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A "Tanítók háza."
A mag~Tar nemzet népoktatásügyének lelkes munkasai még az 189 O-ik

évi augusztus végével IV-ik egyetemes gyülésükön elhatározták, hogy létre
hozzák, és ha lehetséges lesz, a nemzet ezredéves örömünnepe alkalmával
fel is avatják a »Tanítók hásdi«, a melyet a legfelsöbb beleegyezés mel-
lett, ő Felsége nevével fognak feldiszíteni, hogy hűséges kifejezést adhas-
sanak ily módon is ama legmélyebb hálás tiszteletnek és hódolatnak, a
melyet ő Felsége felkent urunk és kírályunk személye iránt éreznek.

A magyar tanítóság országszerte nag"y lelkesedésselüdvözolte á Iv-ík
egyetemes tanítói gyülés által felvetett eszmét s az »Eötvös-alap országos
tanítói egyesülete«, a melyre az eszme megvalósítása várakozott, mindenek
előtt el készítette a » Taníték házának« vázlatos tervrajzát, a mely szerint
ezen háznak magában kell majdan foglalnia: 1. azt az országos jellegű
jótékony közművelödési intézetet, a meJy a vidéken élő közoktatásügyí
munkások magasabb iskolákat látogató .fiai mellett más szegényebb sorsu
ifjakat is elláthatna mérsékelt díjért avagy egészen ingyen lakással és
élelemmel. 2. a fővárosi és az orszagcs jellegű tanító-egyesületek otthonát,

A »Tanítók házának« ezen vázlatos tervrajzát aztán bemutatta az
»Eötvos-alap országos egyesülete« Cs á k Y Al b í n gr. közoktatásügyi mi-
niszter előtt, ki is azt helyeselvén, az 1~93. évi ápril 18-án kelt rende-
lete szerint nevezett egyesületnek, a »Tunítók házának « létesítésére irányúlt
törekvéseit s ez ügyben a törvényhatóságokhoz intézni szándékol.t folyamod-
ványait nemcsak a kír. tanfelügyelőknek, hanem Budapest fő- és székváros
főpolgármesterének s ar, összes föispánok figyelmébe ajánlotta.

A midőn e rendelet tartalmáról az ..»Eötvös-alap országos egyesülete«
értesült, örvendezve azt hitte, hogy az eszmét, a melyet a tanítóság anyagi
körülnrényeinél fogva a saját erejéből csak évtizedek hosszu során kifej-
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tendő munkássággal hivhatna életbe, a miniszter pártfogása és támogatása
mellett a társadalom, a vármegyék és a székes főváros közönségének áldo-
zatra kész segítő jobbja által is felkaroltatva - a millenium idejére
csakugyan megvalósítja ; és ezért a fentebb említett miniszteri rendelet ki-
bocsájtása után nyomban szétküldötte a »Tanítók háza« érdekében irt
kérő leveleit. Az Eötvös-alap egyesülete a fővárostói alkalmas helyen telket
kért a »Tanítók haza« számára, s viszontszolgálatul felajánlotta először,
hogy a fővárosi hivatalos tanító-egyesületnek ingyen otthont biztosít és
másodszor a tanítók házában négy, a főváros által kíjelölendő árva ifjllt
gondoz ingyen. A vármegyék közönségétől pedig azt kérte egyesületünk,
hogy járuljanak a saját vármegyéjük részéről 1800 forintnyi alapitványnyal
a »Tanítók házának « felállításához, a miért az egyesület az egyes alapít-
ványtevő vannegyéröl fogja a tanítók egyik-másik szobáját elnevezni és az
alapítvány jogán egy-egy jelesen tanuló ifjúnak az illető vármegye ajánla-
tára ingyen lakást fog adni. Megkereste egyletünk az ügy érdekében a
társadalmat is és pedig nem hiában; mert a magyar társadalomnak az a
része, a mely minden egyes alkalommal készen áll minden nemes czél
támogatására, - ezúttal ismét meghozta a nemzet legszerényebb napszá-
mosai javára a maga áldozatát.

Megha'J!g'aUák a tanítóság kérelmét egyes jelesebb vármegyéínk is,
sőt Budapest székes-fővárosa is. A vármegyék egy része már régebben elha-
tározta, hogy a mint a »Tanítók Háza« az építés stádiumáboz ér, egy-egy
szoba fölépítésének költségét alapítványképen le fogja fizetni. Budapest
székes-főváros is megszavazott egy szép és nagy telket a tanítók háza
számára, igaz, hogy igen nehéz feltételek mellett. Azonban a felajánlott
szép és nagy telek olyan helyen van, a honnan a -Tanítők házá e-ban
elhelyezendő ifjak fl, legtöbb szakiskolába s az egyetemi helyiségek nagyobb
részébe csak egj, sőt másfél órányi gyaloglással juthatnának el. Ezért is
az »Eötvös-alap egyesülete« a felajánlott 'telket el nem fogadhatván, a
helyett egy más alkalmasabb helyen fekvő telket kért a fővárostól. Buda,
pest főváros erre a felajánlott telket visszavonta; de még helyébe újat
nem ajánlott. fel.

Ád-e, nem-e Budapest főváros a »Tanítók háza« számára alkalmas
helyen telket, még nem tudhatni. Ámde a magyar tanítóság tudván azt,
hogy mily nemes bőkezüséggel adományozott a főváros eddigelé minden
magasztosabb czélu, országos jellegü intézet számára alkalmatos telkeket,
még' koránt sem mondott le arról a reménységről, hogy Budapest fenkölt
szellemű polgarsaga nem ejti el a »Tanítök báza« ügyét, a' melyet a
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székesfővárosi tanács tagjainak nagy része és a penzugyl es gazdasági
bizottság tagjai kezdetben oly melegen fogadtak és felkaroltak volt.

Egyébként bármi történjék is ez irányban, a »Tanítók háza« meg
lesz mindenesetre, ha ma nem, hát. a jövőben, ha a milleniumra nem is,
de a jövő században bizonyára, mert a magyar népoktatásügy szerény
munkásai az 1890 ik évi IV-ik egyetemes gyülésen elfogadott eszmét el
nem ejtik, el nem ejthetik Roha; mível ez eszmében nemcsak a saját, hanem
a magyar nemzet egyik legszentebb érdekétis látjál{, Nem hiába hangos-
tak a magyar uépoktatásügy munkásai közt a költö eme szavai:

"Hol van, oh, hadd lássam, a tanft6k háza?
Még csak a rajong6 lelkek palotája!
Nincsen még, csak Eötvös dicső szellemében,
Csak nemesen érző férfiak szivében.
Te ragyog6 szellem, járd be az országot!
Ti magasztos szivek, forraljatok lángot:
Lángotoknak nyomán szeretet és hála,
Onnan épül ki majd a tanítók háza.
Ezer áldást mondok minden kis kövére
Lépj, te szegény ifjú, áldott küszöbére.

És nem is hangozhatnak el hiában az ily szózatok a magyar taní-
tóság között , mert a tanítóság a nagy Eötvös magasztos eszméiből meríti
azt az emberbaráti és nemzeti közérzületet, a mely létre hozta az :t Eötvös-
alapot« , a -tanítói segély-egyesületeket, a tanítók árvaházát stb. És ez az
emberbaráti és nemzeti közérzület Isten segedelmével meg fogja alkotni a
»Tanítók házát« is.

Ez a nemzeti és emberbaráti közérzület vezette az »Eötvns-alap orsz.
egyesületének képvíselőit« dr. Wlassics Gyula jelenlegi közcktatásügyi
miniszter LÍr elé, hogy figyelmébe ajánlja a »Tanítók háza « ügyét. S a
miniszter űr, az egyesület küldöttségének megigérte, hogy az Eötvös-alap
egyesület mínden kérését kiváló figyelemben fogja részesíteni és azokat az
ors~ág annyagi körülményeíhez képest teljesíteni is fogja. A közoktatasügyi
miniszter úr eme szavai szolgáljauak buzdításúl a magyar tanítóságra
nézve. Péterfy Sándor.

Ne legyen ám, »kiáltö szö a pusztában 1«
Korunkban a sokféle emberbaráti és nemzeties intézmények segé-

lyezése czéljából igen gyakran gyüjtő-ivek, sorsjegyek érkeznek keze-
inkhez. Meg kell vallani, hogy a gyüjtő-ivek egynémelyike a pap ir-
kosárba vándorol, a sorsjegyek csekély hiánynyal visszakerülnek kül.
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döikhez, mert manapság anélkül is annyi a helyi szükségletekre való
megkeresés, hogy az ezekre való adomány is évenkint szép összeget
tesz ki. A könyör adományok legtöbbje pedig - sajnálattal kell ki .

. . mondanunk, hogy nem annyira a nagy birtok os . gazda osztály erszé-
nyéből kerül, mert ezeknek a humanitárius dolgokhoz nem igen van
érzékök, hanem többnyire a lelkészek, tanítók, hivatalnokok és iparo-
sok szerény filléreiből.

Aszámos felhivás között, mely jótékonyságra való gyüjtésre hivott
fel, egy sem rezegtette meg annyira sziveinket, mint a közelebb Péterfy
Sándor és kartársai által a soproni evang. tanítóképző intézet "Millen-
niumi alap" jára adomány gyüjtésre megkereső felhívás.

Kartársak szóJnak e felhivásban a kartársakhoz oly szivélyesen
lendületesen és magasztosan, a szavak oly édességével, oly testvéries,
rokon érzelemmel, mely a legfásultabb szivet is meglágyítja s lelkese-
désre, tettekre ébreszti.

Ne hagyjátok a szerető édes anyát, mondja a testvéries szózat;
ne hagyjátok azt, ki titeket oly hüséggel felnevelt s megélhetéstekre
módot és eszközt nyujtott. Itt van az alkalom, amidőn némileg is leró-
hat játok iránta a hálaadóját. Volna-e egy szebb, alkalmasabb idő erre,
mint a midőn hazánk ezredéves fenállásának jubilaeumát fogja ünne-
pelni. Egy "Millenniumi alapv-ot teremtsünk a sopron í ev, tanító képző-
intézet javára; mely alap jövedelmeit gyermekeitek, unokáitok s a k é-

sőbbi nemzedék fogja élvezni, Az anya kedvesen fogja venni, hogy utó.
daito król a szeretet melegével gondoskodtok; az áldozat, mit hoztok
áldásként új családaitokra fog visszaszármazni ! ...

Lehet-e oly kemény szivű, a ki csak ez intézetben nyerte szellemi
örökségét, hogy e lelkes felh ivásra bedugja füleit, lehet e oly háladat-
lan az édes anya iránt, melynek szeretetében oly gazdagon részesűlt, s
oly érzéketlen családja iránt, melynek egyik, vagy másik tag-ja majdan
a közös anya szárnyai alá kerülhet, hogy e felhivás reá nézve "kiáltó
szó legyen a pusztában."

Azt hiszem minden kartárs, ki ez intézet emlőin neve!ődött, átérzi
a kezdeményezőknek isteni ihlettségből és testvéri mély szeretetből
sugalmazott neme? érzelmű intentióit; szivén hordja s erös .akarattal
rajta lesz, hogy e g yűjtő-ivet, mint annyi mást, nem predestinálja a
papirkosárba, hanem .jó példával járván elő .az ismerősök s a baráti
k őr ben is gyüjt, mely által egy oly "Millenniumi alap" fog létesül ni,
mely becsületére fog válni első sorban az alkotóknak; az édes anya
pedig büszke leend gyermekeire, hogy az ismeretes magyar betegség
a wközöny" nem fogott ki rajtok s jól fog esni a kezdeményező test-
véreknek, hogy a testvéri édes szózat nem lett kiáltó sz ó a pusztában!

Sass István.
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A néptanítokat legközelebbről érdeklő 1894. évi
kormányrendeletek.

Törvényről most nem teszek említést, mert ilyen, a néptanitókat köz-
vetlenül érdeklő törvény 1894·. évben nem hozatott.

A kormányrendeletek közül pedig - eltekintve azoktól, melyek tan-
eszközöket ajánlanak vagy a használatból kitiltanak - érdekli a tanítókat öt.

1.
Vallás- és közokt, m. k. ministeriurn 1894. január 3/62876-1893 sz. a.

Minden oly esetben, midőn az 1893. junius 30/29751. számu rendeletek
értelmében eszközlendő felvételek alkalmával kitünnék, hogy a tanító sem
szabad lakással - legyen az bár kántorlak - sem lakpénzzel nem bir, a
bevallott fizetésből, a mennyiben ez az 1893. XXVI. t. által meghatározott
legkisebb fizetést meghaladná, a helyi viszonyoknak megfelelő és hatósági
bizonylattal támogatott összeget lakpénz fejében le kell számítani, mely ösz-
szegazonban a fizetés 28%-jánál magasabb nem lehet.

2.
U. a. 1894. Január 20/3812. sz.

Felhivom a közigazgatási bizottságot, hogy minden oly esetben, a midőn
valamely néptanító alkalmaztatását a m. é. szept. hó 25/43760. sz. alatt kibo-
csátott,") illetőleg a hivatali elődöm által 1885 május hó 28-án 20301. sz. a.
kiad ott körrendelet alapján érvénytelennek kell kimondania, az érdekelt iskola-
fentartó, illetőleg iskolai főhatóság értesítésévei egyidejüleg tegyen hozzám is
jelentést; és intézkedése megbirálhatása végett je1elje meg külön-külön minden
egyes kifogásolt tanitóra nézve, hogy képesítő oklevele mikor, hol állíttatott
ki, nem láttamozta-e azt a kir tanfelügyelő s mely időtől fogva van az; illető
tanító e minőségben alkalmazva? Oly esetekben, a midőn a k. i. b. az 1872.
évelőtt oklevelet nyert és a magyar nyelv tanítására nem képes tanító mellé
segédtanító alkalmazását látná szükségesnek, tegyen e felől is Jelentést, vajjon
az iskolafentartó képes-e a segédtanítói állással járó terhek viselésére?

3.
U. a. 1894. márezius 2. 10,000. sz.

(Utasitás .. .. a hítfelekezetek által fentartott elemi iskolákban működő
tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről szóló 1893. XXVI. t.-ez. végre-
hajtása tárgyában.)

1. fejezet: Az illetmények megállapítása.
1. §. . . . A rendes tanítói s tanítónői állomásokkal egybekötött illetmé-

nyek legalább 300 forint fizetésben, tisztességes lakás és legalább 1/4 holdnyi
kert használatában, illetőleg haszonélvezetében, a segédtanítók és segédtanító-
nők illetrnényei pedig legalább évi 200 frt fizetésben, valamint szintérr tisztes-
séges lakás és legalább egy negyedholdnyi kert használatában, illetőleg ha-
szonélvezetében állapítandók meg.

*) L. mult évfolyam 203. lapján.
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.. a felekezeti iskolai rendes és segédtanítók (tanítónők) számára lehe-
tőleg szintén oly lakások adassanak, mint a milyenek a községi elemi iskoláknál
alkalmazott tanítóknak és segédtanítóknak járnak.

Ha az iskolafentartók nem rendelkeznének ily lakással és kerttel, akkor
a helyi viszonyok szerint megállapított évi pénzegyenértéket tartoznak az illető
tanító (tanítónő) részére biztosítani.

2. §. Az első §-ban megállapított illetményeken kivül az összes elemi
nép iskolák rendes és segédtanítói (tanítónői) 50 forint ötödéves korpótlékban
részesülnek, amely öt ízben válik esedékessé és 250 frtig emelkedhetik.

A korpótlék alapját képező szolgálati idő 1893. szept. 25-ik napjával
veszi kezdetét.

A korpótlék a tanítót (tanítónőt) feltétlenül megilleti akkor is, ha fize-
tése a 300 frt összeget bármennyivel meghaladja.

3. §. A tanító fizetése állhat készpénzen kivül természetben kiszolgáltatott
járandóságokból vagy földbirtok jövedelméből is.

A terményeknek, valamint a földbirtok járandóságainak értéke beszá-
mítható a törzsfizetés összegének meghatározásánál a törvényszerü 300 forint,
illetőleg 200 forint kiegészitése végett.

4. §. A tanítók illetményei gyanánt csak azon járandóság ok számíthatók
be, melyek állandó jellegének és melyeknek kiszolgáltatása az iskola fentartó
részéről biztosítva van.

A tanítói s kántori . járandóságok együttesen mind beszámítandók az
1893. XXVI. t-cz. 1-ában meghatározott illetmények megállapításánál.

Nem számítható be a fizetésbe azon járandóság, mely a tanítónak ada-
tott ugyan, de nem a tanító személyes hasznára, hanem az iskola ezéljaira
szolgál (irodai átalány, tanterem füttetésére illetmény).

Ha esetleg a tanító (tanítónő) nem kap sem természetbeni lakást
- legyen az bár kántori lak, - sem külön lakpénzt. akkor a fizetésból a
helyi viszonyoknak megfelelő s hatósági bizonylattal igazolt összeget lakpénz
gyanánt le kell számítani (azonban a fizetés 28%-jánál többet nem). Ha ezen
leszámítás következtében a megmaradó fizetés összege kevesebb a törvény-
szerü minirnumnál, akkor a fizetés megfelelően kiegészítendő.

