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. NépnevelésünkrőL
Nincs példa a történelemben arra, hogy egy nemzet fél század

leforgása alatt oly óriási átalakuláson ment volna 'keresztül mint a
magyar; és nincs nemzet, mely ily rövid idő alatt o-ly nagy és meg-
lepö tevékenységet fejtett volna ki és a tudomány, művészet, ipar
és kereskedelem terén oly nagy és örökbecsü vívmányokat mutat-
hatna fel.

De azért még igen, igen sok a teendő, hogy a több százados mu.
lasztásunkat pótolhassuk és hogy szomszédainkat műveltség tekinteté-
ben megközelíthessük.

Mert tekintsünk csak vissza hazánk mult jára és látni fogjuk, hogy
a nagy _Mátyás király halálával nemcsak hogy oda lett az igazság,
hanem vele együtt szerencse csiilagunk is letűnt;

Ezen időtől fogva sötétségben élte át a nemzet napjait, kulturája
nem volt, a mivel birt is, parlagon hevert; a nemzet érdekében nem
tÖrtént semmi, a szegény népet pedig' éppen figyelemb.e sem vették.
A népnevelésről szó sem lehetett; mert az akkori főnemesek úgy
vélekedtek, hogy, a népnek engedelmességre és nem nevelésre' van
szükség e.

Hála. a gondviselésn-ek, az idők mnltával a nép viszonyai is jobbra
fordultak. 1848~ban, midön a nemesség egyes kiváltságos Jogairól ön-
ként lemondott és a mi dön a ~öld népét előbbi alárendelt helyzetéből
felszabadítá, csak akkor kezdtek még a népnevelés iránt ko~olyan
érdeklődni. Az alkotmány helyre álltával azonnal hozzá fogott a nemes-
keblű Eötvös a népnevelés terjesztésének nagy munkájához és már
1868-ban szentesítve lett a 38. törvény czikk alatt ismeretes iskolai ,
törvényünk, mely nemzetünk fejlődésére korszak alkotává lett. A nép
minden rétegében egyaránt terjed a tudomány, művészet, - emelkedik a
földmivelés, ipar, kereskedelem stb. Korunkban már nem a születés
hanem a képesség határoz.
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És minthogy az ország csak úgy lehet boldog és virágzó, ha
polgárai általában müve lte k, azért a népnevelést előmozditani annál
inkább is ~ötelességünk, hogya nép gyermekét leendő hivatásának
betöltésére képesítsűk és hogy jogaival és kötelességeivel és mégis-
mertethessük.

Hogy azonban a népnevelés terén sikert arathassunk, nem csak
áldozatokra van szükségünk, de türelemre is. és főkép k itar tásr a, mert
a nevelés ügye olyan, meJynél pillanatnyi lelkesülés csak keveset tehet.
Oda kell hat nunk, hogy mindent elhár ítsun k utunkból, a mi abbeli
missiónk teljesítésében bennünk meggátolhatna.

Első sorban pedig azon kell lennünk, hogy az általános tankotele-
zettséget elrendelő törvényt hatályossá tenni lehessen. Mert valljuk csak
meg, hány oly elhagya'tott gyermekkel találkozhatunk még ma is úton, út-
félen, a kik szülö vagy gyám hiányában iskolát nem látnak soha, a kik
kezdetben kéregetökké -- utóbb na plopó k k á, tolvajokká és az ember
társadalom megrontóivá lesznek.

Addig hajtsd a fát mig vessző, -- -rnondja a példaszó. - és való;
addig kell a társadalomnak e bajok elhárításáról gondoskodni, mig'
kicsinyek és csekély áldozattal járnak. - A társadalomnak pedig érdeké-
ben áll a szegénység és értelmetlenség ellen kűz d eni, teheti pedig
az által, ha mindenütt oda hat, hogy minden tanköteles gyermek az
iskolát látogathassa ; mert ez uton nemcsak hogy számos hasznos tagot
nyerhet a társadalomnak, - de magát is megkiméli az ingyenélők
és naplopók tolakodásaitól, valamint a börtönök és fegyházak óriási
költségeitől is.

Aztán végre is mit használnak a legjobb iskolák és a legügybuz-
góbb tanítók, ha a nép gyermeke 'ruha vagy taneszlcöz hiányában nem
járhat iskolába?

Lehetetlenséget pedig követelni senkitől nem lehet es azért az
általános tankötelezettséget elrendelő törvényt hatályossá tenni rnind-
addig lehetetlen, mig ezen bajokon társadalmi uton segítve nem leend.

Korunkban egyes ügybuzgó tanférflak belátván eme állapot tart.

hatatlanságát, igyekeznek humánus intézmények életbe Iéptetése által
ezen segíteni és mondhatom nem siker nélkül.

Ilyen az úgy nevezett "Rongyos Egylet", melynek egyedü li czélja a
szegény iskolás gyermekek felruházása és tanszerekkel való ellátása
Az ország t~bb helyén ehhez hasonló íntézmény lépett életbe; ilyen a
krajceáros egylet is, melynek czélja a taneszközök megszerzése a szegény
iskolások részére, és ZI. mínt tudom ez is szép virágzásnak örvend.

Valóban öröm tölti el az ember keblét a fölött, hogy szerte szét
a hazában vannak egyes jelesebb emberbarátok, a kik az emberiség
jólétét oly melegen szívükön hordozzák és a kik szivesen áldozatokat
is hoznak, hogy embertársaik hajain enyhítsenek.

Képzelhető-e nemesebb tett annál, ha az elhagyott árvákat vagy
tehetetlen szülök gyermekeit gyámolítjuk és képz elhetö-e nagyobb elég-
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tétel annál, mint ha ilyenek a mi hozzájárulásunknál fogva hasznos tag-
jaivá lesznek a társadalomnak? Vannak példák, hogy éppen az ilyen
elhagyatott árvák kiváló szerepre lettek hivatva a világ történelem-
ben is.

Igy lett p. o. egy 'pásztorfiúbö! pápa; Szapolyay János anyjának
szobafütőjéből lett a hires Frater György, Magyarország leghatalma-
sabb érsek.bibornoka és kitünő diplomátája stb.

Ezen történeti példából is k itűnik , hogy mihden emberben meg-
van az isteni sz ikra, melynél fogva czélszerü nevelés mellett hasznára
lehet az emberiségnek; ne engedjünk azért egy isteni teremtést is, de
legkevésbbé embert elcsenevészni, nehogy szégyenére és utóbb kárára
legyen a társadalomnak. ,

Különösen nekünk protestáns tanítóknak oda kell hatnunk, hogy
hiveink k őzül egy sem maradjon iskolázatlan. Ve mit tehetünk e
tekintetben? A fent említetteken kivül lehetne még a következőket meg-
próbálni: Tegyük a vizsgákat minél ünnepélyesebbekké és vonzób-
bak ká, hogy azokon minél többen megjelenjenek, és hozzuk be azt a
szo kást, hogy ezen alkalommal az iskola javára, úgy a gyermekek, mint
a hallgatóság részéről adakozások történjenek.

Kiváltképen pedig midőn elhagyatott gyermekek vagy szegények
seg élyezéséröl van szó - a női sz ív az Cés talán a hiúság is) a hová
legbiztosabban fordulhatunk, A hol még nem volna, legyünk azon,
hogy megalakuljon a tlőegylet; a hol pedig megvan - de más czélú,
- ajánljuk figyelmébe Ügyünket, bizonyosan nem fog sikertelen ma-
radni törekvésünk.

Továbbá az iskolai irószerek és
nagyban szereztessenek be, az innen
delmi forrás lehetne e czélra.

En p. o. iskolámban a következő eljárást szoktam követni. Az oly
gyermekeket, kik kilépnek '~z iskolából és nincsenek kisebb testvéreik,
felszólítom, hogy a birtokukban lévő tankönyveket és egyéb iskolai sze-
relket adják az iskolának; ily módon több szegény gyermeket ellátunk
tankönyvvel és irószerekkeJ.

Hogy menny ire el van hanya~olva minden külső látszat ellenére
az iskoláztatás, iriennyire keJl tehát annak javírására törekedni, arra
nézve alkalmam van igen leverő tapasztalatokat tenni az iparos iskolai
tanulok felvételi vizsgáján, a hol kitünik, hogy 'az inasoknak majd
a fele nem tud irni-olvasni.

Ha tehát értelmes és becsületes népet akarunk nevelni, tegyük
lehetövé a felhozott jótékony egyletek életbeléptetése által, hogy a
tanköteles gyermekek rendesen iskolába járhassanak; mert a népneve-
lés bármely népet hatalmasabbá és boldogabbá tehet, mint a legfénye-
sebb győzelmek a csatatéren.

egyéb kellékek gyülekezetenkint
származó nyeremény szinte jöve-

Schranz János:
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A népiskolai szabadkézi rajztanítás nevelési fontos-
'sága és módszere.*)

Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a v al lás- és kőzo ktatás.
ügyi rn. kir. minisz ter úr Ö Nagyméltósága által az ipariskolai rajzta-
nítók számára a nyári nagy szünidöben Budapesten rendezett pottan-
folyamok kőzül már kettőn részt vettem. Ezeken jeles és a miniszter
úr által kiválogatott szakemberek meggyőző előadásai alapján meg is-
merkedtem meglehetős alapossággal az okszerü rajztanítás elveivel s e
mellett - megvallom - önszorgalomból is n~gy -előszeretettel foglal-
koztam e fontos kérdéssel. Igy állván a dolgok, hátorságot vettem
magamnak a mélyen tisztelt k őzg yülés előtt, röviden bár, de gyakorla-
tilag bemutatni a népiskolai szabadkézi rajztanítás nevelési fontosságát
és módszerét.

Mielőtt azonban ezt tenném, lássuk előbb mi is voltaképen a rajz-
tanítás czélja? Mint tudjuk ez iránt eddig igen különbözők voltak, sőt
maig is azok a nézetek. De ma már kiváló szakférfiak a rajztanitás
czélját első sorban és legfőkép a helyes és értelmes látás fejlesztésében álla-
pították meg. A látás érzéke okszerú képzésre sz orú l, m est tudva levő
dolog, hogy a gyakorlatlan szem folytonosan a legdurvább. tévedések-
nek van kitéve, hogy a jó szem magáhan véve még egyáltalán nem
biztosítéka a helyes látá snak. Ehhez a kellő értelem is megkivántatik
me ly a látottak egyes vonásain uralkodó okozati őasz efügg ést felismeri.
A látottak helyes felfogása és értelmezése pedig nem olyan k őrmyű
dolog, mint a milyennek azt közönségesen tartani szokták s a helyes
látás ki műve léséhez koránt sem elegendő a mindennapi tapasztalat
véletlen hozzájárulása.

Az ember harmonikus k iműveIésér e törekvő nevelés-oktatási rend-
szer többé nem térhet ki a legbecsesebb érz ék , a látás ok sz erű k irnű-
velése elől; neki fel kell azt programmjába venni, mert a helyes és
értelmes látás nemcsak méltó az általános művelés legnagyobb figyel-
mére, hanem meg is követeli aczéltudatos és rendszeres eljárást, Hogy
a látás érzékének roppant fontosságát a ,modern nevelés-oktatás már
felfogta az kitetszik a szemléleti oktatás általános a lk alrna z á sáb ól., ,

Ha 'pedig a látás rendszeres kirnüvelésének szükségességéről egy-
szer meggyőződtünk, úgy többé arról sem lehet kétség, hogy e feladatra
me ly eszköz van hivatva? Természetes, hogy ez nem lehet más, mint
a rajzoktatás, mert ,a rajzolás lényege éppen abban áll, hogy a rajzoló
a látottakat híven kifejezze és előadja. A rajzoló munkájában számot
ad mindarról a mit lát és észlel, valamint arról is, hogy hogyan értel-
mezi, hogyan fogja fel a. látottak egyes vonásait. .

Ámde, hogy ezt könnyedén megtehesse, szüksége van ügyes kézre,
mely mindig kész és képes legyen az értelem parancsát teljesiteni ;

*) Felolvastatott a brassói tanítótestűlet közgyülésén. Szerk.
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minélfogva a rajzoktatás második főfeladata a kézügyesség fejleszlése. Ez
egyébként minden más különleges gyakorlás nélkül, együttesen és
egyenletesen fog fejlődni a helyes, vagyis értelmes látás és felfogással,
miután a kezet feltétlenül az értelem fenhatósága alá kell rendelni.

Végül pedig fölötte kivánatos az is, hogy. a rajz jól elrendezett,
csinos és tetszetős, más szóval i szép is legyen; s 'ennélfogva a népis-
kolai rajzoktatás harmadik feladata a szép iránti érzéknek legalább felébresztése
a növendékekben. Azért mondom, hogy csak felébresztése, mert e tekin-
tetben népiskolai növendékektől sokat várnunk úgy sem lehet. Hanem
miután a népiskola az általános müveltség elemei nek terjesztésére szánt
intézmény, s a szép iránti bármi csekély érzék manapság az általános
műveltségne k szintén egyik lényeges kelléke, azért szükséges, hogya
népiskola oly növedékeket bocsáson ki, kik a szép iránt is némi
érzékkel birnak.

