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Iskolai vizsgaink.
legtöbben megtartják, illetőleg megtartják azokat csupa szokás-

annak azonban, akik az iskolai vizsgák felett gondolkodni is
ek. Azoknak egyik része a vizsgákat egyenesen káros s ennél-
eltörlendő intézménynek tekinti.

ézzük már, most egészen elfog ulatlanúl, mikor volna a vizsga
, hogy annak meg nem tartása kivánatosnak mutatkoznék? mikor
olyan, hogy azt üdvös intézménynek kell elismernünk P

Volt egyszer egy öreg mester, annak volt egy fiatal segédtanítója.
g abban a régi jó időben volt, amikor a tanitók jegyzők is le-
• Mester uram is az volt. És ez a foglalkozása annyi munkát
neki, hogy nem ért rá arra, hogy az egész éven át az iskolába
be is nézzen. S aztán minek is, ott a praczeptor, Hanem hát hus-
jAn, mikor már a szokásos vizsga napja nagyon is közel volt,
r uramnak ,egyszerre eszébe jutott, hogy tulajdonk~pen ő is
s hogy a vizsga napján e mlnöségben is kell bemutatkoznia.
tehát magát, vette a kérdésekben és feleletekben kidolgozott
yvet, teszem, a kátét, diktált hamarosan minden gyermeknek

ét kérdést és feleletet. Atz illetőnek a nevét a kérdések mellé
te. És a vizsga napján minden gyermek csak arra a kérdésre
melyet kőayvnélkül betanult. Minden egyébrő 1 persze egy árva
lt sem tudott. Ha már most a tanító nem vigyázott, könnyen
hetett rajta az, amit az adoma mesél ilyen tanítóról. T. i. kér-
I gyermektől az Atya Úr Istennek tuiajdonságait s a gyermek
naivitással azt mondta, hogy az Atya Úristen X. Y. pajtásáé ;
hhoz semmi kőze. Hanem ílyesvalami az én Mester urammal nem

meg. Sokkal óvatosabb s ügyesebb' volt ő, mintsem hogy ilyen
encséje lehetett volna. A gyerekek oly szépen feleltek, hogy a
szeme örömkönnyekbe lábadt s vizsga után a tisztelendő úr

uramat ugyancsak kidicsérte s a fiatal praczeptornak mintáúl
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állitotta oda. Ez aztán tanulás! Ez árn a tanítás! Meglátszik agya·
korlott tanító! az igazi mester! A fiatal tanító meg, ki egész éven át
derekasan fáradozott és annak daczára oly sikereket nem mutathatott
fel, mint az öreg principális, ki csak néhány órát tartott volt, ámult-
bámult, és valljuk meg - szégyenkezett.

Az év folyamában véletlenül akadt az előle gondosan rejtegetett
könyvekre, hol a kérdések és feleletek kiosztása volt látható. Most
megint ámult-bámult, de többé nem szégyenkezett.

Ilyen kollega, ki növendékeit ezen vagy hasonló. módon prápa.
rálta, nem csak egyetlen egy volt! S ilyen kollega - sajnos! de való
- van még most is.

Ha a tanító csak is azt az egyet tartja szem előtt, hogy nőven-
dékei, ámbár tulajdonképen keveset vagy semmit sem tudnak, a vizs-
gán mégis jól tudjanak felelni, . ha tehát a vizsga sikerét ily "mester'
fogások" által képes csakis b iztosítani : akkor minden józan g ondolko.
zá sú szakember véleménye csak az lehet: az évi vizsgákat el kell
törölni!

Körülbelül ugyanaz az itéletern olyan vizsgáról, mely az egész
évi tanításból c sa k egyes szakaszokat válogat ki, azt év végén jól be·
gyakorolja, és aztán kikérdezi; mindazt mellözve, amit azonkivül az
éven át tanultak.

S még sem vagyok azoknak a pártján, akik
az evi vizsgákat el kellene tőr őlrrí ! Én az évi/ vizsgák megtartását
üdvösnek, szükségesnek tartom. Sz;Jkségeseknek tartom a vizsgákat már
azért is, mert azok kapcsot képeznek szülöi ház és iskola között. Azok-

. tól igen sok függ, hogya szülö k milyen véleménynyel vannak a tanító-
r61 és annak mükődéséröl, És ez ránk nézve nem lehet kőzőmbős l

Ha ez az évi vizsga igazán "v i z s ga" akar lenni, akkor a tanító.
nak az éven át le tárgyalt egész tananyag ot lelkiismeretesen ismételni
kell. A' részl,etes jegyzéke a z osz tál Y k ö n y v ben foglaltatik. Abból
a vizsga elnöke (nem a tanító í) tetszés szerint jelölje ki azt a részt,
melyet a tanító a vizsgán letárgyaljon.

Vagy talán még jobb az.vha a vizsgát két részre osztjuk. Szigorú
vízsgára, melynél csak az illető hatósági személy (lelkész, iskola vizs.
gáló stb.)' van jelen s a hol nem baj, ha a gyermekek 'közt létező
gyet)ge tanulók gyengesége leplezetlenül meglátszik. Azonkivül meg-
tarthatunk úgynevezett "közvizsgát ", hol a szülök is jelen vannak. De
ez már nem a:nnyira vizsga. mint inkább isk o 1a i ű n ne pél y. Ez
alkalommal arra kell nézni, hogya' gyermekek lehetőleg jól feleljenek,
szavaljanak, énekeljenek, Ez közvizsgának nevezhető. ugyan, de tényleg
csak iskolai ünnepély. Ennek az volna a jó oldala, hogy a szülök csak
az iskola fényoldalait látnák és iránta fokozott rokonszenvvel viseltet-
nének, Az előbb csendesen megtartott szigorú vizsga megbiztosítaná az
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iskolai tanításnak sikerét, elejét vénné annak, hogy valamely lelkiis-
meretlen kollega a hatóságnak és szülök nek szemeibe port hínthessen !
Gondolkodjunk iskolai vizsgáink felett!

Ebenspanger János.

A magyar kultura és a német iskola hivatása.
Ha a hatalmas franczia köztársaság, vagy a nagy hatalommá

egyesített nérnet birodalom és polygiott hazánk tanügye k őzt párhuza-
mot vonni akarunk, akkor egyenlő mértékkel mérnünk nem szabad.
Amott egy előrehaladott, fejlődésében soha komolyan meg nem zavart,'
nemzeti kulturában megIzmosodott, kulturát terjeszteni hivatott népcsa-
ládot, - itt számra is kicsi és még csak kulturát teremteni törekvő,
elszigetelt népecskét találunk, melyre egy évezreden át szomszédjai,-
mint idegenre, - irigy féltékenységgel tekintettek s fejlődésében meg.
akadályozni mindig közös akarattal és teljes erejiikből iparkodtak.

A különféle nemzetiségek nálunk specziális viszonyokat teremtet-
tek meg s nagyban hozzájárultak, hogy a vezérlő magyar faj egységes
kulturát ne teremthessen és a messze jövő sem kecsegtet reménynyel,
hogy e részben álmaink megvalósulnának.

Az oláh liga félrevezetett, szerencsétlen áldozatai és dicskoszorus
martirjai, a Zvatopluk országáért epekedő tótok, nem kevésbbé 'pedig
a szerény igényü szerbek, a kik mást nem is, csak a Bácskát és a
volt temesi bánságot kivánják "Nagy Szerbia" jogara alá egyesíteni:
mind ellenségei a magyar kultura terjedésének. S mig a nyugati nagy
államokban az iskolák egyszersmind nemzeti iskolák s így terjesztói is a
nemzeti szellemnek, addig nálunk jó része csak nemzetiségi iskola és
mit ilyen meleg ágya a haza-ellenes aspiráczióknak, terjesztője a leg-
undok abb fajgyülöletnek és gyengéd ápolója a legképtelenebb nemzeti-
ségi hóbortoknak. Tisztelet akivételnek !