3. § .•.. a tanítók illetményeit okmányszerüleg: .dijlevélben vagy a meg-
választásról és a javadalomról kiállitott okiratban kell biztosítani. melyben az
összes iIletmények részletesen felsorolandók, a nem készpénzbeli járandóságok
pénzértéke is felernlítendő, a nem szorosan tanítói foglalkozásért adott illet-
mények külön ' említeridők (kántori javadalom).

Az okmány egyhází föhatósági jóváhagyással ellátandó, és a tanítónak
átadandó.

9. §... , a tanító halála esetén özvegye s árvái a halálozás' napjától
számított fél évig az azon időre esedékes fizetést és a lakást is élvezik.

Segédtanító alkalmazható az 1872. évelőtt képezdei tanfolyamot végzett
és tanítói oklevelet nyert, oly tanítók mellé, a kik a magyar nyelv tanítására
nem képesek.
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A segédtanító alkalmazása az iskolaszék hatáskörébe tartozik; a tanító
nincs jogosítva arra, hogy segédet fogadjon fel a maga helyettesítésére.

II. fejezet: Az illetmények kiszolgáltatása s behaitasa.
10. §. Az iskolafentartók kötelesek a tanítók készpénzfizetését havonkint

vagy évnegyedenkint, de mindig előlegesen kiszolgáltatni ... aterményeket
az iskolafentartó szedeti be a tanítónak 'közbenjötte nélkül; és előre megálla-
pított időközökben és előre megállapított mennyiségben szolgáltatja ki akép,
hogy az évi utolsó részlétet legkésőbb az év november hava végén átadja.

Ha az ilJetményeket megállapitó dijlevél vagy más okirat nem rendel-
kezik a kiszolgáltatás módjáról, akkor azon eljárást kell követni, mely a' tör-
vény rendelkezésének megfelel és a helyi viszonyok közt a tanítóra nézve
előnyösebb.

11. §. Ha az iskolafentartó a tanítónak terménybeli fizetését nem az előző
szakaszban megszabott módon szolgáltatná ki vagy az a termés átlagos minő-
ségének meg nem felelne, akkor a törvény 5. §-ának második pontja értelmé-
ben termény helyett annak értékét készpénzben lesz köteles fizetni s a kész-
pénzbeli érték gyanánt a termények árának 10 évi átlaga számítandó ...

12. §. Az öt izben esedékessé váló 50-50 forint ötödéves korpótlékok
a tanitókat megilletik akkor is, ha összes javadalmukról kiállított dijlevélben
vagy más okiratban meg sem említtetnek.

Egyéb megállapodás hiányában az ötödéves pótlékok a készpénz fizetésre
nézve a törvény 4. §-ában meghatározott módon szolgáltatandók ki az iskola-
fentartók által a tanító müködése évötödének betöltése napját követő hónap
l-töl kezdve. E szerint a ... 1893. szept. 25. tanítói állomáson szabályszerü
megválasztás ... alapján működő okleveles tanítók (tanitónők) részére az első
ötödéves pótlék gyanánt évi 50 frt 1898. okt. hó 1-től kezdve lesz kifizetendő.
Jövőre alkalmazandó 'tanítókra nézve az ötödéves kerpótlékok kiszámításánál
tanítói szolgálatuk megkezdésének időpont ja gyanánt azon nap veendő, mely-
ben mint okleveles -tanitók valamely községi, állami v. hitfelekezeti elemi nép-
iskolánál rendes vagy segédtanítói állomásra történt szabályszerü megválasz-
tatasuk . . . következtében tanítói rnűködésüket megkezd ették. .

13. §. A korpótlékokra nézve egyes iskoláknál netalán már életbe lép-
tetett szabályok más rendelkezés hiányában 1898 szept. hó 25-ig érvényben
maradnak, az eddig esedékessé váló pótlékok az igényjogosult tanítóknak
kiszolgáltatandók, aZonhan 1898 okt. 1-én .. , a tanitó részére az utolsó 5 év
alatt esedékessé vált korpótlék összege 50 forintig kiegészttendő s azonnal az
újabb kerpótlék a törvény értelmében és 1898 okt. l-től számítva adandó ki.

A törvény 2. § ában meghatározott korpótléknál több kedvezményt biz-
tosító szabályok ... ' mindazon tanítóra nézve érvényben maradnak, kinek az
ily szabályok által biztosított kedvezményekre szerzett joga van.

14. §. Az ötödéves pótlék megállapíthatása végett a tanítók tartoznak
5 évi folytonos bár nem ugyan egy községi, állami v. hitfelekezeti elemi isko-
lánál szabályszerű megválasztás v. kinevezés alapján ... tanítói állomáson tel-
jesített tanítói müködésüket köteles szolgálati okmányokkal igazolni. A meny-
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nyiben a kivánt folytonos szolgálat, illetőleg alkalmazás megszakítása csakis a
nyári nagy szünidőre esnék, ez az 5 évi szolgálatba beszámítandó. A szolgálat
megszakítasának tekintendő, ha a tanító állomasaról fegyelmi uton elmozdít-
tatott, még ha azonnal alkalmazást nyer is más iskolanal. A szolgálat meg-
szakítása esetén a megszakítást megelőző tanítói működés és az azon idő alatt
nyert ötödéves pótlék ujabb ötödéves pótlékok megállapításánál nem vehető
figyelembe, és az ötödéves pótlék csak akkor illeti meg a tanítót, ha a szel-
gálat megszakítasa után újabb szabályszerű megválalasztás ...• 5 évi tanítói
müködést igazol.

. A kik a tanítói pályáróllelépnek, de később oda ismét vissza térnek,
azoknak a lelépésök előtt töltött szolgálati ideje csak azon esetben számíttatik
be az ötödéves korpótlék megállapításánál, ha kimutatják, hogy egészségi
állapotuk, vagy hasonló tőlük nem függött rendkivüli körülmények által kény-
szerítve hagynák oda a tanítóságot, a végkielégítést nem vették igénybe és
ezeket már a tnnítói pályáról lelépésük alkalmával igazolták az illetékes fele-
~ezeti iskolai hatóság és a kir. tanfelügyelő előtt; azonban a tanítói pályán
e miatt nem, töltött idő egyáltalán be nem számítható.

Alkalmazásban levő, illetőleg alkalmazásban volt tanító, a ki más isko-
lánál, illetőleg ujból kiván tanítói állást elnyerni, tartozik ez iránt teendő kér el-
mével egyidejüleg az iskolafentartónál ... és okmányokkal igazolni a jelen
szabályok értelmében általa már kiérdemelt ötödéves pótlékra v. pótJékokra
nézve fenálló igényét.

Helyettes minöségben eltöltött szolgálati idő egyáltalában nem számít-
ható be.

15. §. A jogérvényesen megállapított tanítói illetményeknek kellő időben
ki 'nem szolgáltatása esetén ... az érdekeltek részéről tett panasz vagy hiva-
talból feljelentés következtében a hátralékos tanítói illetmények közigazgatási
uton hajtatnak be.

Ily közig. eljárás tárgyát csak azon illetmények képezhetik, melyek már
tényleg esedékessé váltak és számszerűleg kimutattatnak. Három évet meg-
előző időben esedékessé vált hátralékos tanítói illetmények csak az esetben
hajtatnak be, ha a tanító igazolja, hogy önhibáján kivül nem volt képes az ily
hátralékok behajtását korábbi időben kérni. ,

... A hátralékok után késedelmi kamatok nem szedhetők
A végrehajtás a ... hítközség ellenében foganatosítandó.
Hasonló rríódon kell behajtani az esedékessé vált ötödéves pótlékokat.

a tanítók kantori járandóságaít és a tanító özvegye részére, elhalt férje java-
dalmából biztosított félévi részletet, valamint a 9. §-ban foglaltak szerint alkal-
mazott segédtanítók dijazását,

16. §.... Ha a végrehajtás kielégitő eredményre nem vezetne, ismételten
megújítandó, a mint sikerre 'szarmthatni.

III fejezet: Állami segélyezés.
18. §. . .. Az államsegély nemcsak a 300, illetőleg 200 íorintig kiegé-

szítendő tanító fizetés hiányának pótlására adható, de az 1893. XX VI. t. ez.
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16. §-a értelmében az illetékes iskolai főhatóság kivánságára a törvényhozás
által évről-évre engedélyezett összeg keretén belül a vall. és közokt. minister
... a tanítói fizetéseknek a törvényszerű minimumon felül 400 forintig való
kiegészítés ére is segélyt nyujt.

21 § .... A kinek képesítése nem felel meg az 1868. évi XXXVIII.
t. ez. 133. §-ábari és az 1~79. évi X VIlI. t. ez. ben megállapított követelrné-
nyeknek, az egyáltalában nem alkalmazható tanítói minőségben ...

A tanítói képesítés tanítói oklevéllel, illetőleg azokra nézve, kik az 1868.
évet megelőzőleg működnek, a folytonos és szakadatlan tanítói működést
igazoló szolgálati bizonyítványokkal igazolandó. A magyar nyelvi képesítés
megitélésénél az 1879. évi XVIII. t. ez. intézkedéseihez kell alkalmazkodni ...

25. §. Az államsegély csak is a tanító fizetése vagy korpótlékára for-
dítható ....

Ha időközben a tanítói állomás üresedésbe jön, . az államsegélyből az
üresedés időtartamára esedékes összegnek azon részét, mely a törvény 1. §-a
értelmében alkalmazott segédtanító illetményeinek kielégítése után fenmarad,
az iskolafentartó csakis a tanítÓ özvegyét és árváit a törvény 1. §-a értel-
mében megillető fél évi fizetés kiegészítésére fordíthatja ... ,

... államsegélyekben ... csakis a törvényszerű képesítéssel biró tanítók
részesülhetnek. -

IV. fejezet; Az állam befolyása a tanítók alkalmazására és elmozdítására.

26. §. Ha ... tanító fizetésének kiegészítéséhez adott államsegély 60 frtot
meghalad, vagy ha a fizetés kiegészítésére . és a korpótlékra igénybe vett
államsegély együtt véve 90 frtig terjed, ...

felekezeti iskolanal ily tanító alkalmazása is az ott érvényben levő sza-
bályszerü módon történik; szükséges azonban, hogy a tanító képesítőoklevele,
szolgálati okmányai, dijlevele s az alkalmazásnál követett szabalyszerü eljá-
rásról felvett jk, az alkalmazás iránt hozott határozat napjától számított egy
hónap alatt jóváhagyás végett a vall. és közokt. ministerhez felterjesztessenek.

...• A miniszter jóváhagyásának leérkezte előtt a tanító alkalmazása
véglegesnek nem tekinthető. .

28. §..... Midőn ahifelekezeti iskolánál alkalmazott tanító fizetésének
kiegészítésére adott államsegély 60 forintot meghalad,v. a midőn akorpótlék
czimén adott évi segély 90 frtra rúg, v. ha a korpótlékra és a fizetés kiegé-
szítésére igénybe vett segély együtt véve 90 frtig terjed ezen esetekben a
felekezeti népiskolai tanító állásából csak oly, az illető hítfelekezeti hatóságok
által saját szabványaik szerint hozott fegyelmi itélettel mozdítható el, mely
itélet végrehajtás előtt a vall. és köz okt. ministerhez mindenkor felterjesztendö,
és jogérvényessé csak akkor válik, ha a minister annak vételétől számított
egy hó alatt nem kivánja, hogy a közigazgatási bizottság egy kiküldött tag-
jának közrernűködésével foganatosítandó vizsgálat alapján újabb itélet hozassék.

31. § .... Államellenes iránynak tekintendő leülönösen minden cselek-
mény, mely az állam alkotmánya, nemzeti jellege, egysége, kulön állása vagy
területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvényben meghatározott alkal-
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mazása ellen irányúl, történt legyen az akár tanhelyiségben. akár azon klvül
v. más állam területén, élőszóval, irásban, v. nyomtatvány, képes ábrázolat,
tankönyvek v. egyéb taneszközök által.

32. §.... a jelen -utasítésv-ban a tanítókra s a segédtanítókra megálla-
pított rendelkezések alkalmazandók a tanítónőkre és segédtanítónókre is.

4.
U. a. 1894. nov. 24/17200.

Az összes felekezeti elemi népiskolákat jövőre azon kedvezményben
részesíti, hogyam. kir. egyetem nyomdából vásárlandó tankönyvek példány-
száma után 10% engedményt engedélyez, vagyis minden tizedik példány
könyvet ingyen kapják.

5.
U. a. 1894. decz. 23/43577.

A tanügyi s kisdedóvói pályán múködő szülők (tanárok, tanítók, taní-
tónők, kisdedóvók, kisdedóvónók és gyermekmenedékház vezetőnők) gyerm e-
keit állami kisdedóvódákban szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül is
fel kell menteni a kisdedóvodai dij fizetéséről.

Kund Samu.

Kisdedóvásunk és népiskolai közoktatásunk állapota a
miniszter legúja~b, (XXIII.) jelentése alapján.

(Folytatás.)

Sötét foltot képez ískolai ügyünk képén a rengeteg sok mu-
lasztás.

Az 1893-94-ik iskolai évben több mint tizen'öt millió igazolatlan
félnapi mu lasz tá s szerepelt.

Hogy mily lanyhán teljesíték kötelességüket ezen mulasz tásokkal
szemben a politikai község'ek, bizonyítja az, hogy csak negyven ezer·
forintnyi pénzbirságot hajtottak be, holott, ha csak az első fokú biró-
ság i össszeget, ötven krajczárt rótták volna is, ki. egy eg'y félnapi
mulasztásért, óriási összegnek kellett volna befo ly nia. Hogy az iskoláz-
tatás elérhesse czélját, szükséges, hog'y minden gyermeknek legyen
meg a szükséges tankönyve. Még mindig százhatvan négy ezer gyer-
mek volt tankönyv nélkül 1892-93·ban is. Itt is meg van a haladás,
mert a tanköny,vvel nem biró gyermekek száma 1891-92·höz képest
tizenhétezerrel kevesebb.

Ezen javulás egyik okát abban találhat juk, hogyanépiskola al-
sóbb tanfolyamaiban már mindinkább egyetlen jól szerkesztett olvasó-
könyv helyettesíti a külön tankönyveket, melyet azután a szegényebb
tanuló is könnyebben meg szerezhet.

Hozzájárúl az is, hogy 1892-3-ban majdnem kétszázezer forintot
fordítottak szegény iskolás gyermekek segélyezésére.

1893-ban ezerötszáz olyan község volt, melyet nem lehetett nép-

-~ - - -- - --~ --



83 -

iskola szervezésére kötelezni, mert lakosságuk száma nem érte el a
250·et és nem volt legalább 30 tankötelesük.

Összesen 16.942 népiskolánk volt; a szaporodás egy év alatt csak
25. Az oktatás 136 iskolában a tanítói állás be nem töltése miatt ál-
landóan szüneteIt.

Az iskolák kőzül állami volt 865, községi 1952, r. kath. 5.533,
g. kath. 2'167. g. kel. 1·818. ev. ref. 2'369, ág, ev, 1'425, unit. 40,
izr. 563, magán 155, társulati 46, összesen az 1892-3-iki tanévben
16.942,

Az ág, ev. iskolák száma egy év alatt 16-tal apadt! Bizonyára
község i, vagy állami jellegüvé lettek, Az iskolák k őz iil fokozat szerint
volt 16.667 elemi, 56 felsőbb népiskola, 397 polgári iskola (egy évi
szaporodás ll), 22 felsőbb leányiskola.

A katholikus egyháznak ezen a téren való sikeres törekvéseit
bizonyítja az, hogy egy év alatt 5 polgári és 3 fesöbb leányiskolát
állított fel s bizonyára mind apáczá k vezetésére bizta.

Pedig mig apáczák nevelik a jövendő müvelt anyáinak nagy részét,
addig vallási türelem és szabadelvü világnézet nem honosodhatik meg
hazánkban.

Érdekes, hogy az Iskolák legnagyobh része vegyes volt, csak
1'219 fiu és 1.377 leányiskola találkozott.

Az iskolák közül magyar tannyelvü volt 9589 (56'60%), nem ma-
gyar tannyelvü 4'458, magyarral vegyes tannyelvü 2895,

Vigasztaló jelenség, hogya nem magyar tannyelvü iskolák száma
erősen fogy s már is 56.69% a tiszta magyar tannyelvü iskolák arány-
száma,' a mi igen kedvező, ha meggondoljuk, hogy hazánk lakos-
ságának csak 49% a magyar anyanyelvü.

A magyar nyelvet minden iskolában kellene tanítani és mégis az
1892-3-iki tanévben .2'472 iskolában siker nélkül, vagy épen nem taní-
tották azt.

Említsük meg itt, hogy az 1425 ág, ev. iskola közül nem magyar volt
982, ezek k őzt sikerrel tanították a magyar nyelvet 711-ben, siker
nélkül 271-ben .. Itt is folytonosan javul a helyzet.

A tantermek száma örvendetesen szaporodott és 1892-93·ban már
25'810 volt.

Az oktatás leglényegesebb tényezője, az iskola egének mintegy
fénylő és melegítö napja a tanftó , Különösen kell, hogy érdekelj enek
bennünket a jelentésnek a tanítókra vonatkozó adatai.