Lehetne még a rajztanítás feladatai közé sorolni a növendékek
tisztaságra és rendre való szoktatását is; hanem miutá n ezek az előbb
elmondott három föfeladat mellett, mint mellék-eredmények maguktól
is jelentkezni fognak, azért külőn említeni fölöslegesnek is tartom.

Ez volna a népiskolai szabadkézi rajzoktatás czélja ; s ha ezt sike-
rült nekem az elmondottak ban elég világosan kifejtenem, úgy azzal
egyuttal feltüntettem annak nevelési fontosságát is.

Es most lássuk azt, hogy azon rendszerek, melyeket a rajztanítás-
ban eddig követtünk, az előbb elmondott nagyjelentőségü és fontos
nevelési értékkel biró czélna k valjon szolgálatában állottak-e? Én bátran
ki merem mondani, hogy legkevésbbé sem, de sőt a növendékek testi
és lelki erejének egészséges irányban való fej lödésére, határozottan káros.

Eddig ugyanis leginkább a ponthálózatos rendszer uralkodott s
uralkodik talán maig is a népiskolák legtöbbjében. Ezek lényege abban
áll, hogy az iskolai fali tábla ponthálózattal van ellátva, melyhez ha-
sonló módon van hálóz va a tanulók palatáblája, vagy rajzfüzete is. A
tanító a táblán levő 'hálózatban előrajzol s a tanulók azt a palatáblá-
jukra, vagy tüzetükbe lemásolják. Némelyek az egy és ugyanazon fajta
ponthálózatos füzeteket mind végig megtartván, az előhaladás fokozatát
az által, akarják elérni, hogy előhaladásukban ősszetettebb alakokat
választanak rajzolási fela d atúl ; mások pedig az által, hogy mindig távo-
1abb és távolabb eső pontokat köttetnek össze, vagyis az 1 cmres pont-
távolságú füzeteket követik a 2, majd az 5 cmresek és végül jön a
tiszta lap, s azt mondják, hogy növendékeiket igy fokozatosan ki ve-
zetik a tiszta lapra.

E rendszerről egy alkalommal megyénk érdemes tanfelügyelőjével,
- ki mellesleg mondva, a teljesen tiszta lapra, minden segédeszköz
nélkül való rajzolásnak a hi ve, - volt szerencsém beszélgetni s erre
nézve ezen rövid, de velős megjegyzést tette: "a ponthálózatos rend-
szerbe nem kell belemenni s aztán nem is kell a.bbö l kimenni." És
valóban e szavakban rendkivül mély és nagy igazság rejlik, mert amely
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növendék a ponthálózatos füzetek egész sorozatán keresztül ment és
eljutott a tiszta lapra, minthogy azon most már semmi támpontot nem
talál, egyelőre képtelen azon irónjával egyetlen mozdulatot is tenni.
De minthogy rajzoltatni és rajzolni valamit mégis csak kell, valjon mít
tesz most a tanító és tanítvány? Azt, hogy a tanító a még mindig háló-
zatos iskolai táblán; vágy ha ez tiszta, behálózza maga és azon előraj-
zol. Természetesen a növendékeknek sem marad más hátra, minthogy
mindenféle segédeszközökhöz, ugymint k őrz ö, vonalzó, méröve sszö,

papirszalag stbhez folyamodván,' szintén hálózatot csinálnak és abba
gépiesen lemásolják a táblai előrajzot. És ezt aztán nevezzük tiszta
lapra készített szabad kézi rajzolásnak ! Azonban, mint magából az eljá-
rásból kitetszik, a növendék az egész ténykedésnél sehol sincs arra
utalva, hogy valamit szemmérték sz er int itéljen meg, - tehát a helyes
és értelmes látásra való képzés elmarad; vonalait vonalzó mellett huzza ;
tehát keze sem ügyesedik - s végre minthogy hálóban rajzol, rajzának
részarányosságára 's más egyéb szépészeti követelményeire sem kell
figyelemmel lennie, s így a szép íránti érzéke sem fejlődik. Egyszóval:
az egész rajzoltatás a nőveridékre nézve vajmi csekély, vagy épen
semmi nevelő és képző hatással nem jár.

(Folytatása következík).
Balázs Péter,

áll. isk. tanító.

Kisdedóvásunk és népiskolai közoktatásunk állapota a
miniszter legújabb, (XXIII.) jelentése alapján.

(Vége.)

Azt hiszem, hogy a mi ágo evang. híveink a legtöbb gyülekezet-
ben magasabb iskolai pótádó terhei alatt vannak (nem akarom 'írni,
hogy "nyögnek").

Ebből is látszik, hogya magyar állam s il. magyar nemzetiség
és a társadalmi összetartás. egyenlőség szernpontjáből oly fontos és ki-
vánatos általános, ingyenes és kötelező állami népoktatás épen nem
tartoznék a lehetetlenségek k őzé.

Különben abból a tizenhét millió forintból két és fél millió ingat-
lanok jövedelme, fél rnillió tőke kamat ja, két millió ta ndij s beíratási
díj, két milliót ád a~ állami kincstár, öt milliót a községek, négy mil-
liót a felekezetek, a többi egyéb forrásokból származik.

Az ágo ev. iskolák összes bevétele tett egy millió háromszáz ezer
forintot.

Büszkén említhetjük, hogyanépesség arányában az ágo evang e-
likusok fordítnak legtöbb: pénzt iskoláikra, utánuk az iz izraeliták.

Egy tanítói állomás fentartása, beleértve minden néven nevezendő
költséget (fűtés, tanhelyiség, felszerelés stb.) az állami isk oláknál, majd-
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nem ezer forintba, az ágo ev.-nál hatszáz forintba a g őr. katb-nál csak
háromszáz forintba került.

Egy rendes tanító javadalma átlag 488 forint volt az 1892-3-iki
tanévben, legtöbb a községi isk olá knál, 665 forint; legkevesebb a görög
katholikusoknál 252 frt; az ágo ev.-nál a rendes tanítói fizetés átlaga
482 frt volt.

Egy népiskolai tanuló oktatása átlag körülbelül nyolcz forintba
kerül évenkint.

Tanítóképző 1792-93-ban 70 volt, 722 taná! és 4529 növendékkel.
Oklevelet 1176-an szereztek.

Sajnálattal látjuk, hogy gyakorló iskolája, a törvény ellenére is
még mindig sok' intézetnek hiányzik. Önálló és a képző intézet igaz-
gatósága alatt álló gyakorIó iskola az állami képzőkön kivül csak 9
intézetben van, k őzt űk egyetlen ágo ev., a soproni.

Idegen iskolában hospítálnak 25 képző intézet növendékei, köztük
a beszterezei, brassói, selmeczi, szarvasi, eperjesi evang. képzök növen-
dékei.

A többi hítfelekezeti intézet nem mutat ki gyakorló iskolát. -
"Nagy hiánya több felekezeti intézetnek az is, hogy nincs önálló

tanári kara, hanem a helyben fennálló középiskola tanárainak vezetése
alatt van.

Ilyet említ a jelentés 9 et, köztük a beszterczei, brassói, lővöi;
medgyesi, selmeczi, szarvasi ágo ev. tanítók épzöket,

Teljesen tőrvényellenes állapot van a zombori g. kel. képzöben, hol
férfi s nönőve ndékeket vegyesen tanítanak.

Eddig a tanitó hiány miatt a jelzett s egyéb törvényellenességek-
kel szemben elnéző volt a miniszterium, de ezéloz reá, hogy ezután
szigorúbb fellépésre van kilátás.

A hetven képzőintézet kőzül 52 fi, 17 nö, 1 vegyesen fi és nönőven-
dékeket oktatott.

Állami jellegű volt 25, közülök 1 polgári fi, 1 polgári n ő és egy
nevelönö képző intézet volt.

Római kath. volt 24. görög kath. 4. Görög kel. 4. Ág. evang. 9.
Ev. r ef, 3. Izr. 1.

Bár az 18'68.XXX VIlI. t.-ez. az elemi tanítóképzés tartamát· három
évre szabta meg, 49 elemi tanítóképzőben azt mégis négy évre terjesz·
tették ki.

A 4529 növendék közül 1'470 nö volt. Összesen 2.816 nyert kű-
lőnféle jótéteményt.

A 9 ágo ev. képző intézetben volt 26 tanterem, 60 más tanhelyi-
ség, 44 rendes, 7 segéd, 19 óradijas és 3 hittanár. - A 9 képző intézet
került 55.270 frtba. Az összes képzők költsége volt 1.165.934 frt. Egy
növendék került az állami tanítóképzőkben 403 frtba, az ágo ev.cná l
209 frtba.
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Az 1200 oklevélből 739 elemi tanítói, 331 elemi tanítón6i, 23 pol-
gári tanítói, 53 polg-ári tanítónői.

Ennek kapcsán kifejti a jelentés, hogy ezen a téren nemhogy túl-
termelés volna, sőt inkább mindinkább érezhető hiány mutatkozik.
Ezt az is fokozza, hogy akárhány fiatal tanító elhagyja pályáját s kéz.
igazgatási, vagy más hivatalt vagy hivatást választ.

Németország éjszaki felében az oklevél kiadása hat évi szolgá-
latra kötelez, vagy meg kell téríteni a nevelési költség bizonyos arány-
lagos részét.

Tanfelügyelői kerület van hazánkban 65, melyeknek ügyeit 64 tan-
felügyelő, 25 segédtanfelügyelő, 15 tollnok és 17 szolgálattételre beosz-
tott tanító végzi.

A tanfelügyelők az 1892-3 iki tanévben a népiskolák 37'1 %-át
látogatták meg.

Van 38 olyan tanfelügyelö a kinek állandó ellenőrzése alatt képző
intézet is áll.

Ugyancsak a tanfelügyelők tiszti kötelessége az iparos és keres-
kedői tanoncz tanfolyamok és az alsóbb foku és középkereskedelmi is-
kolák látogatása, valamint ez utóbbiakban az érettségi vizsgálatokon
való megjelenés.

Az 1891-iki k isdejióvási törvény újabb kötelességet ruházott a
tanfelügyelőkre.

Maga a jelentés kiemeli, hogya mindinkább szaporodó irodai s
közigazgatási elfoglaltság elvonja a tanfelügyelőket tulajdonképeni
paedagogiai feladatuktóI.

Ezekben adtam kisdedóvásunk és népiskolai oktatásügyünknek
vázlatos képét, a milyen az 1893-94, részben az 1892-93-ik tanévek-
-ben volt.

Sok tekintetben hiányos e kép, de az csak félig az én hibám,
mert a jelentés maga is sok tekintetben kifogas alá eshetik.

Hányféle forrásból kell a miniszter iurnnak . adatait merítenie?
Felekezeti, községi hivatalnokaink nagy részében mennyir ej hiányzik,
akár a szakértelem, akár a kellő jóakarat,. hogy megbízható, pontos
adatokat szolgáltassanak be? - A ki mindezeket tudja, az épen nem
támaszt tulságos igényeket akár a jelentésseI, akár annak alapján ké-
szült ezen igénytelen czikkel szem ben.

De bizonyára így a maga hiányos mivoltában is nem egy lesújtó,
de a mellett jóval több felemelő tanulságot nyujthat ez a figyelmes
olvasónak.

Külőnősen mi ágostai evangelikusok büszke örömmel láthatjuk,
hogy talán anyagi erőnkön felül is igyekezünk részt venni a népneve-
lés nemzetileg annyira fontos munkájában.

Igy is kell ennek lennie, mert csak úgy reménylhetjük, hogy ed-
digi előkelő helyünket megtarthatjuk nemzetünk társadalmában és poli-
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tíkai életében, ha ellenségeink nagyobb száma és fanatismusa ellené-
ben protestáns népünk magasabb müveltségére hivatkozhatunk.

Eperjes
Dr. Szigethy Lajos.

Szabályrendelet
a dunántúli ágo h. ev. egyházkerület népiskolairól.

(Albizottsági javaslat).

(Vége).

D) Az iskolaköteles gyermekek felvétele nevelése és tanltása.

74. §. Az iskolaköteles ágo Iritv, ev. gyermekek az iskolai évet
két hónappal megelőzőleg a lelkész által, ha szükségeltetik, a polgári
előljáróság segélyével évenként összeirandók. Folyton nyilvántartandó
az is, hogy az ág-. hitv. ev. helybeli iskolaköteles gyermekek közül,
kik, mely iskolába járnak, avagy háznál nyernek-e kellő oktatást?

75. §. Az iskolát mulasztó gyermek szülöje (gyámja, gazdája) az
iskolabizottság elnösége által k ornolyan figyelmeztetendő k őtelesség é-

nek teljesítésére. A ki ennek daczára sem teljesíti k őtelesség ét, azt az
iskolabizotts. illetőleg egyháztanács .a népiskolai törvény 4. §-a szerint
megbüntetés végett a polgári község előljáróságának bejelenti. A bün-
tetésből befolyó birság-pénz az isk. alap javára fordítandó.

76. §. A gyermekek felvételét a tanító, ott a hol igazgatói állás
van rendszeresítve,az igazgató tejesiti. Ha valamely gyermek felvételére
nézve kétség merülne fel, az iránt az iskola bizottság határoz, figyelembe
véve a népisk. törvény 3. §.át, mely szerint a ragályos bajban vagy
elmebetegségben szenvedők, vagy taníthatat lan tompa elméjüek a nyil-
vános tanintézetekből kizárandók, valamint annak 2; §-át, mely szerint
a testileg vagy szellemileg gyenge gyermekeket a tiszti orvos bizo-
nyítványára az iskolabizottság (eg yházt anács) rövidebb vagy hossz abb
dőre felmentheti az iskolába járás kőtelesség e alól.