Ezek a nemzetiségek a magyar kulturát elismerni soha nem fog-
jákés a fajgyülőlet összes megengedett és meg nem engedett fegy-
vereivel fognak terjedése ellen- küzdeni és e végkimerülésig vivott
tusában az lesz a győztes, ki nagyobb nemzeti szellemtől áthatott kul-
tura felett rendelkezik és a ki az ebből merített erőket okosabban
tudja összesíteni,

E szomorú jelenségek közt csak egy a vígasztaló. Az ország egyik
számottevő nemzetisége, a német feltétlen hive a magyar állameszmé-
nek és eltekintve egy-két "schulvereinistától" hazafiság tekintetében
sem ismer megalkuvást. Ennek a nemzetiségnek azért hivatása van és
e missiót t eJjesíteni 1egkompetensebb az iskola.

Hogy mennyire igaz ez állításom, talán sikerül alábbi soraimban
kimutatnom,
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Itt délen, közel Szerbia határához, sokkal nagyobb mértékben
érezhetők a nemzetiségi kérdések okozta hullámverések. Bent vagyunk,
k őztük élünk. Körülöttünk .a háborgó tenger és a morajló tengerben
egy-egy szigetecske tele virágzó telepekkel és e telepek gyúpontjai a
müvelödésne k, jómódnak, haladásnak és élesztói a legszentebb érzelem-
nek, a hazafiságnak. E telepek a nérnet községek.

Igaz lelkemre mondhatom, nem gyülölöm a szerbeket (de nem ís
szeretem őket) és elfogulatlatlanúl kisérem és kr itizá.lom évek óta azt
a lappangó, de a mellett borzasztó harczot, mely előre láthatólag a
ném et faj végleges győzelmével és a szerbek teljes meg veretésével
fog végződni. - Illusztr á lásúl egynehány eklatans példát!

6-Verbászon a szabadságharcz idején nem lakott még német, most
már a községnek fele az; Torzsa, D.-Szt.-Ivánnak, a szornszéd szerb
községnek egész határát birja, Szeghegy pedig a rácz metropolis, a
történelmi nevezetességü Szt.- Tamásnak teszi vitássá a határát. Már ez
a két-három példa is mutatja, hogy a szerb a magasabb kulturával
szemben ideig. óráig ugyan tarthatja magát, de bukásának kikerülhetet-
lenül és okvetlenül be kell kővetkez nj. És ez mindenesetre örvendetes
jelenség,

A történelem kérlelhetlen logikával előre megszabja a gyenge,
korhadt és ósdi intézményekhez ragaszkodó népfajoknak bukását és
diadalmasan egyengeti a tetterős, az idők szavát helyesen megérteni
tudó népeknek az utat. Azért pusztul a szerb és azért hódít ősi terüle-
tén a német elem - és mivel a mi németjeinknek "Nagy Get'mania"-féle
álmaik nincsenek, azért lesznek filc térfoglalásukkal a magyar kultura leghi-
vatottabb zászlóviv6i az ország déli haidrtin,

Keblemet a megelégedés jól eső érzete tölti be, ha edicsőséges
küzdelmet szemlélem, mert a harcz miriden fázisa a 'mi német is7coláink
győzelmét hirdeti.

Ezen messze kiható és nagy következményü harcz mindig anémet
népiskolából nyert tápot. Ez adja meg az impulzust, a lökést és így a
harcz megtartja tisztaságát és megnyeri a kulturképes elemeknek osz-
tatlan rokonszenvét is. Anémet népiskoJa pedig a magyar állameszrne,
a nemzeti, tehát a magyar szel1emnek és kulturtörekvésnek ]egodaadóbb
bajnokává avatja fel magát.

Azért támogat juk mi német tanítók e küzdelmet és e harezra azért
neveljük már iskoláinkban gyermekeinket, mert vele a hazának szo l-
gálatot teszünk. Vádoljon bár valamelyik nemzetiségi kollegám chau.
vinismussal, állok elébe, én tudom~ hogy azt a kötelességet teljesítettem,
melyet tőlem, szerény napsz ámosától a haza joggal elvárhat, Dixi!

És tetjesítse ezt a kötelességet minden nemet tanító hasonló erélylyel, legyen
bár' működésenek helye tótok, oláhok közt, vagy bárhol széles ez országban!

De hogy német gyermekeinkkel megérttesssük, miszerint ök nemzeti
hivatást teljesíteni vannak kiszemelve, nem elég, ha mi csak magyarul

. tanítunk, ha az államnyelvet növendékeinkkel egyszerüen csak elsaja-
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tittatjuk. Ha ezt teszszük, akkor a nyelvtudást közönséges eszközzé sülyeszt-
jük alá. Jó lesz adás-vevések eszközlésére, hétköznapi dolgok elintézé-
sére stb.; de hogy anémet gyermek tudatára ébredjen annak, hogy az
országos nyelv elsajátításával kötelességek teljesítése is jár, ahhoz nem
csak magyar tanítás, hanem magyar nevelés is kell.

Igen, anémet anyanyelvü gyermeket a magyar faj szeretetére
nevelni kell és e nevelés olyannyira fokoztassék, hogy mindenkor jó
és balsorsban a magyar fajtörzsből kiszakított résznek tekintse magát
volt növendékünk. Csak is így fog a nemzeti szellern és a specziális
magyar kultura más nemzetiségek közt is tért hódítani. Ha pedig a
nemzetiségek ellenséges állást foglalnának 'a, német elem által megerős-
bödött magyar tövekvés ellen, akkor a harcz kimenetele már kétes
nem lehet. Mi leszünk az erősebbek, tehát győzni fogunk, a hamis
proféták által felizgatott nemzetiségek, melyek a harczba csak is cse-
kély hagyományaikat vihetik, elvégre is elbuknak, vagy engedve a
hatalmasabb áramlatnak: asszimlilálódnak. Ez lesz a proczeszusnak leg-
természetesebb lefolyása.

Hogy én különben miképen és mily irányban képzelem a magyar
nevelést, röviden jelzem a következőkben.

A magyar neveléshez a legkinálkozóbb eszközt természetesen a
magyar nemzet történetének tanítása nyújtja. Ezek a multból hatalmasan
kiemelkedő nemzeti hősök, mint Ar pád, Botond, vagy a kereszt védel-
mében halált szenvedett Dugovits, törökrontó Hunyadi, hollós Mátyás,
Kinizsi, mind, mind hivatvák a gyermek szivében lelkesedést kelteni,
vágyat ébreszteni ily dicső nemzetnek igaz fiává lehetni. És akkor csak
rajtunk áll helyes érzékkel e lelkesedést állandóvá tenni és a magyar
faj megkedveltetésére kihasználni.

Hanem, hát hanem! Hol vannak azok a diadalmas csatákat, vagy
a nemzeti élet más nevezetesebb jeleneteit megörökítő képek, melyek
iskoláinkban a magyar faj nagyságát és dicsőségét hirdessék? Vagy
talán nem áll ez az axioma: ,itt is seemleltetoe lelkesiteni ? Igaz, alig van
történelmi festészetünk, de még a már meglevő festmények színnyomata,
vagy más alaku sokszorosítására sem gondol se kormány, se más iskola-
fentartó kőzeg. Pedig hát mik foglalkoztassák inkább a gyermek élénk
és gyorsrőptü fantaziáját, míly eszközökkel kedveltessüle meg sikere-
sebben a magyar nemzetet és mivel bizonyítsuk Ieg kézzelfoghatóbban
a magyar faj vezérletre való termetségét, ha nem ily képekkel?

És még valami. Nélkülőzőm, de nagyon nélkülözöm iskoláinkban
a nemzeti ünnepeket. '

Az aradi vértanuk kivégeztetés ének napja, a mohácsi csata, vagy
a világesi fegyverletétel évfordulója méltán gyász napjai a magyar nem-
zetnek, tehát gyászoljon akkor az iskola is!

Tiszteletet, parancsoló rokonszenvet egy ennyit szenvedett, de
hamvaiból phönixmadárként újra életre' kelt nemzet iránt e napokon
kelthetne leginkább a tanító. De nincs-e okom panaszkodni, hogy ily
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ünnepekről nem csak a más tannyelvű, de még a legtöbb magyar
iskola sem tud?