Szomoru jelenség, hogy a 25,752 népiskolai tanító között még
mindig 2·981 van képesírés nélkül és 1'279 egyáltalán nem tud
magyarul.

Arra kellene minden módon törekedniök az iskola fentartóknak,
hogy legfeljebb 60 gyermek jusson egy tanítóra és mégis vannak he-
lyek, hol 250 gyermeket tanítana egy tanító, ha ugyan ilyen esetben
tanításról beszélni lehetne, - Milyen messze vagyunk még aczéltóI,
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az is mutatja, hogy, ha a két millió tanköteles mind járna iskolába és
csak hatvan tanúlhatna egy tanító alatt, akkor 34'000 tanítóra volna
szü kség , Hol vegyék azonban az iskola fentartók azt a nyolczezer hi-
ányzó tanítót, még ha pénzük s akaratuk meg lesz is az új iskolák
felállítására, mikor éve nk in t , csak ezerkétszáz ú] tanító kerül ki az
életbe. Ennyi épen kell a halálozás és nyugdijazás által keletkező
hiány betöltésére. Hol vegyünk embert az; új á llások számára.

Itt igaz csakugyan a bibliai szó, hogy sok az aratásravaló gabona,
kevés az arató.

Itt kell megemlítenünk, hogy az ágo evangelikus iskolákban mű-
ködő tanítók száma 2'169 volt, ezek közt 204 képestrés nélkül volt és
183 nem tudott magyarul.

Kifogást tesz a jelentés a lelkész tanítók ellen abból az okból,
hogy így a tanító önön magának a közvetlen ellenőrző hatósága
alatt áll.

Összesen 3,009 segédtanító műkődőtt, közülök 182 ágo eva ng ,
iskolákban.

A tanítók 14'/2%-a, vagyis 3'744 nö volt, kik k őzül 41 ágo evang.
iskolában mükődött. A nők mindig nagyobb arányban lesznek a taní-
tók k őzőtt, a minek talán az a legfőbb oka, hogya férfiak előtt állam
és társadalom mindig több és több tért nyit, hol tevékenységük cseké.
lyebb fáradságért gazdagahb jutalmat talál. Helyüket azután elfoglalja
nö, a kinek kedélye, lelkivilága melyik foglalkozásban találna nagyobb
mérvben kielégítést, mint a gyermek tanításában. Ki tudja nem jutunk-e
el egy két nemzedék mulva oda, hogy mint Amerikában,' úgy majd
nálunk is a tanítás alsóbb fokain kízárólag -nök foglalkoznak?

Legnagyohb arányban vannak a nők az állami iskolákban, hol
arányszámuk 39'15%, azután a községi iskolákban, hol arányszámuk
25'38.

A felekezetnél különösen az akadályozza a nőknek az iskolákban
való nagyobb térfoglalását, hogy a legtöbb iskola egy tanítos és a
tanító egyszersmind kántor is. Ma pedig még nem jutott el a kőzfel-
fogás oda, hogy 'a templomi ének vezetését nőkre is bízná. - Talán
ezt is meghozza a jövő!

A népiskolák fentartási költsége 1893-ban kerek tizenhét millió
forint volt, mely összeg a 97 millió forintra menö állami egyenes adók
17'4%-át teszi ki. Ez annyit jelent, hogy ha az állam venné' át - az ősz-
szes iskolákat, akkor a mostani állapot mellett minden frtnyi egyenes
adóra tizenhét és fél krajczár iskolai pótadót kellene kivetnie. - Sőt
ennyit sem egészen, mert a költségek jó részét eddig is az állam
fedezte s tekintélyes összeget tesz ki az ingatlanok jövődelme és az
alapítványok kamata.

(Vég-e következik.)
Dr. Szigethy, Lajos.

.---- -- - -
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Szabályrendelet
a dunántúli ágo h. ev. egyházkerület népiskolairól.

(Albizottsági javaslat).
(Folytatás).

C) A népiskolai tanítókról.
55. §. A tanítók képesítése az egyetemes egyház által megállapí.

tott szabályzat szerint a soproni és felsö-lővöi tanítóképző. intézetekben
az ezen intézetek mellett fennálló tanítóképesítő bizottságok előtt
történik.

56. §. A kik nem ágo hitv. ev. tanítóképzőnél nyerték tanítói ok-
levelöket,az egyházkerület népiskoJáiban való alkalmaztatásuk előtt
kőtelesek az org oná lásbó l, s egyházi énekekből, valamint a vallási tár-
gyakból s ezek tanítási módszertanából valamely hazai ágo hitv, ev.
tanítóképző-intézet tanítóképesítő bizottsága előtt pótló vizsgálatot
tenni.

57. §. A tanítók rendes, ideiglenes és segédtanítók.
58. §. Elemi népiskolai rendes tanítóul alkalmazható a magyar

nyelvben teljesen jártas oly ágo h. ev. magyar honpolgár, a kinek ké-
pesítö oklevele van.

(Zsin. törv. 197. §-a). Felső népiskolai r-endes tanítóul alkal-
mazható a magyar nyelvben teljesen jártas oly ágo h. ev, magyar hon-
polgár, ki valamely felső nép- és polgári iskolai tanítóképzőben az
1868. évi 38. t.vcz, 13. §ának megfelelőleg képesítő vizsgálatot tett.

59. §. Úgy az elemi, mint a felső népiskolai rendes tanítókat az
iskolát fenntartó egyházközség közgyülése, vagy, ha az egyházközség-
nek a zsin. törvények 48. §-a értelmében alkotott képviselő testülete
van, a képviselő testület választja. (Zsin. törv. 44. és 198. §§.) Ha a
fenntartó testület nem egyházközség, hanem egyházmegye vagy az
egyházkerület, akkor ezek a választás jogát iskolabizottságukra ru-
házzák. *)

60. §. A rendes tanítók élethoszszig választatnak s hivatalukból
esak súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás, az egyházi és állami törvé-
nyekben kiszabott kötelességeik megsértése, bűntett, vagy vétség
miatt fegyelmi eljárás útján mozdíthatók el. (Zsin törv. 324-326. §§-i).

61. §. Ha a megválasztott tanító még rendes ev. tanítói hivatalban
nem volt, beiktatása alkalmával leteszi a következő esküt.

"Én N. N. az n. -i ágo hitv. evang. egyházközség népiskolájához
megválasztott rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és
Szentlélek, hogy anyaszentegyázam sannak tanai, 6 Felsége apostoli
királyom s a magyar haza, a magyarországi ágo hitv. ev. keresztyén

*) Szükségesnek tartjuk e helyütt megjegyezni, hogy a tanító-választásról részletesebben
külöu munkálat szól. Szerk.
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egyház, s a magyar állam szentesített törvényei iránt rendületlen hű-
séggel viseltetem, az egyházi és állami felsőbb és legfelsőbb hatóság-ok
törvényes rendeleteit és a hivatalommal járó kötelességeket mindenkor

. lelkíismeretesen, híven és pontosan teljesítem, a reám bizott gyermeke-
ket az evang. egyház és a magyar haza iránti szeretetre nevelem, mint
énekvezér az isteni tisztelet emeléséhez legjobb akaratom szerint hoz-
zájárulok, a lelkészt egyházépítő munk áeság ában támogatom, s nyilvá-
nos és magán életemben is az igazi népnevelő élő példája lenni igye-
kezem. Isten engem úgy segéljen !"

A tanító az esküt élőszóvaIletevén, annak sz ő veg ét sajátkezüleg
leirja és az eskü letételének napján keltezve a láirja. Az egyházközség
elnöksége az esküt tartalmazó okiratot szintén aláirja s az egyházköz-
ség irattárában elhelyezi, egyúttal pedig a tanító meghivó levelére

I
(dijlevelére) rávezetí az eskü - letételét igazoló bizonylatot, azt alá-
irja s az egyházközség pecsétjével ellátja. - A tanító csak a hivatali
eskü letétele után foglalhatja el állomását, és az eskü letétele napjától
számítva kapja illetményeit.

62_ §. Ideiglenes tanitót rendes tanító hiányában az esperes enge-
délyével az egyház község közgyülese alkalmaz a rendes tanító helyet-
t eséül a legközelebbi választásig, vagy egy év tartamára. Ha az ideig-
lenes tanító ezen idő alatt a tanítói oklevelet meg szer zi, szabályszerű
eljárás mellett rendes tanítóúl is megválasztha tó.

Ideiglenes tanítóúl rendszerint csak tanítóképző-intézeti tanfolya-
mot végzett egyént lehet alkalmazni.

63. §. Seg éd tanító csak ott alkalmazható, a hol rendes, vagy azt
helyettesítő ideiglenes tanító van. Segédtanitókúl nemcsak okleveles
tanítók, hanem k épzö-intézet i tanfolyamot végzett ifjak is meghivhatók.
E meghivás joga az iskolabizottság és rendes tanító meghallgatásával
az egyháztanácsot illeti. A szándékolt meghivás, a díjlevél bemutatá-
sával, valamint él: választás, illetőleg meghivás eredménye. a megvá-
lasztott egyén -képesítettségének kimutatásával, bejelentendő az espe-
resnek.

64. §. Ha az egyházközség elmulasztaná a megürült tanítói állo-
mást betölteni, vagy a betöltést halogatná: az esperes nevez ki oda
ideiglenes t~nítót, s eljárásáról az egyházmegyei k őzg yülésen jelen-
tést tesz.

65. §. A me ly egyházközség kebeléből a tanító távozik, annak el-
nöksége k öte les a tanító részére elbocsátó bizonyítványt adni; ha pedig
a tanító az egyház megyét is elhagyja, a bizonyítványt, az esperes is
a.láirja.

66. §. A tanító eltávozása, vagy e lha lá loz ása esetén a gondjaira
leltárilag bizott összes tárgyak a meghivó levéllel együtt visszaadandók
az egyház község elnökségének.

67. Az egyház a népiskolai tanitótól tudományos készültség én s
annak igazolásán k ivül, erkölcsileg feddhetetlen életet, hivatalában lan-
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kadatlan buzgóságot, az ev. egyházhoz és a magyar hazához való hfr
ragaszkodást követel. (Zsin. törv. 197. s 206. §§.)

Közelebbről megkivánja, hogy
a) magán és családi életében nemes példaadással a vallásosságot

és erkölcsiséget előmozdítsa;
b) nyilvános életében a törvényes felsőbbségnek engedelmes-

kedjék;
c) a politikai pártküzdelmekben való tüntetésektől óvakodjék;
d) külsö megjelenésében s öltözetében is az állásával járó tisztes-

séget s társadalmi illemet megtartsa ;
e) az isteni tiszteletre növendékeivel együtt még akkor is eljár-

jon, ha nem 'eg yútta Jénekvezér ; az egyház sakramentomaivaJ éljen, s
egyházunk hitczikkei, szertartásai és intézményei iránt mindenkor tisz-
teletet tanúsítson;

f) mint orgonista s ének vezér igyekezzék kellő buzgósággal az
ístenitisztelet méltóságát emelni, s a lelkészt egyházépítő munkásságá-
ban tárnogatni.

68. §. A tanító teendőiaz iskolai nevelést, rendtartást és fegyel-
met illetőleg. .

a) A reá bizott gyermekek nevelését és oktatását az egyházkerü-
let által megállapított rendszabályok s az egyház szell!'lmében önállóan,
egyéni módszere szerint végzi; a tantárgyakat az eléje szabott tanterv
és kézikönyvek szerínt tanítja, engedély nélkül sem tankönyveket, sem
kéziratokat, sem semmiféle tan eszközöket nem használ, az évfolyamokra,
illetőleg csoportokra kijelölt tárgyakat egész terjedelmökben bevégzi s
az elvégzett anyagról naplót vezet.

b) Tanítási óráit minden nap pontosan megtartja ; akadályozta-
tása es etén az akadály okának előterjesztése mellett, az iskolabizottság
elnökénél magát fél nappal bejelenti, s ha ezt valamely fontos oknál
fogva new tehetné, ebbeli mulasz.tását utólag pótolja; egy hétnél
tovább tartó szüne telésére az iskolabizottság á d engedélyt; mely
egyúttal helyét az ő gondoskodásának igénybe vételéveI ig yek ezik
betölteni.

c) Órködik tanítványai szorgalma és magaviselete felett s azokról
pontos jegyzeteket készít: a mulasztási naplóba feljegyzi mind a ki-
mentett, mind a ki nem mentett mulasztásokat, a ki nem mentett
mulasztók szüleit hetenként az iskola bizottság elnökének bejelenti.

d) A tanulók anyakönyvét vezeti, azok bizonyítványait ~iállftja s
a lelkészszel, mint az iskola bizottság egyházi elnökévelláttamoztatja.

e) Az iskola tisztaságáról gondoskodik; az iskolai butorokról s a
keze alá adott isk. könyvtárról leltárt készít, s azokról az egyháztanács-
nak felelős.

f) Az iskola ügyeiről évenként egyszer jelentést készít, s azt az
iskolabizottság, illetőleg egyháztanács elé terjeszti.

69. §. A rendes tanító hivatalánál fogva tagja az egyházközség
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közgyülésének, s az egyházközség egyháztanácsának ; ha az egyház-
községben több tanító van alkalmazva, az egyháztanácsnak kőzülök az
tagja, k it a helyi szabályzat szerint e tisztség megillet. (Zsin. törv. 44.
és 50. §§.) Az egyh. törvények értelmében a tanító megválasztható
egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati képviselőül, valamint az eg'y,
házmegyei, s egyházkerületi törvényszék birájáúl,

70. §. A tanítót tanításáért, s az iskolában tett mínden eljárásáért
csak iJletékes elöljáróság a vonhatja feleletre. Egyes egyházközségi
tagok ellenében előljárósága köteles egyéni szabadságát megvédeni.
Tanítóválasztás előtt a tanító próbatanításra nem kötelezhető.

71. §. A tanító illetményeit az egyházközség szedeti be, azokat
neki gondnoka (pénztárosa) útján a dijlevélben megállapított mennyi-
ségben minőségben és időben kiszolgáltatja; a neki lakásúl s haszon
élvezetül rendelt épületet s telkeket jó karban tartja; az utóbbiakat,
ha a dijlevél úgy rendeli, rendesen megmunkáltatja, az épületre és tel-
kekre eső összes kőzrerheket viseli, az épületet tüzkár ellen biztosítja,
s a belső telket kerítéssel ellátja, (Zsin. tv. 231. s 225. §§.)

A felsőbb egyházi hatóság jóváhagyása nélkül tett minden intéz-
kedés, melynek következménye a tanító hiványilag megállapított illet-
ményének csökkenése, érvénytelen, még abban az esetben is, ha ahhoz
az érdekelt tanító, akár az illető testület kebelében történt alkalmazá-
sát megelőzőleg, akár tényleges hivataloskodása idején-önként hozzá-
árult. (Zsin. tv. 206. §)

72. §. Ugy az elemi, mint a felső népiskolai tanító fizetését az
. iskola fentartó egyház közgyülése állapítja meg a helyi viszonyok
szerint.

A rendes tanító évi törzs fizetése azonban tisztes lakáson és kerten,
illetőleg azoknak megfelelő lakáspénzen kivül nem lehet kevesebb 400
frtnál, s a hol a rendes tanítói fizetés ez összeget el nem éri s az iskola-
fenntartó eg yház kőzség ezt önerejéből fel nem emelheti, az egyház.-
megyei hatóság közbejöttével igénybe vehető az 1893. évi 26. t.-cz.
alapján az államsegély.

Az egyházközség intézkedik a tanítónak törvényesen megállapí-
tott kerpótlék és nyugdija iránt is.

73. §. A népiskolai tanítók kőtelesek minden egyházmegyében
tanítói egyesületté (egyesületekké) alakúlni. Az egyházmegyei tanító-
egyesület rendes közgyülésére a tanítót egyházközsége részéről m in-
denkor fuvardíj s 2 frt napidij illeti meg.

A tanító egyesület első fokon az egyházmegye, másod fokon az
egyházkerület hatósága alatt áll. Jegyzőkönyveit az egyházmegyei
k özgyülés elé terjeszti.

(Vége következik).

Kapi Gyula,
bizottsági tag.

---- -- -- - - --- -- ----
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Képek 1. D,v.lés ·törtéDelméből.~~~~~~~~~~~~~~~

Luther Márton.
(F olytatásJ

4. A gyermekek botránkoztatása.
Kűlöriősen kikel Luther a VI. parancsolat magyarázatánál azon

botránkoztatás ellen, mikre a fiatalságnak a fajtalan beszédek által nyujtunk
alkalmat. Igen nagyot vétkezik - ugymond - az, ki ilyen gyalázatos
szavakat ejt ki az ártatlan fiuk és leánykák előtt. Részese lesz az ilyen
ember mindazoknak a bűnöknek, miket meggondolatlan beszéde idéz
elő. A gyönge és tapasztalatlan gyermeket könnyen beszeplözi az ilyen
beszéd, s a mi még ennél is rosszabb, az, hogy ez emlékezetében na-
gyon soká megmarad; éppen úgy, mint az új stiszta kendőbe ejtett
folt, sokkal tovább benne marad s nehezebben távolítható el, mintha
ugyanazt a foltot szennyes, régi keridőbe ejtették volna. Ezt már a
pogányok is tudták és tanították. Ezért mondja pl. Horatius: sokáig
észre vehetjük az edényen, mit t ő ltőttek elöszőr bele. "Quo semel est
imbuta recens servavit odorem - Testa diu."