77. ~. A be ira tásr a egy hétnyi időt kell engedni. Az e lerni isko-
lába 6-12, ismétlő iskolába 12-15 éves korban levő gyermekek vétet-
nek fel.

A felső népiskolába csak a mindennapi elemi iskola 6 osztályát
jól végzett tanuló léphet át s itt a fiúk legalább 3, a leányok legalább
2 évet kötelesek tanúlni,

A 6 éves gyermekek mint kezdők iratnak be, a korosabbak az
osztályokban szerzett kielégitő előmenetelök szer ínt vitetnek feljebb a
következő osztályba, a más nyilvános iskolából jött tanuló bizonyítványa
szerint vétetik fel, kétes esetben felvételi vizsgálat alá vettetik, vala-
mint a magánintézetben vagy a szülöi házban tanított gyé'rmek is, ha
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csak a népisk. törv, 7. §-a szerint vizsgát nem tett valamely nyilvános
intézetben.

78. § Al elemi és is mét lö iskolába való felvételre 7 nap
eltelte után az isk olabizotts.rg , illetőleg egyháztanács elnöksége azon
szülőket, gyámokat és gazdákat gyermekeiknek, gyámolt jaik nak és
iparos tanulóiknak iskolába feladására nyomban figyelmezteti, kiknek
gondozása alatt levő gyermekek a tankötelesek névsorába felvétettek,
de az iskolába még fel nem adattak. Ha e figyelmeztetés eredmény-
telen volna, az iskolabizottság (egyháztanács) az isk. törvény 4. §-a
értelmében jár el.

79. §. A be irás alkalmával a tanító, illetőleg igazgató az egyház-
község közgyü1ése által megállapított tandijakat b esze.di s rendes név-
jegyzék kiséretében az iskolai év két első hónapjának folyamán az
egyházközség pénztárába a mennyiben rendes fizetéséhez nem tartozik,
beszolgáltat ja, a jegyzékben pontosan kitüntetvén egyes tanulőknak
esetleg az iskolából történt kimaradását is. A névjegyzéket az iskola-
bizottság elnöke a felvételi naplóval egybeveti s láttamozza.

80. A tanítás rendszerének tervét és módszerének irányát az elemi
népiskolábans a ve le kapcsolatban levő ismétlő tanfolyamban az
egyházkerület népiskolái számára kiadott tanterv jelöli meg. A felső
népiskolában az állam által kiadott felső népiskolai tanterv követendő j

de az illető. egyházközség iskolatanácsa, az iskolabizottság utján a val-
Iáso kta tást sez egyházi ének tanítasát illetőleg részletes tantervet
készíttet.

81. §. A heti tanítási óratervet a tanító, vagy a tanítótestület el-
készíti s az iskolabizottságnak jóváhagyás végett bemutatja, azután pedig
az iskolai teremben kifüggeszti.

82. §. A tanórák száma a tanulókra nézve hetenként a minden-
napi iskolában legalább 20, legfeljebb 25, bele nem értve a testgya-
korlatot s kertészeti vagy mezőgazdasági gyakorlatot; az isinétlö-isko-
lában télen 5, nyáron 2 j (1868. évi, 38. t.-ez. 52. s 66. §§.) a felső nép-
iskolában legalább 18, legfeljebb 24.

Egy tanító hetenként 30 óráná l többet nem köteles tartani.

83. §. A tanító az anyakönyvbe az iskolai év végén bejeg'yzí a
gyermek~k erkölcsi magaviseletére, szorgalmára s tanulásbel i előmene-
telére vonatkozó osz tályz ato kát, azokat a következő fokok szerint álla-
pítván meg:

a) Az erkölcsi osztályzat jelölésére használja: dicséretes, jó, tűr.
herö.

b) A szorgalmi osztályokra: ernyedetlen, dicséretes, változó,
hanyag.

c) A tanulásbeli előhaladás jelölésére: kitünö, jeles, jó, elégséges,
elégtelen.

84. §. A népisk. törvény 54. §-a szerint a szorgalmi idő az elemi
népiskolára nézve faluhelyen legalább nyolöz hónap, városban legalább
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A felső népiskolában a szorgalmi idő tiz hónap:kilencz hónap.
ból áll.

A szorgalom-idő kezdetét, mely vagy szeptember vagy október
hónap első napja lehet, az iskolabizottság véleménye alapján az egyház-
tanács á lla pítja meg.

. 85. §. A szorg alo m-idő ben a tanulásnak folytonosnak kell lenni,
azonban ez idő alatt bizonyos napokon némi szűrietet is kell tartani.
A k isebb szünetek a hétnek két fél napja (szerda, szombat délutánja),
a vasárnapok, a reforrnácz ió emlékünnepe s egy májusi nap. A nagyobb
szünetek tartamát az egyháztanács határozza meg, lehetőleg űg yel vén
arra, hogy az karácsonykor és husvétkor ne legyen hosszabb 6-6
napnál, pünkösdkor 4 napnál.

E) A népiskola épülete s felszerelése.
86. §. Ott, a hol új iskolai épületet kell emelni, az lehetőleg úgy

építendő, hogy a tantermek ablakai északra vagy északkeletre nézze-
nek, s a tanteremben egy-egy gyermekre 0'80-1'20 O méter nyi (8-12
O láb) tér jusson; ennélfogva 80 gyemekre számított tanterem bőségé-
nek 64-95 O méternek kell lenni.

87. §. A tanterem magassága legyen mintegy 4 méter s legalább
az ablakokba illesztett bádog szellöztetö készülékkel látandó el.

88. §. Az épttésnél figyelembe veendő az, hogy a világosság a
gyermekekre egy felől és pedig azoknak bal keze felől jöjjön.

89. §. Az iskolai padokat a gyermekek testméreteinek megfele-
lően kell készíttetni, s úgy kell felállítani, hogy a tanító a padokban
ülő gyermekekhez hozzáférhessen, s a tanító erpelkedettebb helyen álló
asztala és az első padok kőzőtt legalább egy méter távolság legyen.

Kapi Q-yula,
bizottsági tag.

Egy tanító 25 éves jubileuma.
Lélekemelő ünnepet ült f. é. január hó 19-én Jolsva városa és a

jolsvai evang. egyház. Jurin Samu, az evang. hitközség érdemekben gaz-
dag tanítója s ipariskolai igazgató ünnepelte közhasznú tevékenységének
25 éves fordulóját. Huszonöt év már magában véve is nagy idő s annál
nagyobb, ha oly pályán telik le, mely fizikai erőn felül szellemi rugé-
konyságot is tételez fel s bizonyos missiószerű hivatással van összekötve.
A tanító mük ődése, ha azt a pálya iránti ügy buzgóság, s a soha ki
nem alvó lelkesedés lobogó lángja hatja által, nyomokat hagy maga
után, nyomokat, melyek a haladó kor egyedüli helyes irányát jelölik
meg, melyek a felemelő vallásosság, az igaz felvilág csodás és megelé-
gedést keltö jólét utjait fényők kel bevilágítják.
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Ily szép multra tekinthet vissza, az ünnepelt férfiú is, kinek negyed.
százados tanítói müködése számot tesz a kulturális alkotások mezején,
s kinek a város szellemi és anyagi jólétének előmozditása k őrül elévül.
hetlen érdemei vannak. Mint az ottani evang. népiskola tanítója ezen
intézetet a minta-iskolák igazi szin vonalára emelte, s a magyaros -ér zés
és gondolkodás átültetése s gondos ápolása által a hazafias szedem
terjesztése k őrül nagy érdemeket szerzett magának. .

Mint ipariskolai igazgató szervező és alkoto tehetségének fényes
tanujelét adta, úgy, hogy ezen intézet megerősödése telvirágoztatása az
ő nevétől majdnem elválaszthatatlan ..

A jubilált férfiu érdemei előtt mi is kalapot emelünk s kivánjuk,
hogy mint a haza, egyház és tanügy hü munkása még sok á küzdjön
azokért az eszmékért, melyek diadalra jutását minden hazafiasan érző
kebel öszintén óhajtja, melyekért küzdeni nagy és szép feladat.

A tisztelet, hála és szerétet igazán megható módon ny ilvánult azon
férfiu iránt, kinek 25 éves pályafutása eklatáns bizonyítéka annak,
hogyan kell értékesíteni az életet a köz javára; követésre méltó példája
egy munkás és tanulságos életnek.

Az iskola ez alkalommal ünnepi disz t öltött s az üdvözlők eg ész
sokasága vette kőrül az ünnepeltet. Üdvözőlték mostani és volt tanít-
ványai, tanírótársai, az egyháztanács, a nőegylet s J olsva rendezett
tanácsu város elöljárósága. Az üdvözlők mindegyike értékes emléktárgy.
gyal kedveskedett a köztiszteletben álló férfiúnak.

Az egyháztanács nevében az egyház felügyelője mondott fenkölt
gondolkozásról s nemes érzésröl tanuskodó nagy hatásu beszédet, melyet
egész terjedelmében ide igtatunk.

"Tek. s tudós Tanító úr! Kedves Barátom!
Az egyháztanács egyhangú határozata alapján, nem rideg udva.

riasságból - szivünk sugallatát követve jelentünk meg e mai napon,
a mikoron Te életpályá d 25-ik évfordulójához jutottál. Megjelentünk
előtted, hogy .üdvőz őljünk testületileg ezen napon, mely nemcsak Terre-
ked, hanem egyházunknak is örömnapja ! Üdvőzlünk nem csupán azon
érdemeidért, melyeket II népnevelés szent ügye körül ezen 26 év alatt
elértél, hanem üdvözlü~k azon sokoldalu és kimagasló munkálkodá-
sodért is, melyet szeretett egyházad körül mindenkor kifejtet tél ! Érde-
meirlböl már is hervadhatatlan koszorút f~ntál magadnak, képezze annak
egyík levelét egyházunk elismerése! A midőn ezekben kivántam rövi-
den érzelmeimet tolmácsolni, s biztosítani téged az egyház osztatlan
szeretete, tisztelete s törhetlen bizalrnár ól, egyben kivánorn, hogy az
Ég áldása kisérjen tovább is utadon, őrizzen s tartson meg 'családod
egyházad hazád s mindnyájunk - igaz örömére!"

Az ünnepelt tanférfiú életrajzát következőkben a djuk..

Jurin Samu Jolsván született. Szűlei, kik iparos polgárok voltak
édes anyja ma is él, - vallásos egyházias szellemben nevelték fiokat,

s öt hajlama szerint a pari pályára szánták.
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Ily czél ból Rozsnyón s Jglón iskolázott (s ez utóbbi helyen senior)
1869-ben kitünő sikerrel tette le az érettségit, mint tanárainak ked-
vencze. Hogy hajlamát k ő vess e, saját s sz űleine k régi vágyát teljesítve,
ugyanazon évben a pozsonyi theologiára iratk ozott be. Ott a nagy és
mély tudományú, néhai Valaszky és Ferjentsik ev, papok városából
érkezett ifjút - tanárai rokonszenvvel fogadták._

Azonban "Ember tervez, Isten végez!"
Pazár Istvánnak Jolsváról Nyiregy házára való távozása által meg-

üresedett a Ie lsö fiúis ko laí tanítói állás. Tekintélyes családok, - kiknél
Jurin mint magán óraadó megkedveltette magát - önkéntelenül Jurinra
gondoltak s befolyásuk folytán az egyház próbára meg is h ivta,

Az ifjú theológus -- Maszny Pál '- (akkor -t.-heoJógus) jelenleg
rozsny ói karnagy t ól nyert orgonai oktatás után, a próbán megjelent s
annak tolytán egyhangúlag meg is választatott. Theológiai tanulmányát
abban' hagyva, jelenlegi állását, - a vele Járó elég szerény jövedelem-
mel - 1870. év január UJ-én foglalta el s tölti be ma is. ,

S ez igazán szerény javadalmazású állást becsülettel, tehetségének
teljes erejével, egyházias s hazafias szeretettel tölti be, nevelve egyhá-
zának, szülövárosának, - a melyért kész volt a zt az áldozatot hozni; -
nevelve az államnak oly sikerrel, hogy az akkor még divatozó magyar
szóra járás ma felesleges és megszünt ; hogy az akkori 20 éves ífjú
tanító - ma egyházának egyik legmunkásabb s legbefolyásosabb férfia
több év óta jegyzője s az ev. elemi iskolák igazgatója.

S mindezt önszorgalma. paedagogiai s módszertani munk ák olva.
sása s tanulása folytán biztosította; s ennek folytán nyerte el I874-ben
tanítói oklevelét s áJJította egybe ,:Chorál gyüjtemény"-ét, mit az espe-
resség birálatra ki is adott:

Tanítói müködését a gömöri ev. esperesség anyagilag is méltá-
nyolva: it megyénél a Fáy-alapitványra, a tiszai ev. kerületnél a Zsedé;
nyiánumra érdemesként ajánlotta; erkölcsileg, jutalmazva: esper esség i
jegyzővé, az esperességí törvényszék birájává, s a tanügyi bizottság
tagjá vá választotta.