Szinte tartok tőle, hogy sok kartársam e felvetett, de éppen nem
új eszmét agyizgalomnak, vagy utopiának fogja bélyegezni, pedig csak
az ily irányban vezetett nemei népiskola lesz a magyar kulturának leghivatottabb
terjesztője. (

Krug Lajos.

A népiskolai szabadkézi rajztanítás nevelési fontos-
sága és mödszere,

(Vége).

Ezen rendszernél még sokkal rosszabb az, mely a tanulőknak oly
füzeteket ád a kezükbe, melyeknek hálózat os lapjain az első sorban,
avagy alap egyes részeiben kész feladatok vannak nyomtatva, mikor a
tanuló ugyanazon lap üres részein a kész hálózatban utánoz. E rend.
szert Lányi Ernő budapesti paedagógiumi rajztanár, ki a mult év nyarán
az ipariskolai rajztanfolyamon a szabadkézi rajzból tanárom volt, "a rút
visszaélés rendszerév-nek jellemezte. És joggal is, - mível ez magában
hordja mindazon rosszat, melyeket a rajzoktatás terén való tévelygések
folytán létre jött helytelen rendszerek összesen magukban hordanak. E
rendszernek azonban mégis igen sok híve akad a tanítók kőzt, talán
azért, mert igen kényelmes s mivel e mellett még azt a fáradságot sem
kell a tanítónak vennie, hogya táblán, habár hálózatban is elörajzoljon.

E rendszerról egyébként Lányi Ernő maga, a most közelebbről
megjelent "A szabadkézi rajz tanításának módszere" czimü s bőven
illusztrált müvében a következőket mondja:

"Hebehurgyaságra és szórakozottságra szoktatja a tanulót. Tekintsük
át az ezen rendszer szolgálatában felhasznált rajz füzeteket slehetetlen
meg nem győződnünk a felől, hogy minden lapon a kezdő feladatok a
legjobban vannak megrajzolva, az -utolsók pedig a legrosszabbúl.

Ezen tapasztalatot már sok jeles szakember nyilvánította ki, sőt
néha a hálózatos rajztanításnak barátai is beismerik. Lehetetlen tehát
tagadni azt, hogy ezen elömintákkal ellátott stigmaticus rajfüzetekben
oly feladatokat adunk a tanulóknak, melyek iránti érdeklődésük csak-
hamar megcsökken s nem sok időre teljesen meg is semmisül, a midön
nemcsak a rajzolás} eredmény csökken, hanem a gyermek egy reá nézve
érdektelen munkával foglalkozván, unottnak érzi magát, elevenebb gon-
dolatai más irányban röpködnek; keze ugyan rajzolgat valahogyan,
hogy a tanító dorgálását kikerülhesse, de az élénkebb szellem érdeke-
sebb tárgyra gondol, másfelé mereng. Ha a gyermek elevenebb, fész-
kelődik, nem találja helyét az öldöklő munkában s igy hebehurgya,
munkát végez, ha pedig kevésbbé eleven, úgy könnyen alusz ékonynyá
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szórakozottá válik. Mindkét esetben nemcsak a rajzolásnak. de sőt többi
tanulmányainak is rossz alapját veti meg, melynek káros következ-
ményeit talán egész iskolázása alatt, talán még az életben sem vet-
kőzheti le."

Ezek előrebocsátása után legyen szabad nekem röviden felsorolnom
a ponthálózatba való rajzoltatás hátrányait sőt káros következményeit
s azután gyakorlatilag bemutatni a szabadkézi rajztanítás egyedül helyes
voltát és módszerét, de ezt is csak röviden és a legnagyobb általános-
ságban, mivel annak tüzetes kifejtése nem egy rövid értekezés kere-
tébe való anyag.

A ponthálózatos rajztanításnak feltalálója Harisch boroszlói házi
nevelő volt állítólag már 1815-ben s ennek kővetö]e egy Platz nevü
néptanító .. Azonban ezek eszméi csakhamar feledésbe merültek, mig
azokat Hillardt )875-ben ismét felvetette és fejlesztette, úgy, hogy jelenleg
öt tartják a ponthálózatos rajzolás feltalálójának.

1875-től a legutóbbi időkig, a rajztanítás e módszere, az általa
könynyen elérhető 1 á tsz ó 1a gos eredmény okáért rendkivül kiterjedt
használatnak örvendett.

Midön azonban úgy a tanügy emberei, mint több hirneves szem-
orvos, az egyes államokat a rajztanítás ezen módszerének veszélyes
kővetkezrnényeire figyelmeztették, az erfurti kormány volt az elsők
egyike, mely már 1881:"ben a ponhálózattal ellátott táblák és füzetek
használatát iskoláiban eltiltotta ..

Ez után következtek: Bajorország, Magdeburg, Hamburg, Bréma
stb., s végül a számolásnál használt négyzetes hálózattal ellátott füze-
teket az osztrák császárságban is eltiltották. Nálunk még eddig - saj-
nos - nem történt semmi ezen ügyben, hanem a magas miniszteriumnak
egyes, e tárgyra vonatkozó intézkedéseiből arra lehet kővetkeztetnünk,
hogy közelebbről történni fog.

A ponthálózatos füzetekbe való rajzoltatás hátrányai, illetve káros
következményei a következők:

Lszőr, Mint az elébb a Lányi Ernő művéböl vett idézet rnondja,
hebehurgyaságra és szórakozottságra szoktatja a tanulót.

2-szor. Hogyha arövidlátóságnak nem is közvetlen okozója, de
ennek kifejiődését nagyban elősegíti; mert a fehér lapon levő kék, vagy
fekete s egymáshoz közel fekvő pontok a hosszasabb nézés folytán
szemkápráztató vibrácziót szülnek, s a pontok közti rövid távolságok
a rajzlaphoz való közelebb hajlásr-a késztetik a gyermeket, hogy azokat
jobban lássa. Ez, pedig a még fejletlen gyermeknél könnyen előidézheti
a rövidlátóságot. A würtenbergi királyi kormányt bizonyára ezen ok
indíthatta arra, hogy 1881-ben az óvodákban és gyermekkertekben az
apró tárgyakkal való játszást, melyek közelről való nézést kivánnak
- eltiltotta. -

3-szor. A test elferdülésének is előidézője lehet a ponthálózatban
való rajzolás j. épen azért, mert a közelről való nézést igényli, Ez nem
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eshetik meg máskép, mintha a gyermek előre hajol s ha e közben mell-
kasát a padhoz nyomja, úgy ennek kerekded fejlődése, valamint hát.
gerinczének egyenesen való maradása is veszélyeztetve van,

4-szer. A kezet az írásra nézve is ronthatja, mert tudvalevő dolog,
hogy a gyermekek a ponthálózatban az egyes. feladatok vonalait, mind.
járt egyszerre és jó vastagon igyekeznek kihuzni. E közben pedig irón-
jukat rövidre fogván, azt görcsösen szorítják, a minek kettős hátránya
van. Ugyanis e megszokott ferdeségek az Irásuál a toll tartását is
befolyásolják. Gyakran panaszkodunk, a gyermekek rossz irása miatt,
s nem lehetetlen, hogy ennek épen a ponthálózatos füzetekbe való raj.
zolás az oka. További ezen rossz szokással a vonalakat, mintegy bele
szántják a papirba, sokszor olyannyira, hogy még a harmadik lapon
is látszik az írónjuk nyoma. S ha véletlenül, vagy figyelmetlenségből
vagy egy vonalat hibásan rajzoltak, azt kigumizni eg-yáltalán lehetetlen,
minélfogva a rajz piszkos és szennyes lesz.

Mint értekezesem folytán már többször emlitém, a ponthálózatban
való rajzolásnál a szemmérték nek semmi munkája sincs; mert pl. ha a
lapot feleztetni akarjuk, a pontok megszámoltatása utján kerestetjük
ki annak a közepét. Ha egy négyzetet akurunk rajzoltatni, úgy annak
az egyes oldalai hosszuságát szintén a pontok meg számoltatása alapján
rajzoltatjuk. Mint ezekből érthető, a ponthálózatban való rajzoltatás a
számtan tanítására nézve, miután folyton számoltatunk, talán járhat némi
haszonnal - s ez egyetlen előnye - csakhogy ez az elősorolt hátrá.
nyok mallett elenyésző csekélység s aztán a számtan tanítására amugy
is van ezerféle külőrnb sikerrel járó mód.