Iuvenalis pedig azt mondja: "Maxima debetur puero reverentia,
si quid Turpe paras, hujus tu ne conteinseris annos."

Mit tesznek pedig azok, kík ezt elkövetik ? - Jó ha a zsenge kort
figyelemre vesszük ~ fegyelemre s becsületérzésre szoktat juk, a mint
mondani szokták: kedves áldozatot mutatunk be Istennek, ha a lélek-
ről gondoskodunk. Éppen azért nagyon kellene arra űgyelnünk, hogy
a fiatal fiúkat és leányokat megőrizzük attól, hogy semmi gyalázatos
dolgot ne lássanak s ne halljanak, mert e nélkül is elég forróság van
vérükben. Ha a tüzet nem vízzel, hanem tűzz el olt juk, u ryan mi jó kő-
vetkezménye lesz' ennek? De sajnos, hány embert találunk, ki az ördö&,
szolgálatába szegődik, s az ártatlan lelkeket megfertőzteti, mérges, 'faj-
talan, gyalázatos beszédével. Az ördög munkáját nem végezhetné, ha
az ártalmas nyelvek, melyek magának az ördögnek' egy részét teszik,
segítségére nem volnának.

Hogyan írthatná ki a gyermek azt a fajtalan beszédet emlékezeté-
böl? A magot elvetették, meggyökerezett a g-yermék szivében akkor
is, ha maga nem akarja. S ha egyszer meggyökerezett, csudálatos rnó-
don nö olyan gondolatokká, miktől nem szabadulhat s a rni ket ilyen
fiatal embernek meggyónni sem szabad. De jaj neked, ki ar. ártatlan
szivet, mely az ilyen dolgokról mit sem tudott, ilyen fáradsággal, veszély-
Iyel és méreggel töltötted meg! Nem ár tott ál a testnek, de a mennyire
tehetted ártottál a léleknek. Megölted a fülön bejutott szavaiddal a
lelket! - Az ilyen emberek annak a Herodesnek a véréből valók, ki
Betlehemben sok ártatlan gyermeket megöletett. Ha nem szenvedheted
el, hogy gyermekeidet mások testileg megöljék: mi jognál fogva szabad

- --- -- - ---~ ~~.-



- 90

neked mások, és pedig Isten gyermekeinek 1e l k é t megölnöd ? Szent
Lajos, Francziaország királya, megtanulta anyjától, hogy örömestebb
lássa gyermekeit halva, mintsem halálos bünt elkövetve. Máté XVIII.
6. versében az Úr borzasztóan. fenyegeti az ilyen botránkoztatókat.
."Valaki megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, kik én bennem hisz-
nek, jobb volna annak, hogy malomkövet kötnének a nyakára és a
teng-er mélységébe vettetnék." Ime, mennyire szerette Krlaztus az ártat-
lan gyermekeket, láthatjuk ebből is, hogy ilyen új, hallatlan büntetést
szabott azokra, kik botránkoztatják és megbántják a gyermekeket;
hisz ilyen büntetést más bünre egyetlen egyre se szabott! Tovább igy
folytatja a 7. versben: "Jaj e világnak, a botránkozások miatt! Szük-
séges, hogy legyenek botránkozások j de jaj annak az embernek, a ki
által botránkozás lészen." Majd igy szól a 10. versben: "Meglássátok,
hogy valamelyet e kicsinyek közül meg ne utáljatok: mer t mondom
nektek, hogy ezeknek angyali mennyországban mindenkor látják az én
mennyei Atyámnak orczáját. &

Ha ezeket a botránkoztatókat ártatlanoknak akarná valaki rnon-
dani, s azt állíraná, hogya szavakkal csak tréfálnak, cselekedetük
azonban nem ilyen, az ilyeneknek feleljétek Krisztussal (Máte XII. 34,)
"A szívnek teljességéből szól a száj." A milyen a fa, olyanok a levelei is.

Innen származík a keresztyénség igazi nagy veszedelme, hogy a
gyermekeket roszra csábítják s ha a keresztyénséget virágzásra akarjuk
emelni, a gyermekek helyes nevelésevel kell ezt kezdenünk.

5. Erkölcstelen gyermekek
Ha a szülök és tanítók lelkiismeretes nevelése s tanítása daczára

a gyermekek rossz erkőlcsüekké válnak, akkor Luther igy vigasztal
rMi nagyobb és dicsőbb mint az igazi tanító hivatása! Azt kérded: mit
- tégy? Hiven oktassad, tanítsad, intsd és fegyelmezzed a gondjaidra
;'bizott ifjúságot, abban a reményben, hogy lesznek közöttük olyanok,
-a kiken tanításod fog. Minden időben többen voltak azok, kik '1 jó
Stanácsot megvetették vagy elfeledték, mint azok, kik megfogadták és
':a szerint .cselekedtek. Elégedjenek meg azzal, ha a jótétemény egészen
kárba nem veszett s ha tiz bélpoklos kőzül egy visszatér s a jótéte-

-?rnényt elismeri, ez elegendő. (Lukács XVII. 17.) Ha tehát tiz tanuló
'között egy akad, kire a tanítás és nevelésnek hatása van, meg lehetünk
-ielégedve, mert jótéteményünk kárba nem vesz. Krisztus a mennyei atya
rtpéldáját tárja elénk, ki a hálátlanokat és a hál adatosakat egyiránt el-
flárasztja javaival. Munkálkodj azért hivatásod körében, tégy mindent
-'{;~orgalommal s ha Isten nem engedi, hogy munkád olyan gyümölcsöt
S!eremjen, mint te szeretnéd, ne haragudj, ne csüggedj I Gondolj a leg-
Snagyobb, legalkalmasabb példára Salarnonra, vagy más királyra, ki
i;fiát a leg jobbá, legszorgalmasabbá s legjámborabbá igyekezik nevelni;
bazt hiszi, gondolja és reményeli. hogy terve sikerül, s feltevésében mégis
bCsalatk9zik. Ha jámbor fiad van, mondd: Hála Istennek! ö adta,ő cse-
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lekedte , ha nem olyan gyermeked, mint te szeretnéd, mondjad: Ilyen
ez a nyomorult emberi élet! Munkálkodtam, szorgalmaskodtam gyer-
mekeim jó nevelésén. Isten nem akarta, hogy e munkám sikerüljön;
áldott legyen az 6 neve!

Ha a gyermekek hálátlanok s erkölcstelenek lennének is, a szülök
azért ne hagyják abba gyermekeik javának munkálását.

6. Megengedett engedetlenség.
Ha a szülök a gyermekek nevelésénél Isten parancsolataival ellen"

kezőleg cselekesznek, akkor a gyermekek -- Luther szerint - nem
kötelesek a szülőknek engedelmeskedni. "Ha a szülök oly ostobák,
- mondja - hogya gyermekeket világiasan nevelik: akkor a gye~-
mekek ne engedelmeskedjenek a szülök egyetlen parancsolatjának sem.
Istennek az elsö három parancsolatban inkább kell engedelmeskedni,
mint a szülőknek. Világias nevelésnek mondorn azt, ha a szülök gyer-
mekeiket csupán e világ örömei, javai s hatalma élvezetére szoktatnák
és nevelnék.

7. A némef városok polgármestereihez intézett szózat.
E hires, 1524-ben irt szózatában Luther az isk o 1á k ról, azok

a 1api tás a és fen tar tás á ról, az iskolákban tanitandó tan t á r-
gyak, külőnősen pedig any elvek r ő 1 s a k ö n y v t ára k
alapitásár ól mondja el véleményét. Paedagogiai históriáinkban oly gyak-
ran történik rá hivatkozás, hogy nem lesz érdektelen, ha az egészszel
(a polemikus részek elhagyásával, melyben némelyek esetleg vallási
meggy öxődésűket sért ve érezcék}' teljesen megismerkedünk.

Üdv és béke Istenben, a mi Atyánkban és a mí Urunk a Jézus
Krisztusban! Nagytekintetü, bölcs, kedves urak! Ámbár három év óta
száműzve, bátorságba téve élek, hallgatnom kellene, ha az .ernberi paran-
csolattóI jobban félnék, mint az Istenitúl. Ámbár Németországban be-
szédeimet és irataimat még mindig üldözik és sok vért onta~ak érette,
mégis szólok, mert Isten számat megnyitotta, a beszédre ösztönözve oly
erősep áll mellet.tern, s ügyemet annál jobban erősíti és terjeszti, minél
jobban agyarkodnak ellenem, mintha csak nevetné és csufolná zajongá-
sukat,' mmt a II. zsoltár 4. verse mondja. Az isteni szó és munka annál
jobban virágzik, rninél jobban el akarják nyomni. Ezért beszélek (mint
Ezsiás mondja) s nem hallgatok, mert élek, mig a Krisztus igazsága elő
nem tör mint a fény, s üdvőzítö kegyelme mint a Jámpa ne~ világol.

Kérlek benneteket kedves uraim és barátaim vegyétek kedvesen
s véssétek szívetekbe ezen iratomat és íntéseimet. Mert legyek én ma-
gam olyan, a milyen vagyok, de azt 'Isten előtt bátran elmondhatom,
hogy ebben nem a saját javamat (mert ezt hallgatásom mal jobban elér-
ném) hanem a ti- és Németország (hova Isten engem állított) boldog-
ságát munkálorn. Higyje vagy ne higyje ezt aki akarja! És szerette.
teknek szabadon és nyugodtan elmondhatom s kijelenthetem, hogy a



- 92

hol és a miben szavaimnak engedelmeskedtek, nem nekem, hanem a
Krisztusnak engedelmeskedtek, nem engem, hanem a Krisztust vetitek
meg.

Ezért kérlek benneteket kedves uraim és barátaim, az Istenért és
a szegény ifjúságért ne gondoljátok azt, hogy ez az ügy olyan csekély,
mint némelyek hiszik, kik nem látják, mit gondol, a világ Fejedelme.
Mert komoly és nagy a munka, mert Krisztusna k s az egész emberi-
ségnek érdekében .á.ll, hogya fiatalságon seg itsünk s jó tanácsot adjunk.
Ezzel magunkon s mindeneken segitünk, magunknak és mindeneknek is
tanácsot adunk. És gondoljátok meg, hogy az ördögnek alattomos titkos
kisértését keresztyént komolysággal üzöm el. Kedves urak! Évenként
a fegyvereken, útakon, bürükön, sánczokon s más eféléken számtalan
javítást kell tenni, hogya városnak békéje s otthona legyen, miért ne
kellene a szegény ifjúságon is segíteni, legalább annyit, hogy egy
vag y két ügyes em ber t (o ga d n á n k tan í tás u k ra; mert
Isten bennünket, németeket, most arany évekkel áldott meg. Vannak
most tudós férfiaink. kiket a tudományok és müvészetek ékesítenek,
kik igen nagy hasznunkra válnának, ha az ifjúság tanítását rájuk biz-
nók, Nem látjuk-é, hogy most egy fiut három év alatt annytra vihetünk,
hogy tizenöt vagy tizennyolcz éves korában többet rúd, mint előbb a
főiskolákban s zárdákban tudtak? Mit tanultak eddig a zárdákban s
föiskolákban? Husz-negyven esztendeig tanult némelyik, s akkor sem
tudott se latinul, se németül. Hallgatok a bűn ős életmódról, mely a
fiatalságot annyira megrontotta. Mivel azonban Isten bennünket érde-
mes emberekkel, kik a fiatalság tanítására képesek, ennyire megáldott,
bizony szükséges, hogy az isteni kegyelmet figyelembe vegyük s nyom
nélkül ne engedjük eltünni. Ajtónk előtt van, ne engedjük meg, hogy
hiába kopogtasson! Köszönt bennünket: boldog, ki e köszöntésre felel.
Ha tétlenül nézzük, miként távozik el tőlünk, -ki hozza majd vissza?
Nézzétek meg előbbi nyomoruságunkat s azt a sötétséget, a meJyben
vagyunk! Nekem úgy tetszik, hogy Németország még annyi istenigét
nem hallott, mint most ; a történelemben nincs ennek nyoma. Ha a mai
időket nyomtalanul engedjük magunk felett elrepülni, még nagyobb
setétségbe s nyomoruságba jutunk, Kedves németek! Vegyetek! A vá-
sár az ajtó előtt van! Gyüjtsetek, mert a nap süt s jó idő van! Hasz-
ná1játok az isteni kegyelmet s igéket, mert itt vannak. Mert tudjátok
meg, hogy Isten igéje s kegyelme olyan, mint a tova futó zápor: nem
tér vissza oda, a hol már egyszer volt. S nektek németeknek nem kell
gondolnotok, hogy örökké nálatok lakozik, mert a' megvetés és hálát-
lanság miatt nem lesz itt maradása. A ki megfoghatja s magánál tart-
hatja, fogja meg, s tartsa meg: a lusta kezeknek soványaratásuk lesz.

(Folytatása következik.)

Pethes Jánas.
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GYAI[ORLAT.
Beszélgetések Istenről a népiskola felsőbb

osztályaiban.
(Czél: az als6bb osztályokban az Istenről hallott ismeretek összefoglalása,

kibővítése, megsztlérdttasa , s alkalmazásuk által a sziv és kedély képzése.)

1. Van lsten. (Isten létele )

Kedves gyermekeim I ti már sokféle tárgyat ismertek és tudjátok is miből,
ki által és hogyan készülnek azok. - Igy p. o. miből készül az asztal? - Ki
készfti? - Milyen eszközökre van az asztalesnak szüksége, hogy asztalt készít-
hessen ? - Hogyan nevezzük azt a tárgyat, a miből valamit készítenek? - A
mivel valamit készítenek? - Mire van tehát az embernek szüksége, hogy vala-
mit készíthessell ? (Anyagra és eszközre.) -

De ha jobban megvizsgálunk mindent, a mit magunk körül látunk, olyan
tárgyakat is fogunk észre venni, melyeket nem az emberek készítettek és mégis
vannak.

Igy p. o. ha kimegyünk a szabadba mit látunk magunk fölött? - Mit
átuuk az égen nappal? - Mit éjjel! - Mi van lábaink alatt? - Mit látunk
a földön, ha magunk körül tekintünk? _. Emberek készítették-e ezeket? -
Min-dig voltak-e ezek? - Vagy talán maguktol lettek-e?

Lássátok k. gy. kell egy felsőbb lénynek lennie, a ki mindezeket létrehozta,
teremtetté, ez az Isten.

Ezt szent könyvünk igy fejezi ki: Z'sid. 3, 4. "Mert minden ház építtetik
valakitől; a ki pedig mindezeket rendelte, az Isten az. ~

K. gy. Ti tudjátok már, hogy a családban, a házban ki ügyel a rendre.-
Ki ügyel arra a családban, hogy minden munka a maga idején történjék? -
Hogy minden családtag a neki kiszabott munkát végezze? - Hát a községben
ki ügyel a rendre? - A megyében P: - Az országban, államban is van valaki,
a ki a főhatalmat gyakorolja, a ki kormányoz, ki az? - Hát az egész nagy
mindenségben nem volna senki, ki rendezné az időket. a nap, hold és csillagok
járását! -

Van bizony k, gy. a ki ezt a sok csodás teremtményt létrehozta, van ki a
világot kormányozza, igazgatja; ez az Isten.

Igaz tehát a zsoltárnak mondása: Zsolt. 14, L "Csak a balgatag mondja
az ő szivébem nincsen Isten."

A mit Isten lételéről beszélgettünk, azt egy _szép énekben, melyet be
fogunk gyakorolni, így találjuk kifejezve: - (Győri énekeskönyv 75. sz. dallam:
Ébredj fel szivem s vigadj.) -

1. "Isen, vallom létedet
Imádom felségedet,
Roppant alkotmányaid
Élő bizonyságaid.

2. A meny kék boltozat ja
Földünk szép ábrázatja
A tengerek vizei

. Mind kezed remékei.

3. Nap s hold rendes világa
Ragyogványok soksága
Az ég dörgő sz6zatja
Nagyságodat mutatja."
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il. Mi az lsten? (Isten lényege.)
Hisszük tehát k. gy, hogy van Isten, ti már tudtok is hozzá imádkozni,

de szükséges, hogy közelebbről is megismerjétek őt.
Mai beszélgetésünknek az lesz a czélja, hogy megismerjétek: mi az Isten?
Hány érzéke van az embernek? - Melyek ezek? -:- Melyek ezen érzékek

szervei, eszközei? - Mely érzéked által veheted észre a táblát? - Az éneket?
-- A rózsa illatát? - Az alma izét? - A papir simaságát?

Hát az Istent láttad-e már testiszf\meiddel? - Vagy más érzékeddel
észrevetted-e már? - Mivel nem lehet tehát Istent észre venni?