Sőt a. tiszai ev. kerület figyelme is reá fordúlt, midőn a tankönyv.
biráló bizottság tagjává s egyik csoport elöadójává választatott, melyre
alkalmasabbat keresve sem találhattak.

A gyümö1cskertészet fellendülése, az ő meleghangú s tömörülésre
búidító felhivásának tulajdonítható ; az is, hogy Jolsva c1imajának meg-
felelő gyümölcsfajok összeállíttattak, s oksz er ű kezelésre serkentettek
az ílletök, mi nem is maradt j utalorn nélkül, mivel az 1885-iki országos
kiállitáson a kiállított gyümölcsfajokért a társulat bronz-érmet nyert,'
jurint pedig a' "Cseresnyés tár súlat" - mely 1796-ban alakult - igaz-
gatójává választá, mely minőséghen ma is sukat buzgólkodik.

E téreni munkásságát a földmivelésügyi miniszterium' egy diszes
12 frt értékü oltó eszközzel, a földhitelintézet 100 frttal jutalmazta. A
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bpesti kertészeti tanfolyamon 1894-ben mint gyümölcsfa "kezelő k itűnő
képesítést nyert,

Mint gyakorlati tanférfiút - több éven át - a' városi óvoda igaz-
gatói székében látjuk, Neki van legtöbb érdeme abban, hogy az óvoda
1890-ben a kornak megfelelő biztos otthonba költözött, A jolsvai alsó
fokú kereskedelmi iskolával kapcsolt ipartanodának 12 évi fenállása
óta igazgatója. Azon niveaut, melyen az intézet ma áll - az ő ener-
giájának szervezö erejének köszönheti.

A gömörmegyei általános tan. egyletnek egyik munkás tagja, majd
alelnöke, s az Eötvös-alap legbuzgóbb elnöke volt.

** *
Paedagogiai erejének ily sok oldalról való igénybe. vétele után,

azt hinné az ember, nem maradt ideje a társadalmi téren munkálkodni.
Pedig ő olyan, ki több urat is tud s képes szolgálni!

Legelőször mint az akkor fennálló dalkör vezetője, majd mint tüz-
oltó-egyleti főparancsnok müködött az egyletek felvirágoztatásán.

c-
Mint a nőegylet ékes tollú s buzgó titkárjának több éven át - s

ma is - sokat köszönhet az egylet.

Mint városatyát a város szellemi s anyagi emelkedése vezérli
minden tettében s ily irányban fejt ki oly buzgóságot, miáltal egyike
a város legbefolyásosabbjainak. A városnál nincs bizottság, - főleg a
melyben tenni kell, - hogy ő tagja nem volna.

1891. óta mint takarékpénztári felügyelő mük ődik s oly sikerrel,
hogy annak idején sz.ive sen vették volna, ha a Íőkönyvelői állást
elfogadja.

De megmaradt tanítónak, melyre öt végzete vitte; s megmaradt
azon pályán, melyen barátainak, tisztelőinek, collegáinak - kikhez
mindenkor szives és jóindulatú - tiszteletét, szeretetét s bizalmát kiér-
demelte s me ly en azt még soká élvezheti!

Élvezheti! Hisz férfikora teljében, életének delén áll.

Csak 46 év van háta mf'gett!

** *
A sokoldalú 'elfoglaltsága mellett csekély idejét szerető családjának

szenteli. Családot 1871-ben alapított. Tőbb gyermeke közül öt örül az
életnek s élvezik atyjuk szerető góndos nevelését! Kik a jó s gondvi-.
se1ő atyának 50 éves tanítói jubileumát is szivböl óhajtják láthatni I.

Jubileum! Igen arra méltó a 25 éves becsületes murik a. Anyagi
jutalmat úgy sem igen várhat.

Poltz József,
ey. tanító.
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lépe'! a Dev~l's t~rt'Delmébct
~

Luther Márton.
(Folytatás.)

Isten azon parancsolatját; hogy a szűlö k gyermekeiket taníttassák,
Mózes által gyakran ismételte. A LXXVIII. zsoltár 4--6. verse is
moridja : "Az Úrnak dicséreteit és az Ö erejét és az Ö csoda dolgait,
melyeket cselekedett, nem ti t kolhatjuk el fiai nktól és azok maradékaitóI,
melyeket parancsolt a mi atyáinknak, hogy azokat megjelentsék az ő
fiaiknak. Hogy m eg tudják azokat az ö utánok valók és a mely fiak
születtetnek, felkelvén beszéljék azokat az ő fiaiknak Ezt tanítja a IV.
parancso~at is, me ly azt; hogy a gyermekek 'engedelmeskedjenek any-
nyira szükségesnek tartja, hogy az engedetlen gyermekeket a halállal
büntetteti. (V. Mózes XXI. 21.) Miért élünk mi, vének, másért, minthogy
a fiatalságot ápoljuk, tanítsuk és neveljük? A nép maga nem taníthat ja
s nevelheti gyermekét, azért parancsolta meg ezt Isten nekünk, hogy
tegyük a mi a népnek javára válik s ezért szigorú számadásra von
bennünket. Ezért parancsolja Mózes is V. k. XXXII. r. 7. v. "Kérd
meg a te atyádat és megjelenti neked, a te véneidet és megmondják
te néked." Milyen b ü n és szégyen, hogy arra kell ben-
n ü n ket b u z d í_t ani, hog Y gye r m eke i n ket nevelj ü k s j a v li k-
ról gon dos ko d j li nk; ezt már a természeti ő sz t ő nb ől kifolyólag is
tennünk kellene; a pogányok példája is sokképen int erre. Nincs okta-
lan áilat, mely fiait ne ápolná és meg ne tanítaná arra, a mire szüksége
van, kivéve a struczot, melyről Jób, XXXIX. 17. irva vagyon, hogy
fiaival szemben oly kegyetlen, mi nt ha nem is az övéi volnának, tojásait
a földön hagyja. Mit használ, ha mindenünk van, ha mindent megte~
szűn k, ha mindjárt hiú szentek vo lnáuk is, ha azt elmulaszt juk, a miért
leginkább é lűn k i. gyermekeink nevelését. Arra is figyelmeztetIek, hogy
Isten előtt a világ egyetlen egy büne sem oly kárhoztató s oly bünte-
tésre méltó, mint éppen az a bűn, hogy gyermekeinket nem neveljük.
Jaj a világnak mindig és örökké!

Naponk~nt születnek gyermekek, s nőnek k őr ül őttűnk ; sajnos,
nincs senki, a ki róluk gondoskodnék, pártjukat fogná, vez érel né. -
Boldogutjen. a hogy tud! ... Azt mondod te erre, ez a szűlök k ő te le s-
ség e ; mi köze ehhez a városi tanácsnak és a felsőbb hatóságnak?
Helyes; de hátha a sz ülők nem nevelik gyermekeiket? Ki gondoskodik
akkor róluk? Akkor talán ne is neveljük s teljesen elhanyagoljuk őket?
-- Mivel menti magát a tanács, a' felsőbb hatóság, hogy ehhez semmi
köze? Hogy a szülök nem nevelik gyermekeiket, annak megvan ?-
maga oka.

Először is vannak, kik nem olyan jámborak és becsületesek, hogy
ezt bár tehetnék, meg is tennék ; hanem úgy tesznek mint a strúcz,
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el dobják maguktól a tojást, gyermekeket nemzenek s aztán - nem
törődnek velük. Ezeknek a gyermekeknek velünk, közöttünk, közös
városunkban kell élniök. Ugyan mik ént lehetne azt az értelemmel s
keresztyéni szeretettel összeegyeztetni és eltűrni, hogy minden nevelés
és tanítás nélkül nőjenek fel, s a többi gyermekre méreg gyanánt has-
sanak s végre az egész várost megrontsák, miként ez Sodoma, Gomorra,
Gabaval s még néhány várossal történt.

Másodszor a szülők nagy része, sajnos, nem tudja, miként kell a
gyerrr.ekeket nevelni és oktatni. Maguk sem tanultak mást, minthogy
hasukról gondoskodjanak; arra, hogya 'gyermekeket neveljék és tanítsák,
külön emberek kéUenek.

Harmadszor, ha a szülők elég ügyesek volnán ak Ts gyermekeik
nevelése s tanítására, ha szeretnék is ezt tenni, nem tehetik, mert nem
érnek rá : házi gondjaik elfoglalják , aztán meg helyük sincsen hozzá.
Ezért a szükség arra kényszerít bennünket, hogy a gyermekek szárnára

külön tanítóról gondoskodjunk. Mindenki szeretne a maga gyermekei-
hez ilyen tanítót, de.ez a közönséges emberre elviselhetlen terhet róna,
s akárhány ember gyermeke a szülők szegénysége miatt nem része-
sülne oktatásban. Aztán több szűlö meghal, árvákat hagy maga után,
ezeknek a neveléséről a gyámoknak kell gondoskodni s ha a m inden-
napi tapasztalat nem volna elegendő, tudjuk, hogy Isten magát (Zsolt.
LXVIII. 8.) az árvák atyjának, kiket mindenek elhagytak - nevezi.
Ezért kell az elüljáróknak a fiatalságra a legnagyobb -gondot fordítani.
Mivel az egész város' java, becsülete, jövője felett ö k örködnek, sem
Isten, sem ember nem helyeselné cselekedetöket, ha éjjel és nappal nem
gondoskodnának arról: mik ént lehet a várost felvirágoztatni, s benne
a polgárok sorsát javítani. A város java nemcsak abból áll, hogy kin.
cseket gyüjtsünk, erős kőfalakat emeljünk, szép házakat építsünk, fegy-
verünk s pánczélunk legyen, mer t a hol ezekből sok vian s ostobák
kezébe kerül, inkább kárára mintsem hasznára van a városnak; sokkal
nagyobb 'hasznára van a városnak, ha túdós, értelmes. müvelt, becületes
polgárai vannak; ezek. aztán értenek majd nemcsak a kincsek gyűjté.
séhez , hanem ezek megtartásához s a velök való okos bánáshoz is. Mí-

vel a városnak ílyen fér fia kr a van szüksége s mivel mindenfelöl azon
panaszkodnak, hogy ilyen kevés van, nem szabad addig várakoznunk,
mig maguktól nőnek, aztán k öból vagy fából nem faraghatunk ilyene-
ket, Isten sem tesz a mi kedvünkért csudát addig, mig magunk is segít-
hetünk magunkon. Ezért nem szabad sem költséget, sem fáradságot
kirr.élnünk, hogy ily erre ket magunk neveljünk. Mer t ugyan kinek a
hibája, hogy városainkban most olyan kevés ügyes ember van, ha nem
a felsőbb hatóság ok é. Ezek miatt most növekedhetnek a gyermekek,
mint az erdőben ~. fák, azzal ugyan, hogy miként nevelik és tanítják
őket semmit nem törődnek. Ezért nőnek olyan girbe-gurbán, helytele-
nül, hogy épülethez semmiképen .sern lehet majd használni s legfeljebb
tűzre és sövényre lesznek alkalmatcsok. Dc azért a .világ i tőrvényeknek
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kell lenni ! Ugyan megeng edhetö.,e az, hogy a pál?za uralkodjék ott,
hol javitani másként is lehet? Akkor inkább tegyük a sertések s
farkasok uraivá, ezek mit sem törődnek vele, miként kormányozzák az
emberek!

Ilyen embertelenség az is, midőn csak a máról gondoskodunk: mi
csak most kormányozunk, ugyan mit törődünk vele, miként lesz akkor,
ha mások foglalják el helyünket? No hát az igy gondolkodó emberekre
nem embereket, hanem kutyákat és disznókat kellene bizni. Ha a leg-
nagyobb g-ondot fordítjuk IS arra, hogy az alattvalók müvelt, tudós és
ügyes férfiak legyenek, mégis sok fáradságba kerül ezek okos korrná-
nyozása is. Ugyan mi történik, ha ezekkel nem törődünk?

Azt mondod erre: mit használna, ha iskoláink volnának, ~hiszen
ebben csak a latin, görög, zsidó nyelvet és a szabad-müvészeteket tanul-
hatják ! Nem ta nít hatná k.e nekünk ebben anyanyelven abibliát sIsten
igéjét, a mely nekünk az üdvösségre elegendő? Felelet: Sajnos, én is
tudom jól, hogy nekünk németeknek vad- és veszett állatoknak - a minek
a szomszéd népnek méltán neveznek bennünket - kell lennünk és marad-"
nunk, Csak azon csodálkozom, miért nem mondják már egyszer azt is:
Mire való nekünk a külföldi selyem, bor, füszer és általában a külföldi
árúcz ik k, van nekünk magunknak is nemcsak fentartásunkra, hanem
ékesítésünkre való borunk, búzánk, gyapjúnk, fánk, kövünk, - válo-
gathatunk bennök. A nyelveket és müvészeteket, a melyek nekünk
mitsem ártanak, sőt inkább ékességünkre, becsületünkre, javunkra vál-
nak, amennyiben a szentirás megértésére, a világi törvények alkalma-
zására képesítenek bennünket, mondom ezeket megvetjük : a külföldi
árúkról pedig, a melyekre semmi szükségünk nincs, a melyek hasznunkra
éppen nem válnak, hanem inkább igen nagy mértékben nyúznak ben-
nünket: ezekről lemondani - nem akarunk. Nem méltán hivnak bennün-
ket német bolondoknak s vadállatoknak?

