s habár megkésve is,
legőszintébb jó kivánatinkat. Kivánjuk, hogy ott a keleti határon még sokáig
vezérférfia legyen a magyar tanügynek. .

A dunántuli ágost. hitv. evang. egyházkerületi soproni föiskola (főgym-
nasium, bölcsészeti theologia- s tanít6képző-intézet) j6ltevőinek emlékére 1893.
évi junius h6 18-án, délelőtt 9 órakor a lyceum vizsgálati termében a tanév
ünnepélyes bezárásával kapcsolatban hálaünnepélyt tartott. Müsorozat: ,

1. "A hegyek megindulnak ... " Motett, férfikarra Stein Károlytól. Enekli a
tanít6képző-intézeti énekkar. .

2. "Impromptu" (Cis moll) Reinholdt6l. Zongorán előadja Bene Béla
V. o. t.

3. Beszéd, tartja Seybold Károly 3. évf. theol. hallgat6.
4. "Éji dal" Goll Jánostél. .A tud6s macskája". Szövege s dallama Arany

J ánostől. Enekli a tanító- képző-intézeti énekkar. '
5. "Buzdít6 sz6 a távoz6 ifjusághoz, " Poszvék Sándor lyceumi igazgat6tól.
6. "Hálaad 6 imádság". Mondja Jausz Vilmos intézeti exhortátor.
7. "Búcsú az iskelátöl" Silchertől. Előadja a főgymnasiumi vegyeskar.
"A tanitók fizetésének rendezéséröl" sz616 és a képviselőházban f. eV!

április 26-án tárgyalás alá vett törvényjavaslat alkalmával elmondott országgyü-
lési beszédeket az .Országgyülési Tudósít6" gyorsirói feljegyzé~i után szöröl-
sz6ra közre fogom adni e czim alatt: .A tanítók fizetésének rendezé-
s érő 1 s z 6 16 tör v ény j a vas 1a tor s z á g g Y ü 1é sit á r g y alá sa", valamint
az egyes felsz61a16 nevesebb képviselők arczképét (esetleg életrajzát is) közölni
fogom, az illető' országgyülési képviselők választö-kerületeinek megnevezése mel-
lett, különös figyelemmel lévén a névszerinti szavazásra. A mű, terjedelméhez
mért en a legjutányosabb áron, előfizetőknek 50 krért fog megküldetni. Kiadásom-
ban jelent meg: "A tanít6i nyugdijtörvényjavasJat országgyülési
tárgyalása" .1892. decz. 16-18. gyorsírói feljegyzés után szór6l-sz6ra .kö-
zölve 7 íven. Ara 40 kr., valamint: .A hivatás áldozata" történeti rajz a
magyar néptanítók jelenéből 9 és fél iven. Ára 50 kr. G 1atz G y ö r g y a
.Magyar Paed. Szemle" és a Tanít6k Szava" szerkesztője, Budapesten, Wesse-
lényi-u. 48. sz.

Kézügyességi iskola Sopronban. A soproni háziipar-egyesület azon törek-
vését, hog háziipar-iskolája k ö z ügyes ség i isk o 1á v á alakuljon át, a lefolyt
tanévben szép siker koronázta, mely átalakitáshoz a közokt. miniszter is hozzá-
járult s a rendes államsegélyt, 1200 frtot, továbbra is foly6sította. A tanfolyam-
ban 91 tanul6 vett részt, köztük 72 tanít6jelölt, 11 középiskolai tanul 6, s 8
tanár és tanító; 81-en a famunkát, 25-en akartonmunkát gyakorolták, (e szám-
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külömbség onnét van, hogy 15 növendék mindkét tanfolyamban részt vett) .. A 4
tanító közül három a famunkát, 1 a kartonmunkát tanítja.

A soproni ev. egyházkerületi tanltóképzü-lntéret növendékei nek Pálfyköre
a. képzőintézeti "önsegélyző alap" javára 1893. évi junius hó 17-én a kaszinó
börzecsarnokában ének-, zene- s szavalati előadást tartott, melyet később vacsora és
táncz követett.