És most lássuk aszabadkézi rajzolás médszerét. A szabadkézi
rajzná l már az első vonal helyes feladatként kezelhetö arra nézvé, hogy
a felfogás és itélethozatal, a helyes látás és értelem képzésére szol.
gálhasson.

1. A lap felezése,
2. A két fél megitélese
3. Erre 'a gyermekek is felszóllítandók.
A gyermek két alma kőzül kitudja választani a nagyobbikat, a

nagyobb hus és nagyobb tésztadarabhoz nyul, feÚsmeri a testek ferde.
ségeit s a szebbet és épébbet választja a maga számára. Ezen képesség
tehát tagadhatlan esirája a rajzbeli itélőképességnek. S. itt is igaz
Pestalozzinak azon mondása, hogya. gyermek magával hozza tehetsé.
geit az iskolába, nekünk azt csak öntudatosságra .ébresztenünk és tovább
fejlesztenünk kell.

4. A függélyes megrajzolása.
5. Több függélyes.
6. A vizszintes felező megrajzolása.
7. Több vizszintes.
·S. Egy négyzet és több más idom szemléltetése s a négyzet saját-

ságainak felismertetése.
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9. A négyzet rajzolása a lap közepére.

10. Egyes ábrák az eddigiek alapján.
Az egyenoldalu háromszög, szab. hatszög, nyolczszög stb. rajzolá-

sának módját bemutatni sok időbe kerülne,' azért ezt elhagyjuk.

A kör rajzolása négyzetbe.
A körnek szab. kézzel való rajzoltatását a legtöbb rajztanító a

gyerekek fölösleges kinoztatásának tartja, állítván, hogy arra úgy sincs
szükség, hogy azt szabadkézzel rajzolják, mert hiszen "mire való a
kőrzö " ?

Azonban a körnek szab. kézzel való megrajzolása a tanulóknak
tapasztalat szerint semmi nagy nehézséget nem okoz s ennek gyakorlása
őket czéltudatosan segiti azon tehetségek kimüvelésére, melyek a szab.
kézi rajz czélját illetőleg ki vannak tűzve.

Mélyen t, közgyülés!

Ezekben voltam bátor röviden és általánosságban bemutatni a szab.
kézi rajztanítás módszerét és igazán örvendenék, ha sikerült volna az
igen tisztelt tagtársaimat bár némileg meggyőznöm arról, hogy ez az
egyedül helyes út és mód arra nézve, hogyarajztanítás által is meg-
adhassuk növendékünknek azt a képzést, melyet a rajz hivatva van
eszközölni.

A mint méltóztattak látni nem oly felette nagy dolog az egész,
csak egy kis jóindulatot, buzgóságot és egy kis ez irányban való önkép-
zést kiván a tanítótói ? És kérdem, ki az,. a ki ettől vissza riadna, ha
már meggyőződött arról, hogy ez által növendékeinek értékes és az
életben hasznos nevelést adhat? Azt hiszem, senki. Az önképzésre pedig
ajánlhatorn Lányi Ernőnek a már em1ített müvét, mivel ez magyar nyel-
ven ez idő szerint a Ieg kiváló bb munka s egyszersmincl elég bö anyagot
ad minden osztály számára a rajzoitatásra is. Az egyes minták azonban
vehetők akárhonnan, a fődolog csak az, hogy tisztán szabadkézzel raj-
zoltassuk,

Az előadottak után kimondhatjuk, 1. hogy a ponthálózatos fűze-
tekbe való rajzoltatást a növendekekre nézve nemcsak képző- és nevelő
hatás nélkülinek, de söt a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésére
nézve határozottan károsnak tartjuk; 2. hogy csakis a teljesen tiszta
lapon, minden segédeszköz nélkül való szabadkézi rajzoltatást tartjuk
a népiskolábarn helyesnek és a növendékekre nézve képző hatásunak,
habár ezen módón nem is lehet oly rövid idő alatt a laikusoknak tetsző
eredményt elérni.

Brassó. Balázs Péter,
áll. isk. tanító,
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Luther Marton.
(F olytatás.)

Ha il nye 1v e k tan ú 1á s á nak más haszna nem volna is, nem
kellene-e már azon is örülnünk és felbuzdulnunk, hogy ez Istennek
igen nagy adománya s ezzel Isten bennünket most csaknem minden népek
felett megáldott? Nem igen látjuk azt, hogy az ördög a nyelveket a
főiskolák és a klastrom ok által virág zásra engedte volna jutni; ezek
minden időben küzdöttek s ma is kűzd ene k ellene; az ördög észrevette,
hogya hol a nyelvek virág zásra jutnak, országlása szük körre szorúl.
Azért kedves németjeim, nyissuk fel szemeinket, adjunk hálát 'Istennek
e nemes adományáért, viseljük gondját, nehogy elveszítsük, nehogy az
ördög diadalt ülhessen. Nem tagadhatjuk, hogy az evangelium a szt.
lélek segítségével napról-napra terjed, de azt is be kell ismernünk,
hogy a nyelvek segélyével nyilvánul, ezek által terjed és tartatik fenn.
Midőn Isten az apostolokat az evangelium predikálására elküldötte,
nyelveket is adott nekik hozzá. A rómaiak uralkodása alatt a latin és
görög nyelv annyira elterjedt, hogy az evangelium k őzel és távoli orszá-
gokban gazdagon gyümölcsözött. Most is azt cselekedte Isten. Senki
sem tudta: miért adta Isten előbb a nyelveket; most látjuk be csak: '
az evangeliumért történt ez. Ezért adta Görögországot a törököknek s
a görögöket szétszórta és elkergette, hogya görög nyelvet idegen
országokba vigyék s másokat is megtanítsanak rá. A mily kedves előt.
tünk az evangelium, éppen úgy kell ragaszkodni e nyelvekhez; mert
Isten igéjét nem hiába iratta e két nyelven: az ó-szövetséget a zsidó,
az újat a görögön. A mely nyelveket Isten nem vetett meg, hanem
igéje nyelvévé választotta, azokat a nyelveket becsüljük meg irti is
mindenek felett: Szt, Pál maga is dicséri a hébernyelvet, mert Istfm
igéje ezen nyilvánúlt először. Ö mondja a rómaiakhoz irt levele III. r.
t. 2. versében: "Micsoda méltósága van a zsidónak, és micsoda haszna
a körülmetélkedésnek? Felette nagy minden módon. Fö pedig ez: az
Isten igéretét reájuk bizta." Dávid király is dicsekedik CXL VIlI. 19.
versében: Az ő szent igéjét hirdetteti Jákobnak, az ő rendelésít és ité-
leteít az Izraelnek. Nem cselekedett ilyen módon semmi nemzetséggel
s nem jelent'ette ki akaratját másoknak, azért mondják a zsidó nyelvet
"szent"-nek. Szt. Pál ís a Róm. I. versében "szent" irásnak nevezi, és
bizonyára azért, mert Isten szent igéje ezen iratattott. Éppen ezen okból
a görög nyelvnek is szentnek kell lenni, mert ez mindenek felett arra
rendeltetett, hogy az új testamentum ezen irassék n;eg, ebből miként
a kútból merítették más nemzetek tolmácsai s ezzel saját nyelvüket is
megszentelték ..
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Tudjátok meg azt is, hogy az evangelium e nyelvek nélkül nem
maradt volna fenn. A nyelvek azon_ tartók, melyekben az ész ezen rnér-
téke áll; ezek azok a szekrények, melyekben e kincset őrizzük, hordók,
melyekből az italt merítjük; az éléstárak, melyekben eledelünk van. S
a mint az evangelium mondja : ezek azok a kosarak, a melyekben a
kenyér, hal és a morzsák vannak. Ha ezeket a nyelveket elhanyagoljuk,
végre odajutunk, hogy sem az evangeliumot, sem a latin, sem anémet
nyelvet nem tudjuk. Erre elegendő példáúl szolgálhatna k a klastrom ok
ésa főiskolák, a melyekbén nemcsak az evangeliumot feledték el, hanem
a latin és német nyelvet is egészen elrontották s a nyomorúlt embe-
rek vad állatokká váltak; sem latinul, sem németül nem tudtak helye-
sen írni s beszélni s természetes eszüket is csaknem elveszítették. Azért'
látták az apostolok is, hogy az új testamentumot a görög nyelven irják
meg, hogy ebben miként a szent ládában biztosan megőrizhessék.
Mert látták a jövendőt s a mi beteljesedett s mert ha nem irták volna
valamely nyelven, hanem csak betanitották volna, akkor a keresztyén-
ségben különböző érzelem, homály és más-más tanok támadtak volna,
a melyek ellen védekezni lehetetlen lenne. Ezért bizonyos, hogya hol
a nyelv nem maradt meg, vége az evangeliumnak. Ezt tanítja a tapasz-
talás is; mert mihelyt az apostoli idők elmúltak s a nyelvek meg szűn-
tek: a keresztyének hite és az evangelium ismerete napról-napra apadt;
s ez azért történt, mert a nyelveket nem tudták. És ismét mivel most
a nyelvek újra felvirágoztak, oly világosságot gerjesztenek s olyan nagy
dolgokat visznek véghez, hogy az egész világ csudálkozik rajta; el kell
ismerniök, hogy az evangelium nálunk olyan tiszta és világos majdnem, '
mint az apostolok idejében volt; ma már visszahelyeztetett eredeti tisz-
taságába és igy sokkal tisztább, mint akár Jeromos, vagy -Ág oston ide-
jében. Végezetre a szent lélek nem bolond s könnyelmüen nem is bánik
a dolgokkal, s a keresztyénségre a nyelveket ez is oly fontosnak, hasz-
nosaknak és tiszteletre méltóknak tartotta, hogy az égből lehozta. Ennek
a körülménynek magának is arra kellene bennünket ösztönözni, hogy
ezeket szorgalommal s becsülettel müveljűk, meg ne vessük, mivel e
földön most ismét új életre ébredt.