Az embernek is Tan egy alkotó része, moly et nem lehet látni, hallani vagy
tapintani. melyik az? (A lélek.) Miből tudjuk mégis, hogy van, hogy létezik? (Az
ő működéséből.) Mit tud az ember az ő lelkével? (Gondolkodni, szeretni és akarni.)
- Istent sem lehet látni, hallani vagy tapintani. mi tehát az Isten? (Lélek.) Mit
jelent tehát, hogy az lsten lélek? (Érzékeinkkel észre nem vehető.) Érzék szer-
veinkkel csak mit vehetünk észre? CA természeti testeket.) Mivel Istent érzék
szerveinkkel nem. vehetjük észre, mije nem lehet? (Teste.) - De azért valóság-
gal létezik, élő lény. - Isten lélek, ez tehát más szóval azt jelenti: ő testnél-
küli lény, azaz lélek, őt is csak miből lehet megismerni? (Az ő működésébfíl.)
Hol szemlélhetjük Isten működését, munkálkodását, legvilágosabban? (A nagy
természetben,) Miből tanulhatjuk tehát Istent megismerni? CA természetbdl.)
Isten azonban ki is nyilatkoztatta magát az emberek előtt Mózes és a próféták,
- Jézus és az apostolok által. - Hol van ez az isteni kinyilatkoztatás föl-
jegyezve? (A szent irásban.) A szent irás tartaimát ezért Isten szavának, Tagy
Isten igéjének is nevezzük. - Istent tehát nemcsak a természetből tanulhatjuk
megismerni, hanein még miből is? CA sz. irásból vagy Isten igéjéből.)

Krisztus egy ilyen isteni kinyilatkoztatásban igy szöl Istenről: J ánes
ev. 4. 24. "Isten lélek és a kik őt imádják, szükéges, hogy lélekben és igazságban
imádják." .

Egy szép énekünk, melyet be fogunk gyakorolni, ezt így fejezi ki:
(Dallam: Jehova, csak neked éneklek.)

"Emeld fel lelkem .gondelatod,
Mutasd meg, hogy nemcsak por s hamu vagy;
Az úr, kinek hiv indulatod
Most buzog, lélek s véghetetlen nagy.
A ki ő neki áldozni akar,
Ugy áldozzék, mint az angyali kar!

Imádd, oh lelkem hát lélekben,
Imádd felségét hát igazságban;

Ha neki engedsz mindenekben,
Részed lesz a legfőbb boldogságban.
Mert a kik őtet hi ven tisztelik,
Nála örök jutalmukat lelik." . M..

(Folytatása következik.)

Kisérleteim, tapasztalataim. éseljárásom a magyarnyelv tanítására.
nézve, németajkú népiskolában.

(Folytatás.)

Most már ezen határozat kívitelének módozataival kellett foglal-
koznom oly irányban, hogya próbaév leteltével a magyarnyelví elő-
adások ellen nemzetiségi féltékenységből ellenvetések ne tőrténhessenek,:
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de általában ez bármely okból se történhessék. Ekkor tünt csak ki,
minö nehéz és kényes feladat előtt állok olyannyira, hogy már-már
kétkedni kezdtem annak megvalósithatóságán. Végre is oda lyukadtam
ki, hogy előadásaimat két nyelven fogom tartani; először a gyerme-
kekkel németnyelven értetem meg a tárgyat s azt ez után magyarnyel-
ven gyakorlom be velük, mert a bekövetkező vizsga nem sikerülte
esetén mínden halomra dülhet, Ezen közvetítö gondolat azonban sehogy
sem elégített ki, mert a vallási tárgyak amúgy is németnyelven adat-
nak elő, ezek pedig szép számmal vannak, u. m. káté, biblia olvasás
és magyarázat, bibliaisme, bibliai történet, egyháztörténet, erkölcsi és
bibliai mondatok ernlékelése, egyházi énekek begyakorlásánál esetleg
némi szövegmagyarázat; ha ehhez még más tárgyú német előadás is
csatlakozik, valjon mi idő marad a magyarnyelv gyakorlására. Elhatá-
roztam tehát, hogy a reáltárgyak elöadásánál csupán a magyarnyelvet
használom, ha értik a növendékek, ha nem sanyanyelven csupán csak
a szavak kiszedésére fogunk szorttkoaní. Ily megállapodások mellett
haladtunk az évnek mintegy közepéig s azon tapasztalatra jutottam,
hogy ez eljárás roppant nehézségekbe ütközik s a várt eredmény csak igen
csekély mértékben mutatkozik; átláttam, hogyamagyarnyelvi iskolai órák
mégsem pótolják egészben az oly gyakorlatot, hol a gyermek azzal kel
fel s azzal fekszik le s egész nap nem hall egyebet magyar szónál;
azon leverő tudatra jöttem továbbá, hogy itt az év közepe s mi a tan-
tárgyakból se magyarul, se németül még, úgyszólván, nem tudunk sem-
mit. Az idő pedig feltartóztathatlanul mulik, a vizsga napja kérlelhet-
lenül közeledik, hol sok kiváncsi szem és fül fog ránk várakozni.
Egyet gondolva s fordítva a dolgon, azon feltevésben, hogya gyermek
a mit anyanyelvén némikép megértett, magyarnyelven is könnyebben
fogja fel: elhatároztam, hogy az eddig már beemlékelt s ezután még
beemlékelendő magyar penzurnot a gyermekekkel anyanyelvükön fogom
megértetni olyannyira, hogy az egész penzumot anyanyelvükön, ha
kérdések segítségének igénybevételéveI is, de szabadon végig eltudják
mondani, melyre majd aztán a magyarnyelvi szószerint való beemlé-
kelés fog következni. Hozzáfogtam tehát a dologhoz ilyetén formán, de
az anyanyelvi tárgyelbeszélések, magyarázatok 5 azok kíkérdezgeté-
seivel az idő rövidsége miatt rohamlépésekben kellett haladnom. mert
ezt még mind magyarnyelven is meg kellett cselekedni, azonkivül irás,
olvasás, számolas két nyelven 120-130 növendékből álló osztatlan nép-
iskolában szintén ad meglehetős dolgot, De hát a vizsgáig mindezek
meg lőnek cselekedve, mert sokat képes az ember egy hosszu év alatt
cselekedni, külőnősen, ha valaki maga magát keverte bele mindezekbe.
A vizsgán, hol magyar és német feleletek váItakoztak, többnyire oly-
formán, hogya mit a növendékek először németnyelven elmondtak, azt
aztán magyarnyelven ismételték. Anyanyelven azért először, hogy a
németnyeIv a magyarnak mintegy fedezetéül, takarójáúl szolgáljon.
Egyszóval a vizsga, ú~y a hogy megtörtént -:- úgy mondták sikerrel -
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s a magyarnye!vilyetén tanítása - a mint mondták - köztetszésre
talált,tehát -' s ez a fö - annak ilyetén folytatása ellen ellenvetések
nem történtek, s így a magyarnyelvü iskolai tannyelv 'a következő
évekre is megmaradt, Mindezekből azon 'tapasztalatot vontam le, hogy
ha a magyarnyelv tanításával nem tüntetünk s a nemzetiségi érzületet tiszteletben
tartjuk, a nyelv tanítását módjával eszközöljük, vidékünkön a magyarnyelv
tanítása nem találkozik ellenszenvvel, sőt idővel, mert ez időt igényel,
szép reményekre lehet kilátás.

A következő évben anémetnyelvet szükebb térr e szorítottam, de
megmaradtam azzn álláspontom mellett, hogy ahol a németnyelv hasz.
nálata valamely tárgy megérthetéséhez elkerúlheletlen szükség es, kivéte-
lesen használni fogom, mert ez nagy időmegtakarítást képez, mely időt
a magyarnyelv elsajátítása kőrül sokkal eJönyösebben lehet majd fel.
használni, Ily formán folynak az előadások már néhány élT óta isko-
lámban, kisebb-nagyobb szerencsével, a nélkül, hogy valakinek csak
eszébe is jutna a magyarnyel vi előadások ellen agitálni, vagy plane
tiltakozá~t emelni. Ig az, hogy a legkisebb lépés is mindig a legnagyobb
megfontolás me lletr történik szorgos ügyelettel a nemzetiségi érzület
kellő tiszteletben tartására, a nemzetiségi nyelvnek nemhogy elhanya-
golása, sőt ápolására, mindaddig, mig a jelenlegi intézkedésekből ki-
folyó viszonyok azt ápolni szükségesnek mutatják j idök multán aztáa
- rnert ez, ha valami hamar nem is, de úgyhiszem, be fog következni
- fokozatosan végre be is lesz szüntethető. Ebből azon általános tanul.
ság meríthe tö a legjobb lelkiismerettel, hogy csinján bánva a dologgal,
ev, egyházunkban a tannyelvnek magyarra való átváltoztatása idegenajlcu
népiskolákban minden nagyóbb rázkódás előállása néllcüllehetséges s a hol ez
még mey nem tortent, ennek oka nem a népben keresendő.

És most vessünk egy píllanatot a tannyelv átváltoztatásából eredő
nehézségek elöállására, melytől a legtöbb érdekelt tanító visszaretten j

mely nehézségek előtt sok esetben a jószándéknak ',s a hazafiúi k őte-
lesség érzetnek el kell némúlnia; mely a nemzeti nyelv népiskolai ter-
jesztésének legtöbb esetben a legnayobb akadályát képezi. Igaz, hogy
a tannyelv átvá ltoztatásáva l, különösen annak kezdetén kétségbe von-
hatlan nehézségek állanak elő, a mit tarasztalat nélkül is el lehet kép-
zelni j az, is ,igaz, hogy az ezzel járó sok beszéd a tanító szervezetét,
különösen mellét szerfölött igénybe veszi, de a ki személyét a hazának,
a k őzjónak alá tudja rendelni, az nem mérlegeli saját elönyeít vagy
hátrányait, hanem csakis a hazáét és a közjóét; az nem a keletkezhető
nehézségeket látja, hanem szemei előtt csak az elérendő czél keresz-
tülvitele lebeg, Más szempontból tekintve a dolgot, kitünik, hogy az

,ezzel járó nehézségek még sem olyanok, me lye kke l a tanító saját jólé-
tének koczkáztatásával tudna csak megbirkózni; ha kissé szellöztetjűk
a dolgot, ki fog tünni, hogy az emlegetni szeretett túlságos nehézségek
többnyire csak képzeletbeliek s azok a legcsekélyebb mértékre redu-
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kálódnak .. Tudv'alevő dolog, hogy a tanító hi~atalos óráit szorgos an
betartani köteles, erre kényszeriti öt lelkiismerete és a törvény.

Hogy· ezen hivatalos órákban az iskolában mennyi tananyag s
miként dolgoztatik fel arra nézve a törvényt végrehajtó felsőbbség in-
kább lehet elnézéssel. Már most, ha a tanítónak hivatalos óráit úgy is
be kell tartani, ha nem is egészen, de általában véve· neki tökéletesen
mindegy lehet, a tárgyat magyarul tanítja-e vagy németül. A külőnb-
ség csak az,' hogy anyanyelvi tanítás mellett a törvény és felsóbbség
az egyes tantárgyakból az előirt vagyis jóval nagyobb mennyiség fel-
dolgozását követeli, minek keresztülvitele szinte nem gyerekjáték;
mig magyarnyelvü előadás mellett úgy hiszem megelégszik, sőt meg is
kell elégednie, ha a gyermekek a nyelv mellett csakis az életben leg-
szükség esebb tudnivalók megtanulására szoritkoznak, mint a hogya
magyarnyelvü tanítás mellett egyebet czélba venni nem is lehet, mert
itt a nyelv elsajátítása nehézségeinek leküzdése a föczél, minden egyéb
más ennek csak alarendeltie lehet. A tannyelv megváltoztatásával járó
nehézségekre nézve eddigi gyakorlatomból azon tapasztalatra jutottam,
hogy azok a valóságban nem valami elvieelhetlenek, azok inkább csak
képzelődésből erednek s ha az előbb felemlítettek szerint alkalmaako-
dunk, egyáltalán nem oly fárasztok még az első évben sem, mint azok
k őzűl némelyek képzelik, kik ezzel még épen nem, vagy kevésbbé
foglalkoztak j későbben pedig, midön már az út kissé meg van törve,
tapasztalatom szerint, a magyarnyelvi előadások évről-évre határozottan
könnyebbúlnek s végre fárasztás tekintetében a kejtö között alig fedez-
hető fel lényeges kűlőribség , annál kevésbbé oly különbség, me ly a
tanítóról külön áldozatot követelne ..

Midőn iskolám ban a tannyelv magyarra lett átváltoztatva, mint
már emIítém, az volt czélbavett tervem, hogyareáltárgyú előadásokba
egyetlen német szó .se vegyüljön, s a tantárgyak átültetése tisztán
magyar nyelven történjék azon czélból, hogy a gyakorlati alap teljes
érvény re juthasson. Jól tudtam azt, hogy ez eleínte nem fog valami
könnyen menni, de azon feltevésben, hogy igy rövidebb idő alatt a
magyar nyelvet a növendékek annyira el fogják sajátítani, hogy leg-
alább az öregéből csak hamar meg fognak érteni, a lagbiztatóbb re-
mények k őz őtt fogtam hozzá. De azon tapasztalatra jöttem, hog y ily-
formán a realismeretek tekintetében a. gyerméksereg úgyszólván tabula
rasa marad s az összes előirt tananyagot a gyermekkel megértetni úgy,
hogy abban otthonos legyen, teljesen lehetetlen. Ha pedig az előadásokat
két nyelven tartom, akkor a föczél, a magyar nyelv elsajátítása szen-
ved csorbát. Azon elhatározásra jutottam tehát, hogy inkább nem fo-
gom az összes előirt tananyagot eleinte feldolgozni, noha erre enge-
delmem nincs, de veszek magamnak s csakis annyit fogok átvenni azok-
ból, a menuyi magyarnyelven feldolgozható lesz, illetve a mi elkerül-
hetetlen szükséges. Mi lett az eredmény? A zon tapasztalat, hogy
még a legszükebb térre szorított, de elmaradhat lan tudnivalókat sem



- 9S

képesek a növendékek előttük idegen nyelven felfogni, mert bár meny-
nyit beszéljen is előttük a tanító, a beszéd megértés éhez idő, felfogá-
sához több idő, megtanulásához sok idő kivántarík. Mert azon pár órai
iskolafdö, melynek egyrészében naponként még németnyelvü előadások
is tartatnak, nagyon kevésnek mutatkozik a magyarnyelv rohamos el-
sajátitására, különösen ha tekintetbe veszszük, hogya gyermek iskolán
k ivül és otthon is mindig csak ném et beszédet hall. Azon tapasztalatra
jöttem, hogy ha azt akarjuk, hogy a kecske is jól lakjék meg a ká-
poszta is megmaradjon, vagyis a gyermek a magyar nyelvet is meg-
tanulja s a legszűkségesebb reálismereteket is elsajátítsa, söt hogy a
nép előtt abból anyanyelvén vizsgát is tehessen, nem lehet másként,
mint az előadásokat két nyelvm eszközölni. Az előadás először magyar
nyelven történik, mely csak arra való, hogya fül szokjék a n.yelvhez;
másodszo,r anyanyelven, ha ezt megértette, akkor ugyanaz a tárgy is-
mét magyar nyelven magyaráztatik, mindháromszor egyenlőképen;
mely utóbbi magyar nyelvü előadásból már marad meg valami a gyer-
mek emlékezetében. Ilyetén tripla munka mellett az előirt anyagból
eleinte csak nagyon keveset lehet feldolgozni, idővel azonban a mint
a nyelvismeret bővül, lehet mindig többet-többet, de egészben majd
csak akkor, ha az iskola át fog magyarosodni, a mitöl tartani egy-
hamar ugyan nem kell.

(Folytatása következik.) Polgá.r JÓzlef.

Régi énekek újab b fordításai.
1.

Én Istenem, én bűnös ember,")
Itt állok szent szined előtt!

Bűneim árja, mint a tenger
Hullámaival elfödött.

Én Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen!

Ne büntess, mintmegérdemelném,
S a mint kivánná sok bűnöm.

Te mondád: a bűnös elestén
Az égben nem leszen öröm.

Én Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen!

Kéréssel és siró panaszszal
Atyám, oh meddig álljak itt?

Egy szavad engem megvigasztal
S elűzi lelkem kinjait.

Én Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen!

Oh mely szivem szerint kesergek:
Az' én nagy vétkeim felett!

Vessződdel, oh Atyám, ne verj meg,
Megter tékozló gyermeked.

Én Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen!

. *) Régebbi fordítása a dunántúli énekes könyv 21:14. száma alatt. A német eredetit
(Ich arrner Mensch, ich armer Sünder) Tietze Kristóf hersbmeki lelkész (16~1-1703) irta.
i:i1lön dallama van.
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Oh hallasd, szent Atyám, igédet,
Oh mondj csak ennyit: "Gyermekem,

En megbocsátok, béke véled l" -
S kegyemed boldoggá teszen.

En Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen!

Meghallgáttál: Már semmikétség,
Megadtad a bocsánatot;

Szivem be, mit eddig nem érzék,
Öröm, üdv, béke áradott,

Én Istenem, én Istenem,
Forró háláru tied legyen!

Payr Sándor.

Ünnepi beszéd")
márez. 15-én.