(Folytatása következik.)
Pethes János.

Beszélgetések Istenről a népiskola felsöbb
osztályaiban.

1Ii. Milyen ar Isen7 (Isten tulajdonságai.)

1. 1 s ten örö k k é val ó é s vált o zh a tat 1a n.

Miután tudjuk, hogy van Isten; tudjuk azt is, hogy az Isten lélek,
a következő órákban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen az Isten?
Tehát az ő tulajdonságaival fogunk megismerkedni. •

Ki teremtette a nagy mindenséget, a világot? - Mlkor teremtette,
hogyan tanultátok a szt. történetben? (Kezdetben). Mikor volt ez a
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det ? (Mikor m~g semmi sem volt, csak az Isten egyedül). Kinek
kellett tehát már akkor is lennie, mikor még ez a világ nem volt? -
Igen, Isten már akkor is volt, sőt olyan időt nem is képzelhetünk, hogy
az Isten nem lett volna; Isten mindig volt, neki nem volt kezdete. -
De ha Istennek nem volt kezdete, ebből önként következik, hogy vége
sem lesz soha. Isten örökké való! (Ö mindig volt és mindig lesz; vagy:
neki nem volt kezdete, nem is lesz vége).

Isten örökkévalóságát a szt. irás így rajzolja: Zsolt. 90. 2.• Minek-
előtte a hegyek lennének és formáltatnék a föld és evilág; öröktől
fogva mindörökké te vagy erős Isten."

Ki teremtette az embert is? - Miböl teremtette Isten az ember
testét? (Földből). Mivé lesz ezért a test ismét, ha az ember meghal?
(Porrá). Mit lehellett bele Isten az ember testébe? (Saját lelkét). Minek
a része tehát az ember lelke? (Isten lelkének része). De miután az
Isten örökkévaló, elm ulha tik-e az ember lelke, midón a test meghal?
(Nem mulhati k el). Miért nem? (Mert az Isten lelkének része, Isten
pedig örökkévaló). A halálban tehát csak milyen élet szünik meg?
(A testi élet). Mi történik akkor a lélekkel? (A lélek visszatér al
Istenhez). Es ott milyen életet fog élni? (Órök életet). Ime k, gy.
az örökkévaló Isten az embernek is örök életet ad! Ezt tudva, a
halál nem megsemmisülés, hanem csak egy jobb élet kezdete.

* **
Az ember születésétől haláláig sokféle változások nak van alá-

vetve; élete nem egyéb mint a folytonos változások nak lánczolata.
Milyen korát éli az ember. közvetlen szúletése után? (Csecsemő

korát). Milyen kor következik a csecsemő kor után? (A gyermek kor).
Ezután? (Az ifjukor, férfikor, öreg-kor, agg-kor). Az ember tehát szü-
letésétől fogva fejlődik testileg, lelkileg, mig eléri fejlődésének tető-
pontját; azután ereje ismét fogyni kezd, gyengűl, öregszik, végre sirba
hanyatlik, meghal.

Isten azonban ma is olyan, a milyen sok ezer év előtt volt, és
olyan lesz millió év mulva is; Isten változhatatlan. - Mit jelent tehát,
hogy Isten változhatatlan? (Ö nem változik soha, hanem mindig ugyan-
olyan marad). Ezt szt, k őnyvűnk igy fejezi ki: Zsolt. 102. 28. •Te
pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak." Vagy;
Jak. 1. 17.• Minden jó : adomány onnét fölül vagyon, mely alászáll
a világosságnak atyjától, kinél nincsen változás, vagy változásnak
árnyéka."

E földi életben nemcsak az ember maga van folytonos változás-
nak alávetve, hanem változhatnak az élet viszonyai is.

Mire változhatik a gazdagság? (Szegénységre) Mi lehet az egész-
séget> emberből? (Beteg). A szerencsésből ? (Szerencsétlen). - Változik
az idő is. - Mi lesz ,a jel~nből? (Mult). S a jövőből? (Jelen). - Csak
egyedül Isten nem változik soha!
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Istennek ezen tulajdonsága erősítse bizodalmunkat őbenne! -
Ha az emberek, talán legjobb barátaink meg változnak, talán hűtele-
nekké lesznek irántunk, mivel vigasztalhat juk magunkat? (Isten hüsége,
jósága változatlan marad). Ha a természet törvényeiből kifolyólag meg
kell is halnunk, kedveseinket el kell is hagynunk, miért bizhatunk
akkor is az örökkévaló és változhatatlan Istenben? (Ö nem hal meg
soha, kedveseiukkel marad, gondjukat fogja viselni).

Szépen fejezi ki ezen bizodalmunkat a kő vet kezö énekvers :
(Dallam: Mind jó a mit Isten tészen.)

"Mi ez élet dicsősége?
Óh m ily hamar eltünik;
Mi ez ídönek insége?
N em sokára megszünik.
Az Úr őriz, hát benne bizz;
Igazak! örüljetek,
Megsegít jó Istentek".

2. Ist e n j ó, ir gal m a s é s k egyel mes.

Kik voltak az első emberpár gyermekei? Mivel foglalkozott
Kain és mivel Ábel? Mit csinált a két testvér egyszer a szt, történet
szerint? (Áldozatot vittek Istennek). Ald ozat más szóval ajándékot
jelent .. Miböl és hogyan áldoztak?

Miért égették meg? (Mert az égbe felvínni nem tudták, tehát azt
akarták, hogy legalább az áldozat füstje szálljon fő l.)

Minö érzelem lehetett szivökben, hogy Istennek ajándékot vittek?
(A hála). Kik iránt érzünk hálát szívünkben? CA kik velünk jót
tesznek). Mi indíthatta Kaint és Ábelt is hálára? (Isten jósága).

Isten jóságát vették észre az emberek legelőször. Isten jóságát
szemlélhetjük ma is lépten nyomon.

Ki adott neked szerető szűlök et ? - Ki á d szülöidnek erőt, egész-
séget a munkára?· - I~i ád napfényt, erőt,. termékeny időjárást, egész-
séges levegőt? Egy szóvai mivel halmoz el bennünket Isten?
(Jótéteményeivel). Milyen tehát az Isten? (Isten jó). Mit jelent, hogy ő
jó? (Isten mínden teremtményeit, del különösen az. embert jótéteményei-
vel árasztja el). Isten jóságát más szóval szeretetnek is mondjuk. -
Ezt a szt, irás így rajzolja: Zsolt. 145. 15-16. "Mindeneknek szemei
te reád néznek, és te adsz azoknak eledelt alkalmatos .időb en. Meg-
nyitod a te kezedet és bétöltesz mindeneket a te jóvoltodból."

:\'

*
:\'

Ha sz űlö id vagy mások jót tesznek veled, mit illik tenne d ? (Meg-
köszönni). Elég-e az elvett jót csak szóval megköszönni? (Nem, sz iv íink-
ben is érezni kell a hálát). Ki tesz velünk legtöbb jót? ~ Mivel tarto-
zunk ezért Istennek? (Legtöbb hálával).
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Erre figyelmeztet bennünket a szt, irás is midön azt mondja:
Zsolt. 106. I. "Dícsérjétek az urat, mert jó, mer t mindörökké vagyon
az ő ir'g almasság a ".

Azért ha az éjszakai álom által megújulva ébredsz föl reggel, mi
legyen első k őtele sség ed ? (Istennek hálát adni). Hogyan szoktál Isten-
nek hálát adni reggel? (Reggeli ima). Ha étel, ital által megerősítve
fogsz napi munk ádhoz, mir öl nem szabad megfeledkezned? (A hála-
adásról). Hogyan szoktál étel előtt, hogyan étel után imádkozni? -
És ha este fáradtan térsz nyugalomra, mit kell akkor is tenned?
(Imádkozni). Hogyan szoktál este imádkozni?

Az Isten jósága úgy is nyilatkozik, hogy a szenvedőkön segít, a
nyomorultakon k őriyőrül ; ezt kőnyörületességnek vagy irgalomnak
nevezzük. - Mit jelent tehát, hogy az Isten k őny őrüleres vagy irgal-
mas? CA szenvedőkön segít, kőny őrűl) ..

Az ember azonban nem mindig érdemes Isten ezen szeretetére,
jóságára.

) Mi által teszi magát az ernber Isten jóságára érdemetlenné ? (Bün
által). Megvonja-e Isten az ő szeretetét a bünös embertől? Miben
részesíti ő a bűn ős embert is? (Jótéteményeiben):

Hogyan mondja ezt a sz t, irás? Máté ·5. 45: "Isten al. Ő napját
feltámasztja mind a gonoszokra, mind a jókra és esőt ád mind az iga-
zaknak, mind a hamisaknak".

Istennek ezen j6ságát a bünös emberek iránt kegyelemnek l}evez-
z űk, - Mit jelent tehát, hogy az Isten kegyelmes? (A büuősők ke l is
jót tesz). Sőt bizonyos feltétel alatt mir~ is kész? (Megbocsátani ne k ik ),
Minő feltétel alatt? (Ha megjavulnak). Me ly ik példázatban tanította
Jézus igy megismerni az Istent? (A tékozló fiúról szóló példázatban).

Isten képére vagyunk teremtve, tőr eke djűnk e tekintetben is hozzá
hasonlóvá lenni!

Ne csak azokat szer essük, a kik velünk jót tesznek, hanem ellen •
. ségeinkkel is jót tegyünk! - Hogyan int erre bennünket a szr. irás?

Máté 5. 44. ,;Szeressétek ellenségetteket. áldjátok azokat, a kik titeket
átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket ,gyülölnek és imádkozza-
tok azokért, a kik titeket háborgatnak és "kergetnek."

Ének: Saját dallam.

,,6h· mily nagy az Isten jósága!
Valjon kit nem érzékenyít?
Hol az. ember, kit igazsága
Hálaadásra nem indít?
Az ő szerelmét megismernem
Legyen fökörelesség em ;'
Az (tr el nem felejtett engem
6h el ne felp:jtsd. öt leíke m !" M.
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Kisérleteim, tapasztalataim és eljárásom a magyarnyelv tanitására
nézve, németajkú népiskolában.

(Folytatás.)

Itt kapcsolatosan az a kérdé 3 merül fel, valjon oly idegen ajkú
iskolákban, hol a tudnivalók magyarnyelven taníttatnak be, elkerülhet-
len szükség es-e az összes elő irt tananyag feldolgozása? A mint láttuk
ez először nem is lehetséges, mertanyanyelven is igénybe veszi az
egész időt, h a ugyan elégséges hozzá, s a nyelv tanulására nem
marad abból. semmi j de részben nem is tartom szükségesnek, mivel
vallnak tárgyak a népiskolában, mikkel csak azért kinlódik az a gyer-
mek, hogy rnir e kikerül az iskolából, legyen mit elfelejtenie, mert gya-
korlati hasznát nem igen veszi. A népiskolai tant árp yak tehát két
csoportra oszthatók; u. m.: gyakorl'tti és lsmeretbö vítö tárgyakra.
Ezen gyakorlati tárgyakat, mint pl. irás, olvasás, számolás okvetlen
annak előirt egészében el kell végezni mindkét nyelven, mert ezek nél-
kül ember az életben nem boldogulhat. A többi ismeretterjesztő vagy
bövítö tárgyak pl. természettan, természetrajz, földrajz, történet, alkot-
mánytan stb. csak nyelvgyakorlatul alkalmazhatók s azokból szerintem
csak annyi végzendő el, mennyit jól feldolgozva beszéd és ért gyakor-
lat alakjában szemléltetéssel a gyermek magyarnyelven Könnyen elsa-
játíthat. Altalában minden tárgy, de különösen ezen ismeretbövítö tárgyak taní-
tása úgy alkalmaeando, hogy azok a magyar ·nyelvtanításnak állja1wk seolqála-
tában, melyre nézve csupán eszközökül telemtessenek: Mindezekhez több évi
kisérleteim s próbálgatásaim után jutottam s mint ez idő szerint leg-
czélszerübbnek tapasztalt eljárásban állapodtam meg. Ezen gyakorlatot
már néhány év óta folytatom iskolámban, melynek helyességéről évről-
évre erősebbé válik meggyőződésem .. Eljárásom különben röviden k ő-
vetkező: A mint már az eddigiek szerint is hangsulyoztam, a tan-
nyelvnek magyar nyelvüvé történt átváltoz tatása után sem lehet az
anyanyelvet az iskolából azonnal kiküszöbölni, mégis a tanító azon
legyen, hogy a gyermekek anyanyelvén csak a legszükségesebb s leg.
elkerülhetlenebb esetben beszéljen. Hogy melyek ezek, azt a körülrné-
mények határozzák meg, máskülönben pedig a gyermekekkel folyton
magyarnyel,ven társalogjon, beszélgessen, kérdezgessen, még- akkor is,
ha magyar kérdéseire a gyermekektől német feleletet kap, sőt tán
vár is. Ezen magyarnyelvi . beszédéből a tanítónak tanulják meg a
növendékek leginkább a nyelvet, ebből tanulják meg aszóvonzást s a
kiejtést legkönnyebben, mert ez nekik fáradságukba nem kerül s ily
módo n úgyszólván játszva tanulnak. E7. oly fontos, hogya magyarnyelv
elsajátításának egy másik forsát képezi.