Az előadás tárgysorozata a következő volt: 4. Rudnick: "Andante religioso. u

Bogáth Rezső úr vezetése alatt előadja a Pálfykör zenekara.
2. Két vallásos ének: a) .Maradj velünk!" Stein Károlytól. b) "NyiIjatok

meg, ti kapuk sajtók .. !" Klein Bernattól. Lászl6 János úr vezetése alatt énekli
a képzőintézeti énekkar.

3 .• Vándor madár." Kö ltemény Ábrá~yi Emiltől. Szavalja Gindli János Ill.
év. növ.

4. Mendelssohn-Bartholdy : Nászindul6 a "Szentivánéji álom"-b61. Harmo-
niumon s zongorán előadják Macher Géza és N oszlopy Elek Ill. é. növendékek.

5. Két régi magyar dal: a) .Zöld erdő harmatát .. " (a 17-ik századból)
László János úr vezetése alatt énekli a képzőintézeti énekkar.

6. "Rákóczy." Költemény dr. Váradi Antaltöl, melodrámai zenéje idősb
Ábrányi Konéltól. Szavalja Czéh István IV. é. növ., zongorán kiséri N oszlopy
Elek Ill. é. növ. ,

7. Négy nemzeti dal: a) Lindblad: Svéd nemzeti hymnus, b) Lengyel nép-
hymnus. c) Rouget de Lisle: Marseillaise. d) Erkel: Hymnus. Kölcseytől (zenekar-
ki sérettel). Lászl6 János úr vezetése alatt énekli az intézet énekkar.

Gyászesetek. Az izményi evang. gyülekezet f. évi május h6 3-án vesztette
el érdemekben megőszült lelkészét Ber g m an n L aj o s t, a koronás arany ér-
demkereszt tulajdonosát, életének 81:hk, lelkészi müködésének 62-ik évében. -
A pozsonyi evang. népiskolákat nagy veszteség érte kötelességhű s kivál6 tanító-
iának, Lux Kár oly nak, május 116 21-én, életének 45-ik, tanít6skodásának 25-ik
évében történt elhunytával. - Az eperjesi cellegiumot is gyász érte derék taná-
rának, Kl ein J á nos nak május IG-én bekövetkezett elhunytával. - Május h6
16-án hunyt el - mint halljuk -- Lág 1 er S á n dor, vepperdi (sopronmegyei)
tanító. - Legyen áldott közöttünk az elhunytak 'emlékezete. .

Felhivás. A Népnevelők Budapesti Egyesülete felhivást intézett
Magyarország néptánit6ihoz, hogy Lak ic s Ven del t, a magyarországi tanítók
országos bizottságának elnökét arany tollal tiszteljék meg azon önzetlen fáradó-
zásáért, melyet a közel multban kifejtett; megmutatandö, hogy ő volt a tanítói
fizetések rendezése ügyénél a tanít6k közérzületének általános 'óhajainak mélt6 s
igaz kifejezője. A szives adományok Sántha Lajos igazgató tanítóhoz (Budapest
VII. Kazinczy-atcza 25. sz.) küldendők .

.Kimututás. Örömmel nyilváníthat juk, .hogy a lelkesedés, lángja, mely a
dunántulí kerületi evang. tanító-egyesület megalakítása ügyében fellobbant s mely
már- már alig pislogott, újabban ismét lelkes szít6kra talált a bak o n y vid é k i
ev. taníté-értekezlet tagjaiban, kik gyülekezésök alkalmával nevezett egyesület
czéljaira 5 frt 80 krt adakoztak. Ez összeghez járúltak : Zatkalik János, Pöntör
István, Horváth Ferencz; s Hrabusay István 50-50 krral, Birnbaum Sándor,
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Kaizer Lajos, Barabás Gáspár, Csányi Lajos és Macher Endre 30-30 krral,
Tompos Gábor, Hasza J 6zsef, Németh Péter, Nagy Sándor (szt.-lászI6i), Eö. Zs.,
Sz. F., N. S. és Tatay 20-20 kr-ral, végül N. N., Balassa Sándor, Hudi István,
Talabér Ferencz, Nagy Sándor (li-bödögei), K.' J. és É. J. 10-10 krral, össze-
sen 5 frt 80 krral. - A legut6bbi kimutatás szerint egybegyült 64 frt 80 kr.;
a gyüjtés f ő ö ss zeg e tehát 70 frt 60 kr. J