Természet és történelem két külön világ, de jelenségeik által
ugyana? a szellem szól hozzánk s jobbára törvényeik is k őz őse k. Egy
aczéljuk: az ember nevelése. A végtelen tér, a melynek szernlélete
ismeretvágyunkat csak homályos sejtelmek kel elégíti ki, a minde nség
életének örök törvényszerüsége, a természeti erők kölcsönös hatása,
a változások megoldatlan rejtélye s a mulandóság hatalmán fölül álló
idő, mely csalárd játékot üz érzelmeinkkel, a nemzedékek váltakozása,'
a fejlődés Iordulópontjait jelölő eszmék küzdelme egyiránt vonzza a '
kutató elmét s a fenség, mely bennök alakot talált, egyi ránt megra-
gadja minden szép és nag yszerü iránt fogékony lelkünket. A gondol-
kodás, midőn munkájának eredményeit a tömeggel elfogadtatni törek-
szik, a természet és történelem tényeiben keresi igazolását. A költészet,
nernűnk halhatatlan vigasztalója, a mely gondos kertészként ápolja
bennünk az eszmények tiszteletét, a természet és történelem. jelensé-
geitöl nyer ösztönt a gondolat, és érzés müvészi kifejezésére. Mint a ter-
mészetből, a történelemböl is ki van zárva minden esetlegesség ; éle-
tökben a véletlennek nincs semmi szerepe. A tenger háborgása s az
égbolton czikázó villám, tavaszi rügyezés és őszi ,levélhuIlás, '- népek
támadása, nemzetek enyész ése, egész emberöltők lázas harcza valamely
bálványozott eszményért - egy állandó, vas következetességü törvény
nyilvánulása csak. A természetben az erők" a történelemben az eszmék
szabnak irányt a fejlődésnek. Az eszmék adnak jellemet, nevet az egy-
másra következő korszakoknak ; az eszmék láthatatlan ereje hat a
nemzetek közéletére, aczélozza meg a küzdők sz ivét, gyújt tettvágyat
az államférfiakban és sugallja a költők dalait. Afejlödést szabályozó
eszmékkel szemben, melyeknek- küzdelrne alkotja a történelmet, az
egyes emberek, sőt a nemzetek is alárendelt jelentőségüek. Tehetsé~'
geik, sikereik és katasztrófáik, dicsőségök es gyászuk csak eszközök
arra, hogy az eszmék maradandósága kitünjék s a tanulság, mely sorsuk-
ban rejlik, az egész emberiség elidegeníthetetlen sajátjává legyen.
A szereplők változhatnak, nemzedékek kelnek ki az ismeretlenség

*) A hallei, jenai, lipcsei és .magdeburgi magyarok .ünnepén, 1894. ,márcz. 3-án Halleban
eliadta a szerzö,
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homályából s térnek ismét vissza, ha eleget éltek, de a történelem
czélja minden időben ugyanaz. Az erdő fái évente elvesztik s megint
visszakapják ékességöket, ágaikon az ifjú lomb letolja a tavalyit, de
az életnedv, mely a fa sejtjeit átjárja s mely az újjátereentésberr-kifog y-
hatatlan, nem változik. A történelem óriás fája is változtatja korsza-
konkéntlombozatát; az elaggott, hivatásukat betöltött nemzedékek.
száraz levelek módjára lehullanak róla s nyomukban új élet; más nem-
zedék támad, melynek sorsa hasonló, de az erő, mely a nemzedékek-
nek létet ád, tevékenységöknek czélokat tüz ki, minden korszaban
ugyanaz.

Ez az elv, melynek jelenlétét /az egyetemes történelem minden
nagy jelenete érezteti, érvényesült - nemzetünk fejlődésében is. Nem
egyedül a közjogi és kultur ális fejlődést értem, hanem az egész nem-
zeti életet, mely minden vágyat és törekvést magában foglal. Rég, meg-
czáfolt elmélet az, mely a népeknek kizáróan politikai vagy kizáróan
irodalmi életét teszi q, történelmi viz sgá lat tárgyává; alapigazságává
lett a tudományos kutatásnak, hogy egy, nemzetet nem szórványosan .
mutatkozó tények, hanem az összes élet jelenségei alapján lehet csak
helyesen és igazságosan megítélni. Mélyr eható vizsgálat után. nem
nehéz fölismerni az egyetemes és hazai történelem érintkező pontjait.
Árpád honalapítása a népvándorlásnak egy nagy történelmi drámához
illő hatalmas végjelenete. Szent István kora vallási reformjával, poli-
tikai ideáljaival és intézményeivel Nagy Károly századára emlékeztet.
A. kőzépkor vallási fanatismusának egy hulláma átcsapott a- mi hatá- .
ainken is; a Hohenstaufenek s hűbéreseik folytonos viszálya mintáúl
szolgált a mí nemességünk s a korona hatalmi versengéséhez. Részünk
volt a lovagkor mosolygó verőfényében, midőn az Anjonk ültek a
rrónon. Mátyás alatt hazánkban vert a renaissancenak egyik életere.
A reformatio, az emberi szellemnek a keresztyénség óta legnagysze-
rübb müve -százados vihart támasztott nemzeti életünkben. Az abso-
lutisrnusnak, me ly a XVIII. században Európaszerte uralomra jutott, a
magyar alkotmány is áldozatúl esett. Nemzeti újjászületésünk .sern elszi-
getelten álló jelenség, hanem összefügg az európai történelem esemé-
nyeivel. A magyar reformkornak a nyugat szabadelvfrsége szolgáltatott
jelszavakat j az új magyar állam intézményei, bár tartalmuk-at a nem-
zeti szellem jelentékenyen módosította, nyugati intézmények mintájára
alakultak. Kőltészetünk az idegen müvelődés emlöin nevelkedett meg
annyira, hogy tényezővé lett .a nemzet életében s utóbb, mint a müvészi
és népies nemzeti elem mozaikszerü egysége dicsőségévé válhatott a
magyar geniúsznak.

Azt a nagy átalakulást, mely e században nemzetünket me gif ji-
totta,erkölcsi jellemvonásainál fogva joggal mondhatjuk a világtörténet
legszebb forradalmának. Emlékét nem -szermyeai be ártatlanul kiontott
polgárvér s· diada lavnem iegy.cpárt, hanem az egész. nemzet műve, Gyöc

kereit megtaláljuk az elözmányekben, a XVIII. század absolutismusá-
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ban s a nemzeti élet dermedt aléltságában. A magyart kimerítették a
megelőző század _ropparit eröfeszítései, a midön egyszerre ket ellenség-
gel, hazájáért és léréért kellett harczolnia. Minden nép életében van-
nak .idök, a mikor szabadságának védelmébe bele fárad s nyugalom
és rend után sovárog, melynek oltalmában gond nélkül élvezheti rnun-
kája gyümölcseit. Az ideális .czélokat ilyenkor háttérbe szorítják a reá-
lis érdekek. Ez a hangulat,a közszellemnek ezen elszunnyadása kedvez
a kényuralmi törekvéseknek. El. a két tényező tette sivárrá tőrténel.
münkben a XVIII. századot. A békének, rnelyet a hatalom a nemzet
számára biztosított, nagy ára volt: elveszett a szabadság. Az alkot-
mány, mely századok folytán elavult s melyet az udvar ravasz politi-
kája tartalmatlan formalismussá változtatott, valóságos nyüge volt a
nemzeti haladásnak. Az osztályok érdekeit szolgálta csupán. A nemze-
dék, mely ez alkotmányban a szabadság ideálját látta esek a rendiség
szük körében élt; szellemét, erejét kisszerü czélokért való küzdelemben
tékozolta el; féltékenyen őrizte kiváltságait s nem indították meg a
nemzet nagy tömegének szenvedései. Csusz.ással-mászással elnyerhető
udvari kegy, csekély hatáskörrel, d e . nagy tekintélylyel járó s ragyo-
gásra alkalmat adó hivatal, fényes házasság s a családi vagyon gyara-
pítása volt az ambicziozus férfiak törekvésének főtárgya. A törvény-
könyvben nem volt meg', de arisztokracziánk példájára a társadalom
szabályozó törvényül ismerte el XIV. Lajos udvarának politikai jel-

. mondatát: "ha az alattvaló a királynak mindenét föláldozza, . csak k ő-
telességét teljesíti és tulajdonképen semmit sem 'ad, mert minden a
királyé.· Az önálló állami élet .hiánya halálhozó volt az ország gazda-
sági életére; ezen a téren is elveszítettük függetlenségünket s hazánk
gyarmatává lett Ausztriának. E mérgező levegőben a nemzeti mű kő dés
növénye sem tenyészhetett szabadon. Fönemeseink elfeledték apáink
nyelvét, szégyelték nemzetiségöket, mintha a-rnagyarsá g nem fért volna
össze a müveltséggel. Az a.lelkes magyar testőr, a ki évtizedek terméket-
lensége után- először szólaltatja meg a, magyar Múzsát, idegen költőkből
meríti ihletér. Képzelete nem szárnyal a magasba, a hová vágya
ernelné ; földhöz bilincseli a kornak any.agias, közönyös szelleme. A
nemzet, mintegy e ler őtlenűlt agg, nem mer előre nézni, mert eliszo-
nyodik jövőjétől j múltján mereng révedező tekintettel, emlékeiben
keres vigaszt és enyhülést. Mintha érezné, hogy enyészet vár reá s
fásult lélekkel megnyugszik a végzet kérlelhetetlen akaratán. Egyetlen
óhaja, hogy kimulása méltó legyen múlt jához.

A nemzeti szellemet az elcsüggedés nehéz nyomása alól a k őlté-
szet szabadította föl. Iróink hangoztatták először, kezdetben félénken,
utóbb bátrabban, végre a meggyőződés törhetetlen erejével, hogya
magyarnak még élnie kell, jövője van. Az irók neveltek a hazának
állarnférfiak at, a kik új eszmékért lelkesedtek s lelkesedésökkel utóbb
a haladás ösvényére ragadták a nemzetet. Az ő tanítványuk volt
Széchenyi, a ki müveiben megjelölte a nemzeti élet valódi feltételeit
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Szakított a múlttal, reagált kora sűlyedés e ellen s prófétai lelke fényes
jövendőt jósolt a magyarnak, ha henyeségéből kigyógyúl s mig ideje
van, munkába fog. És na megszáradott tetemek meghallák az ö beszé.
dét, mert lelket bocsátott beléjök." A nemzetnek meg súg ta belső ősz-
töne, hogy ő az, a ki eljövendő vala, a kinek hivatása, nogy új med-
ret készítsen a magyar történet folyamának. Műk ődését nem jellemez-
hetem méltóbban, mint Kossuth szavaival: ,Széchényi a kornak élet.
erére tette kezét s megérezte lüktetését." Széchenyit a vezérségben
Kussoth váltotta föl, a kiben egyenlő erős volt a haladás vágya s a
szabadság szeretete, Hatalmas ékes szólása tette általánossá, nernzetivé
az újjászületés vágyát, mely eddig csak néhány kiválasztott lelkében
lobogott. Ö valósította meg a történelem egy ihlett perczében, a mít
Széchenyi a nemzet gazdasági és kultur alis életéről, a ezentralisták
csoportja a szabadságot biztosíto intézméyekről hirdetett. Pályáját ő
is, mint Széchenyi. rombolással kezdte; ki kellett irtani a köztudatból
a régi intézmények iránti ragaszkodást, hogy a nemzet új áJlameszmé-
nyért lelkesedhessék. Ö benne testesült meg legtökéletesebben a nem-
zet politikai és gazdasági függetlenségének eszméje. Az ő szavára
om1ottak össze a rendiség utolsó bástyái s kezdett épülni a romok
fölött az új Sion, a nemzeti állam, mint Amphion lant jának zengésétől
a szent Thebae falai: Százados elnyomás után ö szolgáltatott igazságot
a jobbágyságnak. A közszabadságnak új biztosítékot szerzett; par la-
menti kormány formát, felelős miniszteriumot. Ö tette egyenlőkké a
haza fiait a polgári jogok élvezetében s a terhek közös viselésében.
A vallásszabadság, melynek eszméjét a megelőző sötét századok szel-
leme száműzte a törvénykönyvből, megtestesült az ő inditványára al-
kotott XX. törvényczikkben. A sajtó felsz abadításával szárnyakat adott
a gondolatnak, hatalmas nevelő eszközt teremtett, mely a nagy tőrne-
get éretté tette a szabadságra s egyszersmind gátat ernalt vele minden
kényuralmi törekvés elé. Művéve l nem csupán kerának szükség leteit
elégítette ki, szelleme a jövendő fejlődés biztos útját is megjelölte.

A reformkor történetében Széchenyit illeti a kezdet, ~ossuthot
.a be fejezés dicsősége. Az a nagy polemia, a 'mit egymás ellen folytat-
tak, történelmünknek egyik legmegragadóbb jelenete. Széchenyi meg-
rettent, midőn látta, hogyamozgalomnak árja, melyet megindított,
kicsapott medréböl s. megtámadta Kossuthot, a kit ezen politikai irány
megszemé lyesítöjének tartott. A nagy államférfi feledte, hogy "az esz-
mék világában nincs megállapodás;" ha egyszer fejlődésnek indultak,
a nemzetnek vagy legalább egy osztálynak tulajdonává váltak, nincs
hatalom, mely kifejlődését meg tudná akasztani. Hirdetőjök . a magve.
töhöz hasoulit, kezében a jövő, de ha egyszer kiszórva a mag, fejlődni
fog természete szer int, mig gyümölcsöt nem hoz, hirdetője akaratától
függetlenül. Az idő Széchenyinek sem kiméletlenségét, sem jóslásait
nem igazolta. 1848·ban nálunk nagyátalakulás történt, de békés úton,
ti. törvényes formák kőzt ; utóbb vér folyt, az igaz, de a törvények
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,épségéért. Nem Kossuth szenvedélyessége, hanem a reactio és udvar
hitszegő politikája üzte a nemzetet a fegyveres, ellenállás terére. Az a
harcz, mit Kossuth vezérlete alatt alkotmányunkért vivtunk. nem szé-
gyenfoltja a magyar névnek, hanem enyészhetetlen dicsősége.

Az átalakulást az tette korszakos jelentőségüvé és állandóvá, hogy
intézményeiben a nemzetiség és egyéni szabadság elve jutott diadalra.
A nemzetiség és szabadság egy tőnek, a nemzeti életnek két testvér
hajtása. Ha a közös tö gyenge, vagy mind a két ág elsatnyúl, mert

,egymástól szivják el a tápláló nedvet, vagy az egyik gazdagon levelez
s a másik elszárad. A történelem bizonyítja, hogy a nemzetiség és sza-
badság kultusza ritkán fér össze. A franczia forradalomnak a szabad-
ság volt jelszava; vezetőit nemzetiségi érdekek nem lelkesítették,
de rnidön az európai hatalmak koaliciója a franczia nemzeti független-
ség ellen tört, - a nemzetiség érzése folyton erősődött s lassanként
uralomra jutott a nemzet érzés világában. Napoleon trónra lép te után
a szabadság oltára áldozó nélkül maradt, s a nemzetiség oltárán oltha-
tatlan lánggal lobogott a tűz, Nálunk a nemzetiség állandó szövetsé-
gese a szabadságnak; az idegen dinasztia a nemzetiséget tartja a sza-
badság gyökerének s azért törekszik kiirtására. A reformkorszakban
erősen lüktet a nemzetiség érzése; vezérei; Széchenyi, Kossuih, Deák:
Szeme re, Eőtvős, Dessewffy Aurél irodalmunknak ünnepelt alakjai, ki-
váló izlésü irók. Már maga az a tény, hogy az újjá születésben az íro-
dalomnak. a nemzetiség symbolumának jelentékeny része van, a nem-
zetiség diadaláva avatta a politikai eszmék megvalósulását. Az új al-
kotmány szerzöi érezték. hogy a szabadságnak legbiztosabb bástyája
a nemzetiség érzése; törvényeket szereznek a nemzeti nyelv uralmának
biztosítására, hogy vele a szabadság intézményeit állandókká tegyék.

Az 1848-iki törvények másik jellemző vonása, hogy az egyeni
szabadságot nem áldozzák fel az államhatalom érdekeinek. A népet
nem az teszi elégedetté és boldoggá, ha a hatalomban része van és
bele szólhat hazája kormányzásába, hanem az, ha kis munkakőrében
teljes szabadság'gal mozoghat, jogait a kőzépponti hatalom ok nélkül
nem korlátozza, Az egyéni szabadság biztosítása sz entel i az államot
hazává; hazáj áért életét áldozza a nép, de az államért. mely il. k őz-
igazgatás érdekében jogokat vesz el tőle, lelkesedés nem támad
soha. Müveltség, munka, haladás csak addig terjed, a, meddig az
egyéni stabadság biztositva van j ezen határon túl sötétség és tespedés
honol. Az új magyar alkotmányt az egyéni szabadság hiztositása tette
oly drágává a nemzet előtt j ez hívta harezra az alsóbb osztályokat
s ezért ontotta vérét, áldozta föl mindenét a szegény jobbágy. A nem-
zetiség érzésének elevenségétől és az - egyéni szabadság biz toaításától
függ az 1848 iki alkotások s a magyarság jövője.