A másik pedig, minél több szónak diktandó után chorusban való
után mondás által eszközölt beemlékeltetése j leggazdaságosabban az
iskola kezdete elötti időben. Ily kezdés mellett a II. csoport tudja már,
a Ill. csoport szóanyagát is nagy részben, a mi meglehetős summa
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szónak felel meg, minélfogva a következő évben annál könnyebben és
tovább haladhat 'a nyelvtanulásban.

Lássuk most az egyes tantárgyak .á ltalarn legjobbnak vélt és
tapasztalt előadási módját az összes osztályokon keresztül.

Az olvasás magyar betükkel kezdődik azon czélból, hogya gyer-
mek a hangzók helyes kiejtéséhez mindjárt kezdetben hozzá szokjék
olyannyira, hogy a helyes kiejtésre nyelve beszédközben is önkény-
telenül járjon r á. Mert ezzel nem csekély dolga és boszusága van a
tanítónak, mivel anémet tájnyelv köztudomás szerint az ö-t é-nek, az
ű.t i-n ek., a bé-t pé-nek stb. ejti ki, melyet a magyar nyelvbe is á tvisz
s ha egyszer megszokta, azt abból soha kigyomlálni 'nem lehet. Az
olvasás betanítasa csupán magyarnyelven történik, mindamellett, hogy
a kezdő egy szót sem ért mag yar úl ; de ez nem baj, tanulja meg; s azt
tapasztaltam, hogya kezdők nagy fogékonyságot tanusítanak a magyar-
nyelv iránt, melyet egyebek mellett beszéd- és értelemgyakorlatok út-
ján iparkodnak elsajátítani, mely eleinte az olvasást közvetlen meg-
előzi s annak mintegy bevezetéséül szolgál, később pedig annak tár-
sául szegődik; a felsőbb osztályokban már egybeolvad 'az olvasással
s olvasmány tárgyalás czimet vesz fel. A kezdőknél nem helyezek nagy
sulyt arra, értik-e mindjárt kezdetben mindazon szavakat, melyeken
betüzni tanulnak, majd megértik később; a fö, hogy olvasni tanuljanak,
az év vége felé úgy is megtanulják a tőbbiek töl. Ha a magyar olvasás
már kissé megy, megkezdem a német olvasást, me lyly el . már rohamo-
sabban lehet haladni, úg'y hogy az év végén a kezdő a kis betükkel
olvas magyarúl és németül. Ez kezdőknek kissé sok s ajánlatosabbnak
látszanék a német olvasást csak a második osztálylyal kezdeni meg,
de tekintetbe véve a körülményeket már az első osztálynak tudni kell
magyarúlolvasni, németül meg muszáj. mert a vizsgán a magyarolvasás
csak mellékes.*) A második osztály, vagyis csoportnál már számon kérem
a szavakat azon olvasmányból, melyet olvas s azt is, érti-e mit olvas,
mely czélból ha az olvasás magyarúl történik, kikérdezem az olvas-
mány szerint, azután az olvasmány tartalmat, végül szabadon - már
a hogy lehet - röviden elmondatom a tartalmat magyarnyelven.
Ennek végeztével a bot másik végét fogjtik s mindezeket a magyar
olvasmányon német nyelven cselekeszszük meg. Ha az olvasmány
német, akkor- előbb kiszedjük belőle a szavakat, azokat otthoni felada-
tul az osztály beemlékeli; a következő órában történik az olvasás s
ennek német és magyarnyelven való értelmezése, szabadon elmondása,
a tanulság - ha az olvasmány ilyen természetü - levonásával.

A magyar és német olvasmányok a Ill. osztály, vagy csoportban
szintén ily módon kezeltetnek, azon különbséggel, hogy itt a tárgyalás
már sokkal nagyobb részletességgel s pedanteriával történik. Tapasz-
talatom szerint az olvasás azon tárgyak egyike, melyből a gyermelc a nyelvet

"') No, ez már egy kissé különösen hangzik! Szerk,



- 135-

a beszéd után legkönnyebben sajátítja el, lévén itt külőnféle oly apró elbe-
szélés stb., mely iránt a gyermek rendkivül érdeklődik, mely a nyelv
tanulására nézve is igen üdvösen szokott kihatni; azért nagyon ta ná-
L:SOS az olvasással, de csakis mindkét nyelvü tárgyalással egybekap-
csolva, minél gyakrabban és hosszasabban foglalkozni, s annak a lecz ke-
rendben minél tágabb teret engedni.

A szám.tan szintén jó nyelvgyakoriatot képez. Itt az egyes osztá-
lyokhoz alkalmazott feladványok magyarnyelven addig mondatriak elő
a tanító által, mig az egész osztály azt felmondani nem tudja. Ekkor,
ha netán oly szavak fordulnának elő benne, melyeket az osztály még
nem ért, vagy nem hallott, a rni ritkábban szokott előfordulni, mivel
a feladványt a tanító lehetőleg azon szókörben iparkodik elmondani, a
mit a gyermekek már tudnak, - de ha mégis fordulna elő benne egy-
két ismeretlen sz ó, annak jelentését a tanító egyszerüen megmondja,
mely ily sokszoros elörnondás mellett külön beemlékelés nélkül is
tőbbny ir e megmarad a g yerrnak emlékezetében. Ezután a feladvány
megfejtése, fejtegető kérdések alkalmazása segítségével fejból történik
először magyar, azután német nyelven. Az év végefelé aztán, a mint
észreveszi a tanító, hogy a magyarnyelvü~feladványokat a gyermekek
megértik s könyedébben fejtik meg, a némel nyelven való értelmezés
és megfejtés szükebbre sz abhat ó, sőt el is hagyható, s 'csak annyiban
gyakorlandó, hogy a gyermek anyanyel vén is ki tudja fejezni gondo-
latait, melyet szi'YJ.tén tanulni kell annyival is inkább, mivel a vizsgán
erre nagy szükség fog lenni.*) A számtannak ilyetén gyakorlása által az
év végén az iskolásnak kőrülbelöl mindegy fog lenni e kettő közül
akármelyik nyelven kell azt neki kiszámítani, sőt magyarnyelven úgy-

. szólván könnyebben végzi, minthogy ehhez inkább szokva van.

Mindamellett, hogy az összes tárgyak tanítása nem egyéb magyar
nyelvgyakorlatnál, mégis szükségesnek mutatkozik még egy külön
magyar nyetvtani órát is felvenni a leczkerendbe és pedig legalább
naponként egy,et, hol az összes osztályok együtt hallgatják a tanu-
landókat, melyben többnyire fordítási gyakorlatok, némi nyelvtani és
egyéb nyelvbeli elméleti ismeretek taníttatnak, mely mintegy ki egész í-
téséül szolgál a ~utatkozó hiányoknak, különös tekintettel a társas
életben leginkább előfordulni szokott szólásforrnákra,

A magyar és német irás az első osztálynál az olvasással kapcso-
latban taníttatik az olvasáshoz hasonló módon; a felsőbb osztályokban
pedig rendesen csak csendes foglalkozásként gyakoroltatik, a helyes
irás kivételével, melyeknek tanítása elé a magyarnyelv semminemű
akádályokat nem gördít s annak módszerével nem is szükséges külön
foglalkozni.

Ezzel az alsó osztályokban is előforduló tananyaggal végezve, a
II. csoport tananyagából még a szűlőföldisme előadási módjáról óhajtok

") Mát ismét ez a vizsga?! Szerk.
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néhány szóval megemlékeZni azon megjegyzéssel, hogy egy osztatlan
népiskolában mükődö tanító idegen tannyelv mellett nem képes min-
dent rendszeresen tanítani, ehhez nincs ideje. A rövidség okáért tehát
segít magán. Az egész tárgy magyarnyelven taníttatik és 4-6 sorból
álló czédulákra van felirva. A tuloldalon pedig a czédulán előforduló
ismeretlen szavak vannak kiszedve és feljegyezve. E czédulákból
minden egyes külőn számot visel, s mindegyik növendék kap belőle
egyet, melyet beemlékel. A mint a k itüz őtt órában a felmondás meg-
történt, czédulacsere történik oly formán, hogy minden gyermek a kő-
vetkező számu czédulát kapja, melyek ilyenformán addig forognak
körben, mig mindeg)'ik czédula meg tanulás végett minden gyermeknél
nem volt. A czédulá.kra a tárgyat magam irorn le a növendékeknek és
pedig azért, mert ők hibásan írván, hibásan is tanulnák be, melyért
nekik még csak szemrehányást sem tehetnék. Amint azonban azokat
végig tanu1ták, a czédulákról a tárgyat mindenki füzetébe irja a sza-
vakkal együtt, midön a czédulák bevonatnak s a tanulás füzetből tör-
ténik. Ha a tárgy magyarúl már meglehetősen megy, elmondom nekik
apródonként az egészet anyanyelvükön, kikérdezem, utánmondatom s
leiratom palatábláik ra, onnét kijavított állapotban pedig füzeteikbe be-
emlékelés végett.

Polgár József.(Folytatása következik.)

Fohász.
Atyám, Te látod szívem rejtekét. .
Tudva van nálad minden gondolat.
Vágyam előtted nem titkolhatorn,
Szemed lelkemnek belsejébe hat.
Följegyzed minden érzését szívemnek,
V ágyásom tárgyát Te jól ismered,
Lelkem felhőknél magasabbra szálljon,
Ott is szent lelked környez engemet!

Buzgón leomlom szent szined előtt,
Uram, vedd észre esdeklésemet.
Szerinted élni adj nékem erőt
S egész belsőmet föltárni neked.
Tördeld le .rólam a bünnek bilincsét,
Plántálj lelkembe tiszta életet, '
Hogy elszakadjak mindentöl, mi földi
S szivem örökre legyen a tied!

Kovács Sándor.
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A népiskolai élet félszázaddal ezelőtt.
Minden k ornak megvan az emberi intézményekben a maga erede-

tisége, jellege, rornantikája. Más volt az ó-kor képzőmüvészete, iro da lma ,
költészete, szellemi és társadalmi élete, kulturális felfogása, közmüve-
lödési szükséglete, mint a közép, avagy az újkor ban ; de oly gyors,
rohamos változáson egy sem ment annyira keresztül, mint je lenkor unk-
ban csak egy félszázad alatt is az iskolai élet, s mind az, a mit a
n é pn e vel é s fog alma alatt érthetünk.

A mostani nemzedék, mely már a modern iskolákban nyerte zsenge
neveltetését, képzelni sem igen tudja, hogy az apái minő iskolákban,
minő rendszerrel, nevelészeti és oktatási elvekkel neveltettek; szóval:
hogy a k k or minö volt az iskolai élet?

Ennek némi illustr álására a kemenesaljai tösgyökeres magyar
evang. pretestans egyházak akkori egyik iskoláját választ juk.

A kemenesaljai községeket k iv álólag a protestáns köznemesség
bir to kol ta. Ezek áldozatkészsége emelt templomot, iskolát; ezek jűg-
körébe tartozott a pap- és tanító-választás; ezek állapíták meg az illető
dijleveleket.

A negyvenes évek előtt, amint azt az egyházak jegyzőkönyvei s
a még élő egyházi tisztviselők igazolják, a legnagyobb egyházakban
is a fizetés nem volt valami busás. Az artikulráis n.-dömölki egyház
sem fizetett papjának annyit, hogy abból - a legszigorúbb takarékos-
ság mellett is - valami csekélység-et meggazdálkűdhatűtt volna. Elő
tanú bizonyítja, hogy az itt müködött pap, a jeles tankönyveket iró
Edvi Illés Pál káplánjának évenkint 12 frt és egy pár koncz papiros
fizetést adhatott. Képzelhető, ha ilyenek voltak a papok anyagi visze-
nya-, milyenek lehettek a tanítók-é!?

Mor e patrio ment minden. Az ősi megrögzött szokások annyírá
uralkodókká váltak, hog y nem volt oly vasmarok, avagy éles elme, ki
azokat megtörhette volna. Ezeken is csak a 48 változtatott. A kemenesalji
kőzség'ek legtöbbje ekkor kezdte földjeit tagosítani, amidőn IS az egy-
házi honoratiórok részére is kihasíttatván az il letö rész, pap és tanító
ha nem is lett földesurrá, de legalább ~tisztességes megélhetéséhez mért
földbirtokhoz. jutott.