Azt mondod te erre: az atyák k őzül sokan szentekké, tudósokká
lettek e nyelvek nélkül is. Ez igaz. De gondold meg azt is, hogy Írá-
saikban sokszor hibáztak. Mily gyakran téved szt. Agoston s Hilarius
is és általában mindazok, kik a nyelvek ismerete nélkül kisérlették meg
a szt. irás magyarázatát. Ha helyesen beszéltek is, mégsem voltak bizo-
nyosak benne; vajjon helyesen alkalmazzák-e a mire czéloz nak ? Ha
azonban bizonytalan okokkal, hibás mondáso kk al vedelmezzük a hitet,
nem szolgáltatunk-e alkalmat a keresztyénség elleneinek, kik e nyel-
vekben járatosak, a gyalázásra és csúfolásra? Vajjon nem tarthatják s
nem tartják ezek hitünket jó hiszemü álomnak? Ki aztán a bünős,
ha hitünk gyalázattá válik? Itt nincs más segítség, minthogy a nyelve-
ket megtanúljuk. Nem volt-e kénytelen szt. Jeromos a zsoltárokat újra
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lefordítani s csupán azért, mert hol a zsidókkal zsoltáraink felett vitat-
koztak, a zsidók kicsúfolták a mieinket s azt á llították, hogy a zsidó-
ban nem úgy van, mint a mieink ben. Azoknak a régi szt. atyáknak,
kik a nyelvek ismerete nélkül magyarázták a szt. irást (habár semmi
tévest nem tanítottak is) magyarázatuk bizonytalan, a szavakat sokszor
helytelenül alkalmazzák s tapogatnak, mint a vak a fal mellett, annyira
hogy akárhányszor a heiyes szőveget sem találják el. Szent Agoston
maga is elismeri, hogya keresztyén tanítónak, ki a szent irást magya-
rázza, a latin, görög és a héber nyelvre szüksége van, különben mind-
untalan fennakad; ez még annak is munkájába kerül, ki a nyelveket
már jól tudja. Egészen más dolog imilyen-amolyan predikátornak s más
a szt. irás magyarázójának, vagy mint Pál apostol mondja prófétának
lenni. A pred ikátor a nnyi világos helyet mindig talál a fordításokban,
hogy a Krisztusc megérti, tudománya szerint élhet s e tudományt
másoknak predikálhatja. De a szent irást magyarázni, e szerint csele-
kedni s a téves magyarázókkal harczolni csak az képes, ki a nyelveket
érti. S mindig kell a keresztyénségben ilyen prófétáknak lenni, kik a
szent irással foglalkoznak, ezt mag yar ázzák s nem elégesznek a helyes
tanítással és szent élettel, hanem ha szükség van rá, a harezra is alkalo
masak. Ezért van szükségünk nekünk keresztyéneknek a nyelvekre
éppen úgy, mint a prófétáknak; jóllehet nem szükséges, hogy minden
keresztyén, vagy pred ikátor olyan próféta legyen, mint Pál 1. Korinth.
X. 8. 9. és Efe 2. IV. 11 kivánja.

Innen van immár az is, hogy az apostoli idők óta a szt. irás oly
homályossá lőn, mert nem irtak róla sehol biztos magyarázatot. A szt
atyák is járatlanok voltak a nyelvekben, igen ritkán egyeznek meg
magyarázataik egymással, egyik egyben, másik másban hibázott. Szent
Bernát egyike volt a legnagyobb szellemeknek, sőt én a régi s újabb
tanítók mindenikénél többre becsülöm, s ime ő i~ mennyire játszik (jól
lehet szellemesen) az irással s kivetkőzteti igaz értelméből. Ezért mond-
ták a sophisták is ~ az irás homályos! Azt hitték, hogy az Isten igéje
kezdettől fogva alapjában' oly homályos s nyelvezete oly kűlőnős, Nem
látták, hogy minden hiba abban van, mert az eredeti szöveg nyelvét
nem ismerik. A török nyelv előttem érthetetlen beszéd, mert én e nyelvet
nem ismerem; pedig a hét éves török gyermek a beszédet megérti.
Ezért volt helytelen az a szándék, hogy a szent irást a szent atyák
magyarázataiból akarták megismerni s. megtanúIni. Jobb lett volna, ha.
ezek helyett magukat a nyelveket tanúlják. Mert a szt, atyák, mivel a
nyelvet nem értették, egy mondatot sokszor sok szóval fejeztek ki, így
is akárhányszor félig eItalálták, félig elhibázták a helyes értelmet. Igy
követed ezeket nagy fáradsággal, pedig ha a nyelveket tudnád, sokkal
könnyebben elérhetnéd czélodat. Mivel pedig a keresztyénnek illik,
hogy a szent irást, ez egyetlen könyvét, ismerje s szégyenünk és gyalá.
zatunkra válik, ha saját könyvünket sem pedig Istenünk nyelvét és
szavát nem ismerjük j még nagyobbá válik bününk és ~yalázatunk, ha



a nyelveket, kűlőuősen most, midön Isten bennünket emberekkel, kőny-
vekkel s mindermel, a mi ehhez szükséges megáldott, midön a nyelvek
tanulására maga is ösztönöz, és szent könyvét feltárja előttünk - nem
tanúljuk. Mily boldogok lettek volna a szent atyák, ha oly könnyen
hozzáfértek volna a szent irás hoz ! ha a nyelveket olyan könnyen tanúl-
hatrák volna, mint mi! Milyen nagy szorgalommal s fáradsággal mun-
kálkodtak ök a morzsáért, midön mi felényi, vagy jó formán minden
munka nélkül megszerezhetjük az egész kenyeret! A szent atyák szor-
galma milyen nagy gyalázatára válik a mi lustaságunknak s mennyire
megboszúlja Isten hanyagságunkat, lustaságunkat, hálátlanságunkat.
Nem kell azt sem felednünk, hogy szt. Pál 1. Korinth. XIV. 29 azt
mondja, hogy mindenféle tudományról a keresztyén gyülekezetben itél-
jenek; ehhez pedig mindenekelőtt az szükséges, hogy a nyelveket ért-
sék. Ám olvassa át a predikátor vagy a tanító annyiszor, a hányszor
akarja a bibliát, értse vagy ne értse, hogy mi van benne, ha senki
nincs, a ki megitélje helyesen érti-e, ez teljesen mindegy. Ha azonban
valamit meg akarunk itélni, ismernünk kell a nyelvet, külőnben hiába
való fáradságunk. Ámbár meglehet hogya gyenge predikátorok a
hitet és az evangeliumct jól predikálják, mégis vontatott s végre fárasztó
lesz pred íká lásuk ; a ki azonban a nyelveket érti, annak a beszéde
mindig üde s erőteljes, mert ha a szentirást eredeti nyelvén olvassuk,
mindig találunk valami újat benne.