Nemzeti újjá születésünk történetéből szép és hasznos tanulságo-
kat meríthet az utókor, Az események igazolták, Kossuth tartalmas
mondását: "Élni csak azon nemzet f08', malyben saját magában van
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életerő. K~t nem saját életereje, hanem másoknak gyámolítása tartogat,
annak nincs jőveudöje". A mely nép hazafiságát, szabadság szeretetét,
tett erejét idegen nemzetektől veszi kölcsön, elvesztette jogát az élet-
hez. A magyart nem az Európaszerte diadalmaskodó szabadelvü szel-
lem ifjította meg, hanem msgifjodott önmagától, nem aludt ki, csak
szunnyadt benne az élettűz s egy lehellet lángra lobbantá hamvadó
szikráit. Szabadságharczával, melyet két nagy hatalom egyesült ereje
ellen vivott, bizonyságot tett a világ előtt, hogy méltó az állami. füg--
getlenség áldásaira. De nemzeti átalakulásunk müve még nincs befe-
jezvej korunk nemzedékére vár az a feladat, hogya magyar nemzeti
állam épületét Széchenyi, Kossuth és Deák szellemében betetőzze.
Tanuljuk meg tőlök, hogy csak az a politikai alkotás nyer százados
életet, mely a-nemzet eg éniség éböl sarjadt s minden állam vir ágzásá .
nak feltétele, hogy polgáraiban a nemzetiség érzése hatalmasan lobog-
jon s az egyéni szsbadság eszméje -képezze az alkotmányalapelvét.
Igy leszünk e nagy azel lernek eszméinek érdemes örököséi, ez a kegye-
let méltó emlékükhöz.

Midőn lelkünk az emlékezet szárnyán bebo lyogja. a múltat, -
szeme megpihen egy nagyszerü jeleneten. Izrael népe, a kit az úr ke-
gyelme kihozott Egyiptomból, a szolgaságnak házából, pihenőt tart a
Sinai hegy lábánál. .Le lkében tusát viv, az elhagyott nyugalmas szol-
gaeág emléke a szabadság, szeretetével, me ly szenvedést hozott reá,
áldozatot k ővetel tőle. A hegy ormán mennyei fénytől környezve meg-
jelenik az Úr engedelmes szolgája, Mózes s kihirdeti a törvényeket,
melyeket Isten rendelt népének. "T~szteljed a te atyádat és anyádat,
hogy hosszú életü légy e fő ldőn ", En úgy érzem, hogy ez az intés
minden nemzetnek szól! Tiszteljed ,nagyembereidet, hogy nagygyá,
dícsövé, halhatatlanná lehess a földön.

A jelen határkő a múlt és a jövő k őzőtt. A ki lelkének szemeit a
múlt vizsgálatában megedzé, biztosabb szemmel és távolabb láthat a
jövőbe. Mi. megtaláljuk-e multunkban boldogabb jövőnknek a biatosíté,
kait? Remélhetünk-e korszak ot, a melyben ezer éves küzködésünknek
gyümölcseit aratjuk.? Lesz-e kor, melyben a kő z ő s szenvedések szer e,
teteegygyé olvasztja a hazának minden polgárát? Lesz.e kor, a
mely látni fogja a középkori intézmények romjai. fölé emelt új Siont,
egy hatalmas magyar, nemzeti államot?

Én azt hiszem, lesz! Kovács Sándor.

Vas-por.
(A magyaros beszéd.)

(Folytatás.)

Hog-y mennyire megy a német a mellékes dolgok előre tolásában,
abból is kitetszik, hogy addig el se kezdheti a beszédet, mig meg nem
tudja, hogy az, a mirö l szólani -akar, micsoda n e ID ü, Ö nála igazán
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helyén van az a tréfás magyar beszéd, hogy: "mikor ember az asszony?"
"mikor messze van," -- mert ha közelebbről kitetszik az asszony volta J

akkor már nem: der Mensch, hanem, talán a a sMensch, va2"Y das
Weib, vagy das Mádchen. Hogy miért das és nem die, antrak a logi-
káját még nem birtam k italálr i. Az a német dolga. Minket c ak any-
nyiban illet a dolog, hogy mivel a német teszi, természetesen, mi is
kezdjük a beszédben a nem i k ülö n bs é get kitüntetni, és mondunk
vagy irunk; elnök nőt, tanító nőt, tanítvány nőt, még majd talán szol.
gáló nőt is .. ' Nekem valamely német iskolában nagyon visszatet-
szetr, hogya tanító a leány tanulókat per: tu Mülleri n, Gross i n,
Macher in szólítgatta, mert hát. a magyar természet nines az ilyenek-
hez szok va,

A mi ősei nk Mária Terezia kir á 1Yért nem királynőért voltak
készek életüket és vérüket ad~i: .pro rege nostro" nem "pro regina
nostra, Ha meg akarjuk mondani, hogy nőről van szó.. akkor azt mond-
juk: "Királyasszony kertje kivirúlt hajnalra," vagy királyleány,
királykisasszony. '

** *
Tehát: a magyar szereti a nagyot, a német a kicsinyt, ez a sza-

bály, s ennek mintegy csak alkalmazása az a másik sajátság, hogy a
magyar szereti egyes í ten i, ö s sze fog 1 a l n i - a német meg szét.
bontani, a mit csak lehet. Ebből aztán ismét többféle ellentét származik.

Egykoriban a kezembe került egy újonnan megindúlt folyóirat
mutatványszáma, melyben a szerkesztő fennen kérkedik azzal, hogy
milyen jó czimet talált vállalatának : .Magyar Geniusz "! Kezdem olvasni,
s hamarjába egy Ia pon kétszer is találom ezt a kifejezést: "úgy néz
k." Ne neked magyar Geniusz! Félre dobtam ; nekem il) en magyar
Geniusz nem kell. - Nem sokára 'azután olvasom az egyik lapban a
nagy-kör ősi öreg ember elbeszélését, hogy azt mondja: lia hadbiztos
ugy nézett 'ki mint ... " No ez se igaz árn, gondoltam magamban, hogy
a nagykőrösi ember igy beszélne magyarul! - Es iiktig! néhány nap
mulva közölte ugyanazon lap •. (a Pesti Hírlap) hogy a nagykőröslek
tiltakoznak az ő emberük szájába adott ama m a g y a r tal a n kifejezés
ellen, hogy az ő népük azt meg sem érti, a minek bizonyságára elmond-
ják, hogy midőn az 50,es években a vizsgáló Liró azt kérdezte fólgy
kár osúlt féltől: "hogyan nézett ki az az. elveszett borju ?" ez azt [elelte :
"hát biz a k.eritésre t ö t t e az állát". ,

Miért nem helyes magyarul az, a mi németül van gondolva? A
fenebb említett szabály miatt. Anémet, szeret aprózni, megosztani min-
dent. Saját mag á t i il ket tőn e k képzeli egy belső, meg egy. külsö
embernek; igy aztán egyik kinéz a másik ból : ki veszi magát - nirnrnt
sich aus; leülteti mag át - se tz t sich nie'der, mintha egyik állana aki a
másikat leülteti; de a ki két személyben ült le, csak egy személyben
kel föl - er steht auf, - ha csak hosszabb útra nem készül, a mik pr
megint: l1er macht sich auf und schikt' sich _an eine Reiss .~nzutreten)"
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(Ezt már ne fordítsuk le mag yarra.) A rrémetnél megeshetik,' hogy az
eg yszerű képviselő .miniszterr-é "n ő vi ki -m -a-gá t, ". de ra magyarnál
nem! Vannak a magyarok k'özöttis "kin0tt" emberek, de azo'k szegé-
nyek, nem a 'maguk jó -saántából "nöUék ~i ma.gukat." Hát nem .vohra.e
őlég nekünk a jó három alak :nöl, II öve k s zik, neve.lterikP minek
még valamí esetlen, visszaható, szenvedő vagy idegen kifejezésen kap-
nunk? ... A német azt mondja: "g'eh g'schwind,nach ein an d?" s azt
gondolja, 'ha az egyik Fele tolja a mási'ka t, akkor gyorsabb an megy.
A magyar ezt nem tudja megtenni. Hogyan menjen egyembere g Y:
más II t á n ?s6t éppen ha sietős a dolog akkor azt mondja a z őbbes
számnak is: "menjetek eg y s z.e r re, egy szer i,b 'e.'~- A magyarelött
ami egy, az csak egy, és a ki nincs valahol ben t az nem nézhet ·k i.
Az erriber nem nézhet ki saját magából, a borju 'nem rrézhet ki, .ha nincs
benn az udvaron, onnan is csak úgy, ha a sővény nem mag asabb.vmint-
sem hogy rá t ő.heti raz állát. A magyar jó -sz inben, ,egé~zséges .szinben,
jó húsban, jó bőrben van, -olyan mint a.ztélet, vagy a halál, hogy az
anyja sem ismer rá, de soha sem néz ki semmiből a mrbenrrirics benne

Sőt nemcsak az egyet hagyja meg a maga egészében, hanem
egyes í ti, ö s sze fo g,l alj a, a mi .kőzelebbi vi s z on y.b.a n van egy-
mással, Kettőt, ha csak .lehet pá ros i t, az ~gy aztán ennek a párnak
a fele. ,Nincsenek kezei, .szemei, csak egy .pár keze, sze me -stb : .azt án
fél kézzel üt, fél lábon Ali, fél szemmel néz , fél füllel -ha ll. A házaspár-
nak 'egyik fele: 'a feleség; a per lekedök :a,lperes-, felperes-, vádlott-
panaszos-í e 1ek ; egymással küz dök vagy játszók: ellenfe l ek, Egy
nérnet szűletésű rva la'k i, postára akarván adni valamely csornagot ielö-
veszi .a szállító levelet, olvassa rajta, h.9gy .a "feladó fél pecsétje", aztán
soka-soká tőprenkedett rajta, hog y : miért kell err.ef é lpe.csét? ',hogyan
lehessen f-é 1 pecsétet ütni a papírra lmigriem végre r át a lá lt a magyar
ésijá>rás'ra, rnely szerint, ha kinek küldök valamit, azz al ,már,e g ypA r
és én e rpárnak .fele - .kőz lekedö fél vagyok.

De nemcsak k-ettőt, t öbb et is szeretü I1k egyes.íteni, ha maIi)"a-
rosangondolkodunk. . A magyarna.kpincsenek haja], "csak hajla van, a
mely nek ha egyes részeit é'i·ti,akkor azo~ már ,- sz á lak , A :1;Yag.pr
inkább elenged -vagy hozzá ad eg'Yk·ét napot, qsakhogy h e t .ek ben
beszélhessen, a nemet: in 8 Tagen, ,vagy 14 Tag en,t sz.ámlá l, de ott
aztán mÚ többnyire megakad a .log iká]a, ~1 n apr.amár nem ige.n terje d
a következetessége.

.'. lrioenszármazik a magyarnak az 'a sajátsága is, 'hogy a -sz á m nev
után nem használ többes - 'hanem csak egyes -sz ám ot, Neki so k em-
ber egy CSOpOTt,50 fr t, iocr« csak egy summa pénz; nincsenek -tiz
ujjai, csak -tiz ujja van. Mózesnek nem öt köny vei varrnak, hane m őt
köny v e. Csak 'ha nyomatékosan ki akar valamit tüntetni, ak kor hasz-
nál, - r it k a kivétel k é.ppen, - ~gyes helyett tőbbes számat: •három
száz vítéz ek" = igen vitézek'; "Az én atyám 'házában sok hajlékok
vannak." == igen sok jiajlék.' .

-------~---------- --
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Szinte ezen sajátságból származik a magyar meg a német mondat
fűzés kűlőnb őző volta is, a mire bizony kevesen ügyelnek. Miért egy-
szerűbb, világosabb. az igazi magyar sty lus ? Azért, mert a német a
beszédet is szereti meg sza k gat n i es közbe szúrt mondatokkal
(inscisumokkal) tar k ázni, a -mag yar; meg a mennyire lehet, inkább
együtt tartja aZ ősszevalőkát, és sorjába rakja a mondatokat.

"Die jag drequisiten, welche ich für den Herr n Grafen, - 'der ein,
passionirter, jág er ist, - besteflt habe - sind angekommen. K: Vehet-
nénk még czifrább példát is, de csak maradjunk ennél. Ezt valami rno-
dern zsur nalista igy f~gni' fordítani: a vadászati sz erek, melyeker én a
gróf úrnak, ,- a ki szenvedélyes vadász --' rendeltem, megjöttek. A ki
pedig magyarút gondolkozik, az ilyen formán mondja : megérkeztek a
vadászezerek, miket rendeltem a gróf úrnak, a Ki ua,gy vadász,

Hemzseg ilyenektől. a magyar hírlapirodalom. Éppen nemrég
olvast-am példáúl :

"li\. Dreptatea mai száma, a lap elején k őz li Fava Robarto olasz
tanárnak és képviselönek, aki már röpiratot is bocsátott ki a, románok
érdekében, - levelét, melyet Fava stb; ("Magyarország" 1895. január
11. szárn.) - - -

Elmondom még: hogyan jártam én egyszer. Egy német. születésü
úr említette, hogy. a fia ker esz t üle set t a vizsgán, - én gratulálok
neki, - ő nagyot néz és csodálkozó arczot vág, - én is nagyot nézek
és csodálkozom, hogy ömín csodálkozik! . '. Csak nagy nehezen értet-,
tük meg egymást, hagy ő németül gondolta" a mit magyarúl mondott
t. i. durchg"efallen, én meg magyarúl értettem, hogy: átesett.
Hát mi ebbena k.ülönbség? Az! hogya magyar a, gabona tisztításnal
is inkább csak az öreg szemétre tekint - az aprajátüsse kö, - a mi

á t e si k a törekrostán az mind jó, beválik; a német ellenben a szemét-,
nek is az apraját látja, sürü rostát keres, a mi azon k er e s zt üle sik
- az rosz, hulladék, a rnít fenn fog - az a jó; tehát a ki keresztül
esett a vizsgán az - megbukott.

*
Azért' a német nyelvnek is meg vannak a jó oldalai, a-filozofiána,

külőnősen a metafizikára sokkal alkalmasabb a magyarrrál ! Nem is
akar om én a. németet kisebbíteni, csak azt akartam megmutatni, hogy
k ülö n IIség van a ma'gyar meg az idegen észjárás - s ennélfogva a
beszédmód között, és a hol ami e n k job b, miért veszszük, mégis
kölcsön mástól, a mi, rosszabb? ! T.
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EGYESULETI ÉLET.
Az első magyar tanügyi kongresszusröl.

•Tanügyi kongresszusra készülődnek Magyarország közoktatásügyi munkásai,
hogy mélt6képen részt vehessenek a nemzet ezredéves örömünnepében. Meg akar-
ják mutatni a millennium alkalmával. épen úgy, mint 1848- ban, hogy miként
lehet és kell a nemzet egyik legszentebb ügyét az olyan egyetemes és közös

. tanítégyülésen szolgálni, amely tanácskozásaiban az ország közoktatásügyének
egész szervezetét felöleli."

E szavakkal vezeti be közoktatásunknak egyik kiválö munkása, Péter(y
Sándor, azon .ismertetését, a melyet a paedagogiai társaság utolsó ülésén az
1848-ban lefolyt .• Első egyet~mes ée közös magyar tanítógyülésröl" előadott s a
mely az6ta egy 34 oldalas füzetben már meg is jelent a könyvpiaczou A füzetet
magát ajánljuk a tanügyi férfiak s ez érdeklődök figyelmébe; de ennek kapcsán egyet-
mást el akarunk mondani az 1848-diki egyetemes és közös tanít6gyülésről.

Az f848-diki egyetemes tanítőgyülést a~ a hatalmas mozgalom hozta létre,
a mely az egyenlőség, szabadság, testvériség nemzetközi jelszavai alapján indult
meg, de hazánkban erős nemzeti irányt vett s a magyar nemzet szabadságát
teremtette meg. Az a vágy, a mely egy erős, önálló PiI egységes magyar nem-
zeti állam szervezésére irányúlt, a magyar paedagogusok lelkét is áthatotta. Át-
látták, hogy a magyal' állam egysége csak úgy valósítható meg, a politikai téren
elért vívmányok csak az esetben állandósűlnak, ha a nemzeti fejlődés alapjáva az
egységesen tervezendő közoktatást teszszük. A pesti protestáns tanárokban fogam-
zott meg a Magyarország összes tanítóit, profeszszorait, nevelőit egybefoglaló
nagygyülésnek eszméje.

Merész vállalkozás volt ez abban az időben, a mikor a tanügyi munkások
között a felekezeti elkülönzöttség .minden kapcsolatot szétszakgatva. tartott, tanítói
testületi életnek még nyoma is alig látszott, s egyetlen általános tanügyi köz-
löny a Tavassy-féle "Nevelési Emléklapok- volt, a tanító társadalomnak, különö-
sen az alsóbb rétegnek, csak a lenézésben és nyomoruságban vala része. A hihe-
tetlen nehézségeket legyőzte a szervezőknek, az új életre kelt "N evelési társaság-
nak-, s különösen Tavassy Lajos, a mozgalom indít6jának, vezetőjének, 'hazafias
lelkesedése, erős hite és vasszorgalma. 1848. junius 6-áll bocsátották ki az első
felhivást ; az akkori kort jellemző gyors és lázas tevékenységgel fogtak a munká-
hoz s hat hét mulva, julius 19~én már megnyilhatott az első egyetemes és közös
magyar tanítégyülés. A gyülés az iskolanemek szerint öt szakosztályra oszlott, a
melyeknek négy napig tart6 tanácskozásait közösen tartott általános gyülés
fejezte be.