Templomok, iskolák a pap és tanítói lakkal a legtöbb helyen a
falu végére építtettek; azon megmagyarázható okból, hogy az egyházak
kőzépületeít ne érje oly könnyen tűzveszély,

A tanítói lak mint egy kis putri szerényen összehúzva magát s
meglapúlva terjeszkedett a hatalmas, gránárium alakú, toronyralan temp-
lom mellett; kidőlt-bedőlt oldalaival a részeg ember botor kálására
emlékeztetett; nádteteje egy fésületlen, borzas, öreg anyóka tekintetét
mutatta. Hát bizony a papi lak sem volt valamivel különb. A lak a
legtöbb helyen. egy szobából állt; s e kis alacsony viskóban gyakran
a tanító 8-10 tagból álló családjával lakott. Az iskola aránytalanúl
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hosszú, alacsony termét két, avagy három ablaknak csúfolt lyúk vilá.
gította. Hogy a világosság mely oldalról essék a gyermekekre, ily
luxus articulusokra a sok k iván ni valók mallett nem gondolt senki. A
két ablak, mely a kűlsö kertre nyílt, . igen alkalmas volt le sre, honnan
a téli havas időben, a kitett káposzta fejekre éhező tapsi füles eket
kényelmesen lehetett ledurrogatni. Két X lábú hosszú asztal nyújtóz-
kodott nagy lomhán az iskolán keresztül, ezek mellett szétvetett lábak-
kal a lóczák huzódtak, lábaikkal szüntelen gáncsot vetve a járókelőknek.
Az egyik asztal körül a fiuk, a másiknál a leányok foglaltak hel y et,
Az elkerülheti en katedra fent a két ablak kőzé nehezedett. A tábla
ezzel szemben két függélyes, talpon álló léczről csüngött, melyet tetszés
azer int lehetett a gyermekek nagysága szerint feljebb és lejebb eresz-
teni. A fele gyermek a táblának .háttal ült. Képzelhető, hogy amidőn
a tanító a táblára jegyezgetve mag yarázott, mily lekötött figyelemmel
hallgathatták s mozgathatták, mint valami élőgépek fejeiket az előadás
alatt a tábla felé. Taneszközei voltak még az iskolának: egy számoló
és egynehány ábéczés fali tábla, egy nagy csöbör ivóvizzeI, iszonyúan
elnyütt több fajtájú vessző és vagy 12 darab kijáró fütykös. Kérdez.
hetné valaki, hát mire szolgáltak ezek a fütykösök? Egyszerű a felelet:
árnyékszék hiányában a szükségre kéredző gyermekek séta pálczája
volt ez a dorong, nehogy a m ező n szükségletük tételénél csavargó
kutya,avagy valami veszett állat a müködés közben .háborg assa, Az
iskola fütése fával történt. Egy darab fát minden gyermek, mindennap
a téli időben tartozott az iskola fűtéséhez hozni. Megesett, hogy néme-
lyik jó hosszú, vastag fa darabot hozott, azon kilátásból, hogy meg ki-
mélje magát a mindennapi fa darab czepelésétölj ezt rendesen a tanító
szemmérték szerint meghatározta, hogy hány napra sz olg ál.

Az iskolai oktatás ugyan szeptember Lve l már kezdetét. vette,
ám de még ekkor csak is az uri és tehetősebb családok gyermekei
jöttek fel. A gyermekek zöme jobban csak október vége felé tódult
amidőn az iskola! oktatás is rendszeresebb sz inez etet őltőtt. Hogy
minél termékenyebb és gyümölcsözőbb legyen a rövid szorgalmi idő,
a rövid napok közeledtével a gyermekek már kora hajnalra az iskolába
tereltettek, kezeikben hozván édes anyjaik által durva. fagygyúból
gyártott barna gyergyácskát, melynek tartóját rendesen egy kétfelé
vágott, kilyukasztott krumpli képezte. Ily illumlnáczióval ültek a hosz-
szú asztal köré, a perczelő és prüszkölő gyertyák könyveikre, papiro-
saikra köpködvén szennyes, éghetetlen tartalmukat.

Már messziről felhangzott, amidőn egy-egy csomóba verődött
gyermek az iskola udvarába érkezett, köszöntéséveI felébresztve még
az akkor alvó tanítót s családját: "Szerencsés jó regelt kivánók tanító
uramnak s tanítóné asszonyornnak !" Valamint estel midőn elbocsáttat-
tak, akár láttak valakit az. udvarban, akár nem, szokott köszöntésüket
el nem mulaszták: .Nyugodalmas jóczaká kivánok tanító uramnak,
a nító asszonyomnak 1" A tanító úr nem soká késett s csak hamar
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megjelent az iskolában, de bizony ez ideig már' sok rendetlenség, paj-
kosság megesett a nebulók kőzt. Ez időben még 8-9 éves kora előtt
,nem igen adták fel a gyermekeket, azért számosan voltak a felsőbb
osztályokban megtermett sihederek, kifejlett nagy leánykák s nem eRY-
szer m<egtörtént, hogy az iskolából hivatták haza a leányt, mert kérői
érkezének.

A gyermek sereg, mig meg nem virradt, nagy zsongással tanulta
napi Iecz k éjét. Nyolcz órai harangozásra a tanító UI ral az erősebb
gyermekek a templomba vonultak, mely után elmulaszthatlanul ének s
imával kezdődött s. végződött a tanítás, vagy is az akkori kifejezés
szer int : a leczkéztetést a tanító a testamentomosoknál kezdte, ezek
helyeiken olvastak; már ez alatt a katedr á hoz kirukkoltak sorba a
b ibliáso k, gyakorló olvasók szótagolók és betűzök, ezek voltak a
tulajdonképpeni ábécések. A tanító úr leczkéztetés közben a katedrára
nagy ha lmazzal helyezett tollakat vágta müvészi ügyességgel; minden
tollon ott volt birtokosának neve, hogy valami módon a kiosztásnál ki
ne. cseréltessék. Ez a leczkéztetés majd két órán keresztűl tartott. KöveL
keztek nyomban a napok szerint kitűzött tantárgyak : káté, ének, bib-
liai történetek, földrajz, hazai és világ történet s más egyebek kikér-
dezése s magyarázása. Végre iráshoz fogott a gyermek sereg. Egy
árkus papiros négyrét összehajtva, megvonalozva képezte az ir kát,
Tanítónk osztotta ki az általa kaligrafikusan irt formulákat 13 büszkék
voltunk reá, ha ügyesen letudtuk másolni. Irtunk kettős és egyes vo-
nalokra, még pedig meglehetős sikerrel.

A délelőtti iskola végeztével, a zordon abb téli napok alkalmával
az iskolásoknak majd a fele benn szokott maradni a tanteremben; a
filiákról jövők pedig teljes számmal. Ilyenkor aztán az éléstár kikuta-
tásához fogott minden kéz. Az éléstár állt egy vászon tarisznyából, hol

.a taneszközök : könyv, papiros, toll, palatábla, grifli barátságosan
vegyült az illatos k olbász, szalonna töpörtő avagy prósza kőzé. Szép
békességben megfértek ezek egymás mellett; ha ugyan, ami legtöbb--
ször megtörtént a zsiros falatok az irományok at, könyveket egy kissé
bepiszkolták, kitörödött volna e csekélységgel ; azért ugyan nem akadt
ám fel a világ kereke. Képzelhető az illatár, me ly ilyenkor az iskolá-
kat elárasz tá !

Megvoltak az akkori népiskolai élet szór akozásai és mulatságai
talán jobban, mint most.

A karácsonyi sz. ünnepek k őzeledtével a tanítói lak konyháján
egy hamar a katlanból nem igen aludt ki a tűz, OstyasütésseI foglal-
kozott a tanító úr családja. Több ezer ostya süttetett kék, sárga, zöld,
fehé! és piros szinekben. Ezeket a gyermekek a czintányérokban
házról-házra, utcz~ról'!ltczára- hordozták, beállítva a családokhoz, - és
egy alkalmi vers elmondása után, - meJy vers -az ostya szinei által
Krisztus szenvedését és halalát parabolázta. - az illető családfőnek
nyujtatott. Ezt a hivek igen kedves adományul vevék, melyért ők is
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tojással. egy darab sza lonnáva l, k olbászszal, sok helyen még pénzzel is
kedveskedtek a tanítónak; a gyermekek is kaptak egy kis papirosra
valót. Februárban következett a Balázs napja; ekkor a kirendelt gyer-
mekek kalapját a lányok fe lszalagozták, A csapatban volt király, vezér,
kapitány, káplár és egy közvitéz. Csákánynyal és hosszú nyársakkal
kezeikben végig járták a falut az abécze magánhangzóival kezdődő tréfás
verseket énekelve; tiszti minőségüket jellemző kadencziás az avá latok-
kal nagyszerüen megkaczagtatván a közönséget. Igazán jó kedvü ada-
kozók voltak aztán a hivek, mert gyakran 4-o nyárs szalonnával,
nagy mennyiségü tojással gyarapodott a tanító éléskamarája ; de a
gyermekek erszénye sem maradt üresen. Márcziusban a Gergely napja
is ilyen gyüjtésre fordíttatott. Ilyenkor a kiküldött gyermekcsapat
puszpáng galylyat tüzött a tavasz hirdetéséül kalapja me llé; s a .Szt.
Gergely doktornak, hires tanítónknak " kezd etű verset szavalta. Mon-
danom sem kell, hogy e kiránduláso kra a legjobb tanuló gyermekek
választattak ki, s a versenyzésre ez is szép ösztönt nyujtott. - Öröm-
mel vártuk a nagypénteket is, amidőn tanítónk a legjobb hangú gyer-
mekeket szemelte ki a pa ssió egyes szerepeinek éneklésére. Évi iskolai
életünk legszebb része volt mégis a vizsga, melyen jelentékeny jutal-
mak osztattak a jó magaviseletű jeles tariuló k között. V égre mindezek
koronájáúl szolgált az elkerülhetetlen majális, melynek lefolyásaról k ő-
zelebb fogunk beszámolni.

Az újabb nemzedék alig hiheti, midőn saját tapasztalatainkból
állit juk, hogy az akkori hiányos iskolai berendezés, felszerelés és a
csekély szorgalmi idő daczára is kemenesalji protestans iskoláink a
vizsgák alkalmával, melyek többnyire már május 1-ig megestek, mily
szép eredményt mutathattak fel. - Mi, kik már a gymnasiumra is elő-
készültünk, anémet és latin olvasáson kivül a földrajzban, hazai törté-
nelerr.ben teljes jártasságot szereztünk. Még a világtörténet korszak
alkotó férfiai, eseményei is ismeretesek voltak előttünk. A számtanból,
a közönséges életre megkivántató feladványokon kivül: kamat, arány,
hármas és vegyítéki szabályokat k ő ny nyűség gel vetettük ki.

Igen, mert e kor is felmutat ügyes, képzett, jeles tanítókat, kik
szép hivatásuk magaslatán állva, kötelmeiket a silány fizetés meilett is
lelkiismeretes hüséggel, fáradhatatlan búzgósággal teljesíték : - kik
útrőrök voltak a nehéz pályán, s az egyház és községben, melyek
kebelében mük ődtek, hervadhatatlan érdemeket szereztek, s becsülésben.
tiszteletben részesültek. Szereztek tekintélyt, melynek birásával meg-
szerezték a hivek ragaszkodó szeretetét, még agg napjaikban is. -
Hálával eltelve emlékezünk érdemkoszorúzott öreg tanítóinkra!

Sass István
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Nagypénteken.
Kiséijük el őt utolsó utján.
Néhány pillanatra álljunk meg az Ő keresztje alatt.
Csodálatos. . . Valahányszor érinti lábunk a Golgotának porát, a legsajá-

tosabb érzéseknek vegyüléke tölti be szivünket. Van ezekben az érzésekben: részvét,
fájdalom, komoly önvizsgálat önmagába szálló beismerés, kérdező kétkedés, cso-
dálattal telt tisztelet és imádat, epedő vágya jó után, ösztönszerü borzalom a
gonosztól, ,.- van ezekben az érzésekben leverő és van fölemelő.

Fáj látni a tövis koronát, de fölemel a gloria fénye. Fáj látni a szenvedőt,
de fölemel az életet szerző halál képe. Fáj hallani a gyászos profecziát s van
valami megmagyarázhatatlan ~fQlemelő érzés abban, midőn az ige alakot ölt s
magunk előtt látjuk azt, "ki az emberek között utálatos és megvettetett. fájdal-
makkal teljes, beteges s olyan vala, mint a' ki előtt ember elrejti orczáját." -
Elkeserit a bűn goneszsága, fölemel az ·Üdvözítő képe, ki szenvedésével a vilá-
got győzte meg.

Szenvedés! '...
A ki sohasem járt a Golgota ösvényén, az nem ismer téged. Nem az fáj,

a mi a testet öli meg, hanem a mi a lelket égeti. A mi az Üdvözítő lelkét
szomorúvá tette, ami az ő szemébe könnyeket fakasztott, az nem a keresztnek
súlya volt, sem az ostorcsapásoknak vérző sebhelyei, -- hanem a mondhatatlan
lelki gyötrelem,

Az élet ösvényén találunk sötét kereszteket, véres martyr koszorúkat, az
igazságnak" szabadságnak és a ezeretetnek mindig voltak apostalai, de minden
önmegtagadás, n.inden önfeláldozás, hol marad a galileabeli szenvedése mögött? ..
Hiszen a jök, a jobbak és a legjobbak egytől. egyig mind tőle nyerték a feláldozó
erőt! ... Hiszen a történelem tragikus hőseinek sirjánál milliök könnyeznek, az
Ö sírját poroszlók ől:izik és fölötte ujong pogáuy és zsidó. Hiszen a próféták
szava visszhangra talált tizezerek szivében, o. nem értette meg senki, még tanít-
váuyai sem. Az ő szive csurdo'tíg volt szerétettel és ő egyedül állott a világon.
Mikor Ő vallást tett a főpap, előtt, akkor árultak el, egy' szolgáló leány kft előtt.
Mikor összecsaptak feje felett a bűn hullámai, még akkor is elbusúlt közöny
vette körül, fanatikus igyűlflet szőt reá szitkokat s. maró gúny sértette vérig még
a keresztfán is. Ezért áll egyedül Krisztus szenvedése a földön. Ezért követte a
gyalázat bélyegét, .a megdicsőülés, Ezért lőn a keresztény világnak legnagyobb
ünnepe : Nagypéntek. Ezér] lőn a kereszt az éppen, mely feltünteti e világ hiú-
ságát a maga semmiségépen s feltárja az ég dicsőségét az öröklét fényében,.