(Folytatása következik.)
Pethes János.

Beszélgetések Istenről a népiskola felsőbb
osztályaiban.

(Folytatás).

Ill. 1 s ten sze n t, iga z é sig a z s ágo s.

Milyenekké lettek az emberek, mikor nagyon elszaporodtak ? (Go-
noszokká) - Mit engedett Isten nekik a megjavulásra? (120 esztendöt.)
Megjavultak-e az emberek ezen hosszu idő. alatt? - Azt olvassuk szent
könyvünkben, hogy midön az emberek ezen hosszu idő alatt sem javul-
tak meg: "Isten megbánta, hogy az embert teremtette" -- vagy más
szóval: Isten bánkódott, szomorkodott az emberek gonoszságán. 'S való-
ban, Isten a gonoszágon ma is szomorkodik, mert ő csak a jónak tud
örülni, 'csak a jót szereti, a 'rosszat pedig gyülöli ; Isten szent.

Mit jelent tehát, hogy az Isten szent? (6 csak a jót szereti, a rosz-
szat pedig gyülőli.) Ezt a szt. irás igy fejezi ki: Zsolt. 5. 5. "Nem oly
lsten vagy te, ki gyönyörködjél a hitetlenségben, nem lakik tenálad a
gonosz. "
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Mit okoz a rossz gyermek is az ő szüleinek? (Bánatot, szomoru-
ságot.) Ellenben mi képezi a jó gyermeknek főtörekvését? (Hogy szű-
lőinek mínél több örömöt szerezzen.) Mi által szerezhet a jó gyermek
szülöínek örömet? (Engedelmessége, szorgalma, általában jó magavise-
lete által.) Milyen viszonyban vagyunk Istennel mindnyájan? (Az ő
gyermekei vagyunk.) Mire kell törekedni mennyei atyánkkal szemben
is? (Hogy örömet rzerezzünk neki.) De Isten csak minek tud örülnil
(A jónak.) Milyen életet kell tehát folytatnunk, hogy Isten előtt ked-
vesek legyünk? (Istenfélő, szent életet.) Mit mondott József, midön Peti-
tárnak gonosz felesége öt a bűnre akarta csábítani? (Mi módon mível-
nék ily nagy gonoszságot, vétkezvén az Isten ellen.) Mire gondolhatott
József akkor? (Isten szentségére.) És ez mitöl tartotta őt vissza? (A
büntől.) Mire gondoljunk mi is, ha akár saját szivünk, akár a gonosz
emberek a rosszra akarnak csábítani? (Isten szentségére.) S ez mitől
tartson vissza minket is? (A büntöl.) És mire serkentsen ? (Az erény
gyakorlására?) Ezt szt. könyvünk így fejezi ki: 1. Péter 1. 16. "Szen.
tek legyetek, mert én szent vagyok." Vagy más szóval: Jó emberek
legyetek, mert én szent Isten vagyok!

Ének. Dallam: Jézus Istennek báránya.

"Isten, ki a bűnt utálod,
Tiszta szentség lakik nálad;
Oh tégy hozzád hasonlóvá,
Forrnálj mindenekben jóvá !"

* **
Mit igért Isten Ábrahámnak, midőn kiszólitá őt ősi hazájából?

(Hogy nagy nemzet atyjává fogja tenni, s ő benne fognak megáldatni
a föld minden népei.) Isten ezen igéretét meg is tartotta. Melyik nem-
zet atyja lett Ábrahám? (A zsidó nemzet atyja.) S ki származott ebből
a nemzetből? (A megváltó.) A megváltó pedig kiknek boldogítására
született? (Az egész emberiség bo ldogf tására.) Isten tehát megtartja a
mit igér,' ő igaz. Mit jelent tehát, hogy Isten igaz? (A mit igér, azt
megtartja.) Szent könyvünk ezt igy fejezi ki: Zsolt. 33. 14. "Mert igaz
az úrnak beszéde és minden ő cselekedete állhatatos."

Az ember is lehet igaz. Kit nevezünk igaz embernek? (A ki soha
nem hazudik, hanern mindig igazat mond.) Milyennek tekinti az igaz
ember az ő igéretét is? (Kötelezőnek, melyet okvetlen meg kell tartani.
Az ilyen embert máskép becsületesnek is nevezzük. Becsületeseknek

. lenni mindnyájunknak szent kötelességünk! Te is bizonyára tettél már
valamikor igéretet, fogadást szülöidnek, tan!tódnak; mi tehát a kőte-
lességed, ha becsületesnek akarsz tartatni? (Igéretemet, fogadásomat
megtartani.) .

Mivel az igaz ember 'soha sem hazudik, hogyan. fogadják szavát,
állításait az ő embertársai? (Hitelt adnak neki, elhiszik, a mit mond.)



~ 159-

Hogyan kell az igaz Istennek szavát is fog adnunk ? (El kell azt hin-
nünk, igaznak tartani.) De nem elég csak igaznak tartani, hanem k ő-

vetni is kell azt. Engedjetek k. gy. mindenkor az ő szavának, tegyétek
a mit parancsol, kerüljétek, a mit tilt, akkor boldogtalanok nem fogtok
lenni soha!

* **
K. gy. Minden ember boldogság után törekszik, de igazán boldog

csak a jó ember lehet.
Mit érezhetett az irgalmas samaritánus az ő szivében, miután ama

szerencsétlennek érdekében minden tőle telhetőt megtett ? (Belső örömöt,
megelégedést.) Ez, lássátok a boldogság!

Tettél-e te már valakivel jót? Megosztottad e már valamikor fala-
todat az éhező vel, vagy a szerencsétlenen könyörültél-e ? Ha igen, bizo-
nyára érezted te is azt a boldogságot, melya jó tettet nyomban követi!

Milyen állapotba jutott Kain, miután az ő öcscsét Abelt megölte?
(Bujdosóvá lett.) S mit nem talált sehol? (Nyugalmat.) Mit érzett min.
denütt, a hová csak ment? (Lelki furdalást.) Ime tehát, mit érez az ő
lelkében az, a ki rosszat tesz? (Lelki furdalást.) Hogyan nevezzük azt
a szózatot az ember szivében, mely az elkövetett rosszért szemrehányást
tesz? (Lelkiismeretnek.) Mi tehát a lelki furdalás, mely a rosszat követi?
(Alelkiismeretnek szemr ehányása.) Ki plántálta a lelkiismeretet a szivbe?
(Isten.) A lelkiismeret tehát Isten szava a mi szivünkben; azért a lelki.
furdalás is kinek a büntetése? (Istené.) Ez a legborzasztóbb büntetés,
a mi csak létezhetik ! A ki ilyen lelkifurdalást érez, az olyan embernek
nincs nyugalma se éjjel, se nappal, nincs üdítő álma, nincs öröme! Az
áruló Judás is ilyen lelkifurdalás következtében esett kétségbe s lett
öngyílkossá.