Minden intelligens embert érdekeini fog amaz irodalmi termék, mely a fő-
és székvárosban több kivál6 ir6 és hirlapir6 közremüködése mellett Weninge r
János hirlapir6 szerkesztése és kiadásában az "Országgyülési Értesitő" nyomdá-
jában most kerül sajt6 alá. Emlékalbum lesz az a millenniumra vonatkoz6lag,
"Magyarország ezredéves társadalma (i'r á s b a n é s képben)"
czimmel, terjedelmes füzetes kiadásban, melyhez annak idején diszes bekötési
táblák járulnak. Ez emlékalbumban minden intelligens egyén arczképe, életrajza
és családi összeköttetései közölve lesznek, mi által nem csak az lesz elérve, hogy
a jelenkor társadalma a késő ut6kornak át lesz adva, de rendkivül fontos adato-
kat foglal majd magában az egyes családok összeköttetéseinek ismertetésére
nézve is, és igy számtalan család nyerhet tájékozást a saját eredetére, illetve
rokoni ágazataira vonatkoz6lag. Az arczképek és_ életrajzok - kivéve az ország
dignitásait, a kik az emlékalbum elején lesznek csoportositva - oly sorrendben
közöltetnek, amilyenben azok a szerkesztőségbe jutnak, az album utols6 lapjain
azonban betűsoros névmutat6 lesz, melynek segélyével bárkinek életrajza és az
egyes családok arczképcsoportja könnyen feltalálhato lesz. Ez emlékalbumot tehát
méltán nevezhetnők a társadalom "Lexikon"-jának is, melyben a társadalmi egyé-
nekre és családokra vonatkoz6 adatok nem csak a jelenkorra, de a késő ut6korra
nézve is, számtalan irányban beláthatlan előnyöket szolgáltatnak. De egyesek
életrajzának adataiban még a városok, községek, egyesületek. közintézetek stb.
történeteire (keletkezésére és fejlődésére) vonatkoz6lag is nagybessü kincs lesz az
utókornak szolgáltatva, bizonyára észszérü lesz tehát, ha senki sem takinti a
személyére vonatkoz6 adatoknak közzétételét, megörökitését talán hiuságnak, ha-
nem, a közismeret és az ut6kor iránti kötelességnek. Arczkép hiányában a szer-
kesztőség csupán az életrajz adataira és az illetők családi összeköUetéseire fog
szoritkozni. Ez emlékalbum f. h6 15-től, esetleg 20-t6l kezdve minden h6nap
1-én és 15-én füzetes kiadásban (22-28 centimeter nagyságban) fog megjelenni
és a millineum megünneplése, illetve az országos kiállitás alkalmával nyeri be-
fejezését, a midőn pompás díszkötésben a kiállításon is szerepelni fog. E nagy-
szabásu irodalmi terméknek rendkivül érdekes részét fogja képezni Magyasország
ezeréves társadalmi fejlődésének leirása, a honfoglalást6l kezdve korunkig, mely-
nek megirására a szerkesztőség és kiad6hivatal történelmi ir6ink számára a leg-
közelebbi napokban irodalmi pályázatot fog hirdetni. E mű képezi majd a kiad-
vány legutols6 füzetét, az emlékalbumnak azonban (a bekütés alkalmával) előré-
szét, melyhez Magyarország dignitásainak arczképcsoportozatai s életrajzi füzet-
nek. E nagyszabásu mű előfizetési ára: egész évre 12 frt, félévre 6 frt, negyed-
évre 3 frt; havonkint tehát csak 1 frt. Füzetenkint, nagF album alaku disz es
kiadásban 50 kr. (1 kerona). Az előfizetési p6nzek a "Magyarország ezredéves
társadalma irásban és képben" kiadóhivatalába (VII. kerület, Óvoda-utcza 5. sz.
II. emelet) intézendők.