Ez alatt a kereszt alatt megállva, nem csoda ha a legsajátosabb érzéseknek
vegyüléke tölti be szivünket. Könyezünk és lelkesülünk egyszerre, Megsirat juk az
igaz bukását s aztán igaz, fájdalmunkban szinte önfeledten kérdezzük: Isten! hol
marad oszto igazságod ? . . '

Majd önmaguukba szállunk. Szemlelve a véres történetet fölhangzik keblünk-
ben a lelkiismeret önvizsgálö szava ; Vajon nem hasonlítasz-e te is ama.sötét kor
bffnös: fiaihoz? . 1, Vajon nem feszítetted-e meg számtalanszor önnön szivedben Őt,
killek ~keresztjét a -Golgetán .könyekke] öntözöd ? •. Szereted-e a jót? ,. Gyülő-
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lűd-e a gonoszt? .. Az olvasásban, intésben, tanításban, beszédben, szeretetben,
lélekben, hitben, tisztaságban mutatatkozik-e körülötted gyarapodás?. Birod e
viselni a nap terhét és hevet, a család, a társadalom, a közj6, egyházad, hazád
szolgálatában önzetlenül, reménye nélkül minden jutalomnak ? . .. Tudsz-e sirni
zúgolódás nélkül? .. , Meg tudsz-e halni mosolylyal ajkadon? '. Képes vagy-a
arra, hogy vallást tégy meggyőződésedről a kiapaddal szemben?. Meg tudsz-e
bocsátani ellenségeidnek, a kik talán férfi korod teljében, boldogságod küszöbén
ássák meg sírodat? .. Ismered-e az élet ösvényét?. Akarod-e azon követni az
Urat! .. ' Elég erős vagy-e, hogy felvegyed az ö keresztjét, s vinni birjad azt,
csal6dásokon, sirhalmokon, pusztaságokon, zajl6 habokon keresztül a révpartig,
hol reád a béke és az örök pihenés kikötője vár? .

Sötét keresztje a gyászos Golgotának, tanits felelni a Jézusnak tetszőn,
elborúlt szivünk kérdéseire, hogy keresztyénekhez mélt6n ünnnepelhessünk: N agy-
pénteken !

Ifj. Draskóczy Lajos.

1 rod a lom.
Turista Közlöny. A magyar turista-egyesület Tanítói Osztályának

hivatalos iapja. Szerkeszti Moussong Géza, ügyvivő alelnök. Megjelenik
havonként. Előfizetési ára egész évre 2 frt. Az egyesület tanítói osztá-
lyának tagjai a közlönyt ingyen kapják. Az .Osztály" tagja lehet min.
den tanító, tanítónő s tanár, ha tagdijúl évenként 2 frtot fizet.

Uj kertészeti szaklap. Folyó hó l ő-én "A Kert" ezimmel ellátott, a
kertészet összes ágazataival foglalkozni igérkező szaklap indult meg.
Az előttünk fekvő első szám kiállítása fényesnek mondható. Bátran
állíthatjuk, rideg k iá ll itású szaklapjainknak megtermett izléssel kiállított
"Figaro Illustrée"-jának. A lap havonta kétszer - 1 én s 15 én -
jelenik meg 4· frtnyi évi előfizetési ár mellett. Felelős szerkesztője, a
közgazdaság terén eléggé ismeretes szakiró : Igali Sz vetozár , a "Gazda-
sági' Lapok" s a "Szőlőszeti s 'Borászati Lap" szerkesztője. Főszerkesz-
tője s a lap tulajdonosa pedig Mauthner Ödön, az Európasaerre ismert
fővárosi mag keresk edö,. \

A lap figyelmes átolvasása után meggyőződtünk róla, miszerint a
magkereskedő nem eladandó portékája vásári tárogateja gyanánt akarja
lapját kihasználni, hanem egyedül a mostohán álló, elhanyagolt magyar
kertészeti szakirodalmat akarja vele pártolni, mely a nyugalomba vonult
Bereezky Máté s az elhalálozott Villási Pál után sajná la tr a méltó let har-
giába sülyedt. A czél elérésében az új vá Ilalat maga köré gyüjtötte az
ország, kertészeti szakirodalommal foglalkozó mindk ét nembeli k or ifeu-
sait. Hazánk kertészeti szakirói munkásságuk kifejtésében, mintha ta lál-
kát adtak volna egymásnak "A Kert" hasábjaín, mert a tartalom ér de.
kesség dolgában valóban me~te~ét vallja. A munkatársak névsorában
azt hisszük hazánk valamennyi tollforgató elméleti s ~yakorlati kertészei
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ott szerepelnek, s kiknek neve ott nincs, feltehető, hogy tévedésből
maradt el onnan. - A különbeninkáb_b tartózkodó szakirók e tömeges
sorak ozá sa egyrészt arra vall, hogy alap Mauthner initiativája által
teremtetvén meg, a kőzbizalmat annyira birja, hogy életrevalóságában
senki sem kételkedik, másrészt a lap gyönyörü kiá.llítás a és a sikeres
szerkesztéshez összpontosított egyéb mozgató erők azt bizonyítják, hogy
Mauthner kezdeményezése oly alapon índult meg, a min öt más factor
széles e hazában megteremteni nem volna képes. Fentebb azt moridtuk,
hogy" A Kert" hazai szaklapjaink szalonlapjának igérkezik lenni. Állí-
tásunk igazolásáúl sz olg á l, hogya lap tulajdonosa a hires Gaucher-féle
gyümölcsészeti mű szines képeinek kizárólagos reprodukálási jogát sze-
rezte meg, a lap ennek folytán több szines mümellékletet is hoz s úgY
látszik a czinkografiát, mint a bünt perhorreskálja s annak helyébe hazai
müvészek által vésett gyönyörü kivitelü fametszetekkel kedveskedik.
A kiállitás további csinjáért a "Kosmos· müintézet szavatol. Öszinte
örömmel üdvözöljük kertészeti szairodalmunk e derék elöharczosát, -
Kivánunk annak zavartalan, tartós, boldog jövőt, mely et biztosan el is
ér, ha a prog-rammjában kitüzött elvek mellett szilárdan megmarad: -
Kertészettel foglalkozóink figyelmébe ajánljuk az új lapot, melynek
kiadóhivatala mutatványszámot kivánatra ingyen és bérmentve kűld,

V egyes e k.
Kimutatás. A "Milleniumi alap" -ra multkori kimutatásunl; 6ta következő

adományok érkeztek: Steicer Frigyes újvidéki polg. isk tanár adománya 1 frt. -
Eurc« Sándor újtelepi tanító adománya 1 frt. - Tóth Sándor szent-antalfai
tanító adománya 1 frt, - Steiger Gusztáv kátyi községi tanító adom. 1 frt. -
Nikó Sándor harkai tanító adom. 1 frt, - Stelceer Lajos pozsonyi tan. adom.
~ frt. - Eaneler János varsádi tanító gyűjtése 1 frt 70 kr. - Ssuiier Dániel
potyondi tan. adom. 1 frt. -'- Szüls 1J1ihály kis baboti tanító adománya 1 frt. - .
Adorján Mdrlon és 1J1acher Géza budapesti árvaházi tanítók adománya 2 - 2 frt.
- Hajas Kálmán büki tanító gyííjtése 4 írt, melyhez Hajas K. 1 frttal, a büki
evang. gyülekezet 2 frttal, Farkas Elemér ev. lelkész 50 krral, Eősze Zsigmond
a-lelkész 50 krral járült. - Ehhez adva a. márcziusi számban kimutatott 123 frt
05 krt, gyűjtésünk főösszege 141 [rt 75 kr. Papp József, szerkesztő.

Meghivó. A II. országos és .egyetemes tanügyi kongresszus e7őkészítő b.izott-
ságlítól nyert megbizatáshoz hiven a kongresszus szervezése czéljából az orseáqos
gyűlést ezennel egybehivjuk. A gyűlés 1895. április ll-én nagycsütörtökön, d. u.
4 órakor Budapesten, a Lip ót-utczai városháza közgyülési termében fog megtar-
tatni. Az országos szervező gyűlés tárgyai lesznek: 1. A II. országos és egyetemes
tanügyi kongresszus szervezete. 2. A kongresszus ,:összes ülésé"-nek tárgyai. Elő-
adó: dr. Beke Man6, középiskolai tanár. 3. A rendező bizottság megválasztása.
A gyűlést eshetőleg közvacsora követi, Az' előkészítő-bízottság márcz. 8-án hozott
határozata értelmében az országos szervező gyűlés tagjai lehetnek: a) az előké-
szítő-bizottság tagjai; b) az egyesületek és testületek küldöttei; c) a nevezetteken
kivűl azok, kik a 2 frt tagsági díj lefizetésével a kongresszus tagjaiúl jelentkez-
nek. Ezek ezerint azérdekeJteket tisztelettel meghivjuk és felkérjük a tekintetes
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tanítói és tanári egyesületeket és testületeket, hogy képviseltetésükrűl gondos-
kodni sziveskedjenek. A jelentkezések Nagy Lászlöhoz, az előkészítő-bizottság
titkáráboz, (Budapest, J6zsef-körút 85.) intézendők s a tagsági dijak Mauritz Rezső
ígazgat6 úrhoz, pénztárosboz, (Budapest, VI. ker. áll. reáliskola) küldendők.

Budapest, lR95. márczius 14.
Dr. Heinrich Gnsztáv, elnök. Nagy Láselá, titkár.

Két tanügyl rendelet. A vallas- és közoktatásügyi miniszter a költségvetés
tárgyalása alkalmával telt ígéretei következtében két rendeletet intézett az orszá-
gos közoktatási tanácshae. Az egyik rendeletben véleményt és tanácsot kér aziránt,
hogy a fenálló középiskolai tantervek nem adnak-e alkalmat a iulterhelesnelc sokat
haugoztatott vádjára. A miniszter felhivja a tanácsot, hogy ezt a kérdést vegye
alaposvizsgalat alá s nyilatkozzék mindarről, a mi a tu1terheléssel vonatkozásban
állhat. Ugyanebben a rendeletben a miniszter nyilatkozatot kiván arra nézve is,
vajjontanterveink kellő figyelemben részesítik-e az ugynevezett nemzeti tárgyakat
s a magyar irodalom története nem volna-e a gimnáziumokban is két évig tanít-
hat6. A második rendelet arra hivja fel a közoktatásügyi tanácsot, hogy a görög
nyelv helyett választhntó tárgyak tantervét az eddigi tapasztalatok alapján vegye
revizi 6 alá s foglalkozzék behat6an azon nehézségekkel, melyek a törvény végre-
hajtása alkalmával felmerültek s a melyeknek lehető elhárítását s átalában a
kompenzácziö intézményének tökéletesítését a miniszter törekvése tárgyáúI jelöli ki.

Emlékezfető.
- A török birodalmat Ozma n alapította meg 1326-han, Ázsiában. Dédun okájának

unokáia, II. M o ha me d foglalta el Konstantinápolyt 1453. máj. 29-én.

- Ki hogyan gyászol? Az eur ö p a i gyászol feketében, a chi nai sárgában, a
muzulmán szürkében; a régi classicus kor gyászolt fehérben, a régi magyar viola-
szinben, a zs idő hasogatott köntösben; - a ph ilo s o ph .•... a sz ivében.

- Brazilia 1822-ben megszlint Portugália gyarmata lenni, és megkoronázta Don Peclrőt
mint alkotmányos császárt. 1889-ben pedig köztársasággá alakült. .

- A villá':llhárítót Fr a.n kl in Ben jam i n találta fel '1749-/)en Ejszak-Amerikűban.

-- A lissaboni nagy földrengés 1755-ben volt, mely alkalommal több rnint 24000 ember
elveszett. A város 6 percz alatt rornbadiilt.

- A faoltást Hol t, hollandiai kertész találta fe! I730-ban.

(Folytatása következik.)

Szerkesztői üzenetek.
S. J. Budapest. Talán nem kaptad meg levelemet? Dolgozatodat kiváuságod szerint

eltettem későbbre, de il másik meg nem jött! - Sch. J. Körmend. Köszönettel vettem, kérek
máskor is! T. A. urat is üdvözlöm; félek, hogy mostanában nem lesz hozzá szerencsém, mert
már igen tavaszodik. - D. L. Kassa. A legutolsó terminuskor érkezett s csak alig hogy
beszorithattam. A~okra a tanításokra már régen várok. Úgy látszik, hogy nem hiába várok.