Mi tehát a bűnnek természetes következése? (A büntetés, boldog.
talanság.) És az erény-é? (A belső öröm, megelégedés, boldogság.) Ki
rendelte azt, hogy ez igy legyen? (Isten.) Ezért mondjuk, hogy az Isten,
igazságos. Mit jelent tehát, hogy ő igazságos? (A jót megjutalmazza, a
a rosszat pedig megbünteti.) A szent irás így fejezi ki Isten igazságos-
ságát: Római lev., 2. 6. _

"Isten megfizet mindennek az' ő cselekedetei szerint."
Isten igazságosságát látjuk az özönviz történeté ben is. Jézus is

így ismerteti az igazságos Istent. Melyik példázatban ? (A dúsgazdag
és a szegény I;ázárról sz óló példázatban.)

Boldog akarsz lenni? Kövesd lelkiismereted tanácsát!
Ének. Dallam: Mire bánkodol oh te én szivem?

"Oh mely boldog annak az élete,
Kinek van jó lelkiismerete!
Bár az eget s földet
Halomra omolni látja,
Nem fél, mert Isten barátja.
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Add, hogy a lelkiismeret szavát
Úgy becsüljem, mint lelkem főjavát,
S ha bűnömért vádol
Atyám, add tehozzád térjek
S bánkódva kegyelmet kérjek." M.

Kisérleteim, tapasztalataim és eljárásom a magyarnyelv tanítására
nézve, németajkú népiskolában.

(Folytatás.)

A felső osztály tantárgyainak előadási módjáról már részben meg.
emlékeztetn, amennyiben ismertettem azon tantárgyak mikénti kezelését,
melynek tanítása mindjárt az alsó osztályokban veszi kezdetét. Most
csak azon tantárgyak általam használt előadási módjáról kivánok rövi-
den foglalkozni, melyek tanítása a felsőbb osztályokkal kezdődik. Mielőtt
azonban tovább mennék ismételten hangsulyoznom kell, hogya magyar
penzumnak idegen ajku növendékekkel szajkó modra való betanítása a magyar-
nyelv elsajátítása körűl semmi haszonnal nem jár; már pedig nem az aczél
s a fő, hogya gyermek el tudja-e hadarni értelem nélkül feladványát,
hanem az, hogy az illető tárgy mennyiben segítette elő a nyelv isme.
retet, ilIetve, a gyermek tanult-e rajta magyarul. Ezen eset pedig csak
akkor állhat elő, ha a gyermekkel a tanító a penzumot annyira meg.
emészteti, hogy azt anyanyel vén saját szavaival könnyen el tudja rnon-
dani. Ha a penzurn .feldolgozása már ilyen stádiumba jutott, csakis
akkor történhetik haszonnal a penzumnak, illetve a tantárgyaknak
magyar nyelven való beemlékeltetése. Csakis ily irányelvek mellett
lehetséges kivinni a tanítónak azt, hogy növendékei akár magyar, akár
német nyelven, határozott, öntudatos feleletet adhassa nak. Erre pedig
igen nagy a szükség nemcsak a magyar nyelv elsajátításához elkerül-
hetlenül szükséges kellék tekintetéből, hanem azon szempontból is,
hogy az évzáró vizsga a nép szája ize szerint rendezterhessék be, hogy
ez által a magyar nyelv tanításának a gyülekezet rokonszenvét mindin-
kább megnyerni képesek lehessünk sannak netáni ellenlábasait ez
által nemcsak lefegyvereznünk sikerüljön, hanem minél több és hatha-
tósabb pártfogókat és barátokat nyerhessünk az ügynek a közönség
soraiból, mert ez a magyar nyelv tanítása kőrűl szinte igen fontos tényező
és oly szükséges, mint termékeny talajnak az áldásos eső.

Ennek előrebocsátása után most már áttér hetek a felsőbbosztályu
tantárgyak általam követni szokott előadási médjára. A fentebbi álta-
lános irányelvekből kifolyólag a figyelmes olvasó körülbelül már sejt-
heti egész eljárási módomat, mely a felső osztályban az összes reáltár-
gyak u. m. történet, földrajz, természettan, természetrajz stb. feldolgo-
zásánál kőrülbelöl egy kaptafára megy. A napi penzum először őt-hatszor
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elolvastatik, mely után a penzumból a szavak sorban kikérdezte tn ek
s ha oly szö fordul elő benne, mely még felírva, következéskép meg-
tanúlva nem lett, az a tanító által a. táblára feliratik. Az igy felírt isme-
retlen szavak a tanító előmondása mellett az öregibőI (ha az idő engedné,
legczélszerübb volna egész alaposan) beernlékeltetnek, azon czélból,
hogya kiejtés jó irányba tereltessék. Mikor már a penzumot a gyer-
mekek könnyedébben olvassák, jele, hogy kissé érteni kezdik. Ekkor
beszéd- és értelemgyakorlatok alakjában a penzum tartaImát kikatechi-
zálja a tanító, s ha egyéb külőnős .kifejezési sajátság is fordulna elő
abban, az szinte megbeszéltetik, Ca rövidség okáért néha anyanyelven
is.) A kikérdezés után a penzum egy jobb tehetségü növendékkel sza-
badon elbeszéltetík, a mint lehet. Ezt követi a penzumnak anyanyelven
való értelmezése, kikérdezése és elrnondatása ; mit végre magyar nyel-
ven való ujabbi. ugyanily eljárás fejez be, az előzőnél természetesen
sokkal több sikerrel. Nagyon előnyös a penzum értelmezése kőr ül foly-
tatott beszélgetésnél a Íolytonos szemléltetés, a mi pl. természetrajznál,
hol ábrák vannak, nem ütközik nehézségbe, de szükséges az máshol
is. Itt nagy hasznát veheti a tanító rajzolási ügyességén ek s fődolog,
hogy magyarázat közben a kréta mindég kezében legyen s a szemlé-
lendö alakot nagyjában nehány vonással a táblára kőrvonalozza .. Ezen
eljárás munkáját szerfelett megkönyíti s a gyermeket a magyar gon-
dolkodás gyakorlásába igen elönyősen vezeti be. Ezzel befejeződvén a
tárgy értelmezése, de különösen annak kiszabott ideje, a kiirt szavak
rendes füzetbe iratnak, a penzum pedig a következő órára a hozzá tar-
tozó sza vakkal együtt beemlékelendő otthoni feladatot képez. A tárgy
ismétlésekor az eljárás sokkal rövidebb s többnyire a mutatkozó hiányok
pótlására szorítkozik. Midön az egész évi tárgy végkép be van fejezve,
a gyermekek anyanyelvén az összes tanúItakat apródonként a táblára
irom, honnét a növendékek füzeteikbe írják, mely eljárás részükről
lehetövé teszi az összehasonlítást a könyvben levő magyar sz őveg gel ,
mely által saját gondolataik korrektebb kifejezésére szoktattatnak, mert
ez nekik a tárgy elmondásánál irányadó ul szolgál. A füzetbe anyanyel-
ven irott anyag betanúlását nem követelem meg a gyermekektőJ, sok-
kal jobb szeretern, ha Iasabban is, és hanem is hibátlanúl, de szabadon
mondják el, hanem azért különösen a jobb tehetségüek rendesen be szok-
ták tanulni még mielött észre is venném, mivel így részükről kevesebb
fejtörödelemmel jár annak felmondása.

Nagyon sokféleképen próbáltam már a magyarnyelv átplántálását,
azonban úgy tapasztaltam, hogy a nép hangúlatának -- a mire igen
nagy súly fektetendö, mert esetleg mérsékletet nem ismerő felindulá-
sában rombadönthetí még akkor is az épületet, midön az már közel áll
a betetözéshez - legmegfelelőbb a két nyelven való tanítás. Igaz, hogy
kissé sok munkát ad, kissé késedelmes a nyelv elsajátí.tására nézve, de
a mi fö, az alap szilárd és biztos, melyre bizvást lehet a legnehezebb
terhet rakni s azon a pantheon felépítésén sikeresen munkálkodni.
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Később - mert én mindig csak a kezdetről beszélek - midön már a
gyermekek kissé jártasabbak a magyarnyelvben, az anyanyelv, de a
legnagyobQ kőrűltekintö ovatossággaJ, mindig szükebb térre szoríttat-
ha tik, ügyelettel arra, hogy a nép között valahogy reactiót az ne szűl-
jön. Ha valahol, itt legtalálóbb azon k őzmondás ; lassan haladj tovább
érsz. Az épület teljes tetözéséhez azonban, - úgy veszem észre, tán egy
évszázad sem elégséges, mert .azon gyermekek, kik valamit már tud-
nának, minden évben olyanokkal váltatnak fel, kikkel a harczot ismét
előlről kell kezdeni,

(Folytatása következik.) Polgár József.