A tanácskozásokon erősen meglátszott az 1848. t., ez. hatása, az állami egy-
ség megalkotása utáni vágy, a szabadságszeretet, s az úgy sz6lván semmiből
egyszene magasra nőtt tanítói öntudat és kartársi érzület, Az. akkori kort moz-
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gat6 nagy eszmények és marész reform irány oly határozatok hozatalára ragadta
az egybegyult tanítókat, a melyek ma is bámulatra ragadnak s úgy tekinthetők,
mint közoktatásunk fejlődésének irányát hosszú időkre kijelölő alapelvek, A köz-
oktatást egészen az állam kezébe kivánták átadni, nem úgy, mint Francziaország-
ban, hanem a honszabadságnak minden biztosítékával.

Kimondották, hogy a közoktatásügyi miniseierium választassék el a kttl-
tuszminiszteriumtál; a ·tanít6 k: hitfelekezetik:ülönbséget tekintetbe nem véve, az
állam organizmusáb m kü/ön állá állam hivatalnoki karba oéteescnek: fel; a taní-
t6k, mint az állam hivatalnokai, egyedül csak az: államhatalom alá helyez/esse-
nek; és att61 kapják a hivatalukhoz illő fizetést. De másrészt a szabadség érde-
kében megkivánták, hogy a tanárokat maguk a tanárok válaszszák kerületenkint s
a miniszter csak a hármas kijelölés alapján döntsön; minden középiskolának,
tanítöképző-intézetnök álland6 igazgat6ja legyen ugyan, de ezt az intézet tanárai
rálaszszák : a népiskolai tanít6t s az iskola-tanácsot a község népe választja, a
minisztert csak a megerősítés joga illeti meg; a tankerületi népiskolai igazgat 6
(tantelügyelö) pedig a tanít6i testületen választása utján jut hivatalába; a tanít6k
felett maguk a tanít6k által választott független fegyelmi törvényszék mond itéle-
tet. A tanítói szakvéleménynek akartak tekintélyt szerezni s a közoktatásnak:
hasznára lenni azzal a határozattal, hogy a három évenként egybehivand6 közös
tanítói gyűlések határozatai mindenkor a nemzetgyülés elé terjesztessenek s az
által tárgyaltassanak.

.' .
Nem folytatom tovább a határozatok ismertetését, csak: csodalatornat feje-

zem ki a gyűlés kittlnő ezervezete iránt, a melynél fogva nemcsak: általános elvi
határozatokat hoztak, hanem a legapröbb részletekig menő szervezeteket dolgoz-
tak ki a kisdedövötöl az egyetemig minden iskoláröl. Élénk bizonyítéka ez annak,
hogy az ott egybegyült tanférfiakat mig egyrészt a nagy ideák szeretete, 'más-
részt hivatásunknak komoly felfogása jellemezte; nem csupán nagy szavak: han-
goztatásával, hanem komoly munkával akarták szolgálni a hazát.

Magyarország tanügyi munkásai, a midőn az egész közoktatást átölelő
gyülésökre készülnek, merítsenek lelkesedést és kitartást végrehajtand6 nagy mun-
kájokhoz; elődjeik példájaból hozzanak létre az eszméknek szabad és merész szár-
nyalásában, a munkakedvben, különböző elemeket összeforrasztö egységes tanítói
közszellemben, a haza érdek nélküli szolgálatában az 1848 dikihoz hasonló együt-
tes tanácskozást. Magyarország tanítói karának "második" egyetemes gyülése
legyen minden tekintetben mélt6 az • elsőhöz".

Nagy Lászlú.

1 rod a lom.
A magyar' néptanltók és a népoktatásügy helyzete. Ily czirnű munkára

hirdet előfizttést Dobá Sándor, a »Tanítók Lapja- szerkesztöje (Hajdu-Böször-
mény). Megjelenik május hóban, előfizetési ára 60 kr. Megrendelések szerzőhöz
intézenelők. E kis munka azt szándékszikbebizonyítani, hogya magyar nemzet
újabbezredevre csak kulturájának fejlettsége által biztosíthatja fennmaradását.
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Ar 1848-iki tanügyi kongresszusrúl. Az első egyetemes 'és közös n1agyal'
tanítógyülés dolgozatai után írta Péterfy Sándor, Ara 25 kr. A füzet tiszta
jövedelme az •Eötvös-alap' gyarapítására fOR fordittatui. Kapható Singer
és Wolfner könyvkereskedése útján (Budapest, Andrássy-út 10,) - E derék
s időszerű rnűvecskéről szakavatott toll' emlékszik meg lapunk más helyén.

Krisztus az' én él'etem., Egyházi beszédek, szerkeszti Zábrálc Dénes,
soproni ev, lelkész. Ezen igazi protestáns' szellemű s tőrl)l metszett magyar-
sággal megírt mű IV. füzete is elhagyta immár a sajtót. Ajánljuk egyluizi
beszédekkel is foglalkozó olvasóink szives figyelmébe,

Magyar gyííjtök lapja. Ily czirn alatt Erdős Miksa Ér-Mihályfalvan köz-
lönyt indít meg a hazai régészek és gyűjtők számára. Czélja, hogy hazánk
földjén előkerülő régiségek eliTe kallódjanak; kiterjeszti figyelmét a régi
könyvekre, kéziratokra sokiratokra, sőt a levélbélyeg-gyűjtésre is; közvetíti
s megkönnyíti a rovar-, növény- és ásványgyűjtők munkájá:t. Előfizetési
ára egész évre, 4 frt, •

V egyes e k.
Hátralékosainkhoz. Minthogy az 'elmúlt évről (évekről). még

mindig sokan hátralékba vannak az előfizetéssei, számukra újból mellékelek
pósta-utalványt, mely vii ágosan feltünteti ki nek-kinek tartozását. Kérem ennek
alapján a hátralékok mielőbbi beküldését, mert ez már valóban az utolsé
határidő.

Szerk.-kiadó.

Klmutatás. A • Millenniumi alap" ra legutóbbi kimutatásunk óta következő
adományok érkeztek: Pálmay Odön nemes-csoói tanító ívén : Pálmay Ö. 1 írt,
Weöres István földbirt. 1 frt, Özv. Seharmanu J ózsefné 50 kr, Zeberer Gézáné
50 kr, Schrott Gyula bognár 30 kr.; Magyaróssy Pál, Koltay Lajos, , Sztrokay
Dániel földmivesek 50-50 kr., Koltay Gyula, Pong or Pál, Senye Lajos, Kajbár
Lajos, ifj. Sztrókay Dániel, Boros János földmívesek 30-30 kr.; Kajtár János.
Perger .István, ifj. Koltay Lajos földm. 20-20 kr. és Kultsár Pál fö ldm. 15 kr.,
összesen 7 frt 35 kr. - Krug Lajos torzsai tanító ivén : Krug Lajos 2 frt,
Famler G. A. ev. lelkész 2 frt, 'I'orzsai takarékpénztár 2 frt, Torzsa község 2 frt,
Wettesheimer Péter ref. tanító 50 kr, Szanitter Sámuel ev. tanító 50 kr., Frőhlich
Adorján ref. tanító 50 kr., Schenkenberger Ede ref. tanító 50 kr., GulweinLász16
gyógyszerész 50 kr., Hamel Adolf ev. tanító 3 frt, összesen 13 frt 50 kr. -
Nagy Sándo,' paedagogiai hallgató gyűjtése (Budapest) 6 frt 50 kr. - Szalay
Sandor akali-i tanító gyűjtése 1 frt 50 kr, - lJIohácsi János pivniczai tanít6
s fia. Mohácsi Lajos theologus (Sopron) adománya 1-1 írt, ösrzesen 2 frt, -
Tóth ls tVáj1 , mezőhegyesi áll. isk. tanító adománya 3 frt. - Kicker Illés ruszti
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taníté adornánya 2 Irt - Sass István orosházi tanító gyüjtő hén: Sass István 2 frt,
Ritter János ev. tanító 2 frt, Harsányi Sándor ev. lelkész 3 frt, Nagy Lajos
polg. isk. igazgat61frt, N. N. 2 frt, Bertalan István ev. tanító 1 frt, N oszlopy
Elek ev. tanító 1 frt, Kárpáti Sándor polg. isk. tanár 1 frt, Varga István ev.
tan. 1 frt, Némethy Samn 1 frt, özv. Székács Lajosné 2 frt, Jurenák Sándor 2 frt,
Sperlágh Ignácz 1 frt, Orosházi takarékpénztár 1 frt, Horváth Károly 1 frt,
Horváthy órás 1 frt, összesen 23 frt. - Brader József izményi tanító gyűjtése
1 frt 40 kr. - Hildebrand Miksa izményi tanító gyüjtése 1 forint 30 kr. ~
Alap; István Iajos-komáromi tanító gyűjtő Íl'én: Alapi 1. 2 frt, Rácz Gyula ev.
s. lelkész 1 frt, Székely Gusztáv közs. jf'gyZŐ 1 flit,' Varjas József joghallg. 1 frt,
Kasper J6ZS0f ev. s. lelkész 1 frt. Szarva si Sámuel ev. lelkész 2 frt, összesen
8 frt. - Kappel Frigyes petűfalvi tanító adománya 1 frt. - A roproui evang.
főiskola • Ifjúsági Zenetársasáqa" adománya 5 frt. - Schop] Ernő locsmándi
tanít6 adománya 1 frt. - Pandur Pál kis-osákói tanító gyűjtése 3 fl t. - Ehhez
adva li. februári számban kimuíatott 43 irt 50 krt, gyűjtésüok fóösszege 123 trt
05 kr.

Papp József, szerkesztő.

A dunántúli á. h. evang. egyházkerület soproni főiskolája (theoiogia,
iőgymnasium s tanítóképző) 1895. él'i márczius h6 15-én d. U. 3 órakor a lyceuÍni
épület tornacsarnokában ha z-a ti a s ü nn ep é l Y t rendez a következő műsorral :
1. Nemzeti dal Hubay' J eoőtől, - férfikar zongorakisérettel. Előadja a tanító-
képzőintézeti énekkar. 2. Beszéd, - Tartja Ziermann Lajos theol. hallgató.
3: Petőfi a azabadságharczban, - írta s olvassa Prőhle Károly 8 oszt. gymnas.
tanúl6. 4. Hymnus és Szózat - hegedükarra, zongorára s harmoniumra alkal-
mazva Kapi Gyulát6l. Előadja nyolcz tanítóképzőintézeti növendék. 5. A szabadság
lantosa, költernéuy. Irta s előadja Ostffy Lajos 8. oszt. gymn. tanúl6. 6. Király-
hymnus Góll Jánostól. Előadja a tanítóképzőintézeti énekkar.

Diakonissza-eg yesület Sopronban. A soproni evang. egyház különféle j6té- .
konysági egyesületeit újab bal szaporítja, midőn a diakqnissza ügyet, a képzett
betegápolónők által teljesí'ctt hivatásszerű betegápolást felkarolva, diakonissea-
egyesületet al~pít.Egy nemeskeblű úrnőnek e czélra tett szép alapítványa teszi
ezt lebetővé. A szeretet munkája egyelőre csak 2 diakonissza-nővérrel veendi
kezdetét, kiket a pozsonyi anyaintézet s. íves készséggel bocsát a soproni ev.
egyház rendelkezésére.

Állami .tanítóképző-intézet Drosházán. Az orosházi községi iskolaszék leg-
ut6bbi gyülésén. Ve1'ess Joese] orsz -,képviselő s ottani ev. lelkész, mint az iskolaszék
ell1öke,indítviinyozta, hogy .indítsanak mozgalmat a ezélböl, hogyaközokt.
miniszter által az Alföldre tervezett áll. tanMképzJ-intézet Orosházán állittassék
fel. Az indítványt az iskolaszék egyhangúlag elfogadta s ez űgyLen emlékiratot
fog a miniszternek benyújtani, melynek megszerkesztését az inditványoz6ra bizta.
Kivánjpk,)lOgy e tösgyökeres ml!-gyar eva~g. ~özség, melynek már eddig is szépen
vir_ágz6 kulturális mtézményei: vannak, a nevezett felsőbb iskolát. is ;negn'j81je ..
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A "Magyar Tanférfiak és Tanltónők Ezredéves Albuma" czimű műből
újabb húsz fénynyomatu lapot vettünk 3-ik küldemény gyanánt. -Két kiválő jelen·
séget szemlélünk e mű létrejöttében már eddig is; a magyar tanítóviIág lelkes
áldozatkészségét, hogya milleniurnra egy páratlan művet hozzon létre, melyben
ezer magyar tanférfi és nő ad egymásnak találkoz6t a tanít6világ szine-javából
- és a szerkesztfíség fáradhatatlan munkálkodását ugyanezen czél elérésére. Az
eddig megjelent részek tanfelügyelők, polgári és elemi tanférfiak és nők arczképeit
tartalmazzák oly tarkaságban. amint ma a tanítövilág állami, községi és sokféle
felekezeti szolgálatban áll6 tagjait tényleg vegyülve látjuk. Egyéb czélokon kivül
il köz9s összetartás dokumentuma is ez az album s nagyon helyes 'volt külön
nem választani az egyes felefezeteket és iskolafajokat. Az egyes megyék A) lapjaiu
a tanfelügyelő arczképe áll, aki faj és rangkülönbség nélkül főnöke a tanintése-
teknek. Az Albumban sok ismerős látja viszont egymást, akik évtizedek óta nem
találkoztak. A tanítóvilág elítjét látjuk itt, irók, szerkesztők, elnökök, igazgat6k
és közlegénj ek alakjában találkozni. A 9 frt előfizetés még mindig 3 részletben
teljesíthető; arczképek egészen szeptemberig elfogadtatnak ; életrajzokról a szer-
hsztő8ég intézkedik. Minden megkeresés Békeere Vaday Józsefhez intézendő.

A magyar anyanyelvű tanulók száma kűzéplskoláinkban az évek hosszú
sora 6ta folyvást növekedőben van. 1879-ben 26.203 magyar anyanyelvü közép-
iskolai tanúló volt, 1891-ben már 30.486, azóta pedig a legút6bbi tanévig, tehát
három év alatt 35.404-1"e, vagyis több mint tizenhat százalékkal emelkedett a
magyar anyanyelvűek száma. Ugyancsak a legutóbbi 3 év alatt 409-el (15%)
emelkedett a román, 141-el pedig (8.9%) a tót anyanyelvüek száma, mig anémet
anyanyelvüeké változatlan maradt. Örvendetes jelenség, hogy a magyar anyanyel-
vüek számának emelkedése tetemesebb a reáliskoláknál, mint a gymnasiumokban,
ami egyébként annak is tulajdoníthatő, hogy a reáliskolák jobbára nagyobb. váro-

. sokban vannak, ezekben pedig általában növekedést mutat a magyar anyanyelvüek
száma.

Szerkesztői üzenetek.
. L. Á. Budapest. Nagyon sikerűlt, csakhogy a kivitelét éti más alakban gondoltam; a tanári

kar sem tartja, időszerűnek az ily módon való fellépést. Egyelöre az ügy függöben -marad. Majd le-
vélben bövebben! P. J, Jolsva. A küldeményt köszönöm. Ezuttal nem kerülhetett rá a sor. A kö-
vetkező számban a kettöt összeházasítva fogom k özölni. P. S. Budapest. Köszönet aszives sorokért.
Az első két küldeményt felhasználtam egész terjedelmökben. N. L. baratunktöl bocsánatot kérek,
hogy engedélyét külön ki se kértem. A -mensa akademica v-ró l úgy is volt már szó lapunkban. -
SZ. D. Potyo.od. Örvendek, hogy újból kornpareált. Ezuttill azonban kiszorult. SZ. S. A .... i. Csakis
irodalmi becsü költemények közlésére vállalkozhatom. Szárny-próbálgatásokra nincs elegendő terünk-
Különben jóindulatát szivesen veszern. K. L. Torzsa. Buzgólkodásáért fogadja kösvönetemet. Kap i
Gy ul a » Pr a e 1u d i II m »-jai Méh ner Vi 1 m o s kiadónál kaphatók, Budapesten (IV. Papnö
veJde-utcza 8. sa.) H. L. Szend. Alighogy elintéztük az ügyet multkori levélváltdsunkkal, megérke-
zett a tanító-egyesület pénztárosa részéről az egész évi elöfizetési dij. Mitevö legyek most az 1 frt
fölösleggel ?! P. S. O•. d Köszőnöm szives felvilágosítnsodat, ilgys.intén küldernényedet. Hely' ssűke
miatt csak két darabban közölhetem. Üdvözlet! K. B. Csákvár. Az elnökség czimére rendesen
megy az .Evang-. NépiskoJa."

~ Úgy a mult havi, mint mostani számunk 21/2 Ivre terjed ..••••.