Fohász.
Imádásodra porba hull a térdem,
Kegyes megtartóm, édes Isenem 1
Méltó, hogy ajkam hálával dicsérjen,
Kinek irgalma örök, végtelen.
Te lakozol, Te munkálsz mindenütt,-
Bárhova nézzek, föllelem kezed,
A derült ég s a nap ha fénye süt,
Ékesen. szólva hirdet tégedet!

ói. add, hogy én is magasztaljalak,
Élő oltárra. változzék szi vern,
S ha roskad vállam a kereszt alatt,
A kisértés en győzni fog hitem.
Neked szenteljem minden sóhajom,
Mely hálás lelkem mélyéből buzog.
Ne hagyd feledni örök irgalom,
Hogy Jézus által gyermeked vagyok!

Kovács Sándor.

Pali öcsémnek. XXIV.
(Intések az új házastársaknak).

Elmegyek, ott leszek a te menyegződön. Ott leszek lélekben es
testben meleg kebellel részt vevén örömötök s boldogságtok ban, űdvő-
zöllek benneteket a becsületes emberek életének kúszöbén s veletek
együtt egy lélek'kel imádkozom az egek Urához, hogy áldja meg szent
szövetségteket.

Sok küzdelem, reménytelen állapot s kin os szenvedések, gyötrelmek
utánt tehát már néhány nap mulva megnyilnak előtted egy új élet
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csarnokának kapui, hol súlyos harczaid jutalmaként azt a drága lényt,
kiért éltél, küzdöttél és szenvedtél, Isten és emberek előtt tiednek
mondhatod. Egymáséi iesztek az emberek szemében; mert az állami
hatalom képviselője előtt nyilvánítani fogja ajkatok. hogy egy egész
életre szóló szövetségre léptetek; és egymáséi az Isten előtt; mert az
ő szent oltáránál sziveitek egymás iránti kölcsönös érzelmeinek kifejezést
adtok. Nem a polgári szerződés, hanem azon érzelmek egyesítenek
benneteket, melyeknél fogva szivetek egymásban találja fel világát.

Köztetek leszek anagynapon, de előre küldöm e sorokat, melyekben
gondolataimat raktam le. El fogja mondani mindezeket lelki atyád, Varga
Gyula úr is és bizonyára szebb alakban; de verba volant, litera scripta
manet; és végre ezeket szerető bátyád irja, ez az én nászajándékom.

Szavakban kifejezhetlen érzelem hatja át a szivet, midőn két ily
szerető kebel azon tudatban borul össze, misz er int ő k Isten és emberek
előtt egymás kiegészítő részeit képezik. Még magasabban lobog fel az
érzelem örömteljes, gyönörteljes lángja, mikor ezen egyesülés, hosszú
és koron ként épen reménytelen küzdelem diadalaként tetszik fel. Es
mégis mirideriek előtt figyelmezz arra, hogy küzdelmed e diadalban
nincs befejezve. Ne gondold, hogy most már teljesen, tökéletesen egy-
máséi vagytok s a béke e tekintetben egész életetekre biztositva van.
Az élet folyvást tartó küzdelern, nem a békében fekszik a boldogság,
hanem a folytonos harcz egymást követő diadalaiban.

Szeretitek egymást saivetek mélyéből, híven, önzéstelenül, de az
életközösséget a mindennapiság próbatüzében. hol az emberi gyarló.
ságok egész serege. üti fel fejét, hogy érzelmeitek sziklavárát ostrom
alá fogja, még csak ezután kezditek meg. Szentül hiszitek, hogy egymás
nélkül nem is élhetnétek és mégis hosszu idő kell még ahhoz, hogy
jellemetek teljesen összeolvadjon s az élet minden pillanatában, minden
körülményei közt egy lélek egy akarat, egy érzelem uralkodjék rajtatok
és bennetek.

Ha az ember jelle-me úgy kidomborodnék, hogy - mint Kőlcseynk
mondja - soha sem volna képes tenni mást, mint a mit erkölcse kiván,
még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve, vagy szenvedelem
ereje másfelé ragadja : akkor lehetne remélni, hogya házastársak, kiket
igaz szeretet vezérelt egymás karjaiba; az egyesülés pillanatában már
végkép összeforrottak. De ilyen jellemek korunkban igen ritkák. Nin-
csenek olyan világátható kőz ős eszméink, melyek ilyen egyéneket
nevelnek; nincsenek példányképeink kik -után indul hatnánk, Maa hány
ember, annyi gondolkodásmód, s egyik sem tökéletes befejezett egyéniség.

Azért ma a házastársaknak első kötelessége arra irányozni figyel.'
müket, hogy a mindennapi élet bajai közt egymást meghódítsák. Sok
házaspár a tiétekhez hasonló érzelmek közt mondja el az Isten oltára
előtt a holtomiglan, holtodiglant; de mivel azt hiszik, hogy e ténynyel
az egymás birtokáért folytatott küzdelem végleg befejezve van; boldog-
ságuk, békéjük az élet viharai közt hajótörést szenved.
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E viharok kiméletlenül szétbonczolják a kedves drága lény minden
tulajdonait és kitárják előtted emberi gyarlóságait. És te mint nevelő
azt hiszed, nagyon helyes dolgot cselekszel, ha e gyarlóságokat birál-
gatás tárgyává teszed s bölcs okoskodásokkal igyekszel azok felől hit-
vese det felvilágosítani megmagyarázván lehető legvilágosabb s a mellett
legtapintatosabb szavakkal azok okait és figyelmeztetvén azok kővet-
kezményeire. Azt hiszed, hogy ily módon nevelve nődet képessé teszed
arra, hogy e gyarlóságokat saját erejéből elkerülje. A nőnek vele szű-
letett természete azonban nem ezt várja tőled, nem azt, hogy magya.
rázgassad néki az életbölcseség alapelveit, hanem azt, hogy te magad
légy az ő szemében azok megtestesülése, ő a gyenge nö pedig egész
bizalommal támaszkodhassék reád, mint biztos vez.érre az élet tengerén.
A nőnek egész szellemi világa az érzelmekben, a kedélyben nyilatkozik,
az értelmi igazságoknak az ok és okozat összefüggésének, a mult és
jövő közti szerves kapcsolatnak felfogására kevés érzékkel bir. Az ő
lelkülete mindig a jelen pillanat benyomása alatt áll s azért a praeventiv
eszközök nála többnyire sikertelenek; az ő sajátságos tulajdonainál
fogva legboldogabb akkor, ha a férfi uralkodó akarata határoz felette
minden egyes esetben, E tulajdonok k őzt vannak olyanok, melyek csak
azért tűnnek fel, mivel különböznek a férfi tulajdonaitóI, de a házi ügyek
menetére semmi lényeges kihatást nem gyakorolhat. Ugyanazt a dolgot
te máskép hajtottad volna végre, de úgy is egészen jól ment végbe, a
hogy azt az asszony teljesítette. Sőt lehet, hogy úgy jobban, helyesebben
történt, mint a hogy te tetted volna; de mégis óhajtanál itt is érvényt
szerezni gondolkodás-módodnak. Légy elég okos, az ily dolgokat külőn
választani azoktól, hol a te ismereteid, előre látásod, megfontolásod
érvényesülése okvetlen szükséges, s tudj türelmes lenni az asszonyi
gondolkodásmód iránt, tudj lemondani egyéni és férfini szokásaidról,
midőn azoknak előtérbe lépése, uralma a ház jóléte érdekében épen
nem lényeges.

Azután vannak a nőnek oly veleszületett tulajdonai, melyeket sem
ő maga, sem te semmikép meg nem változtathatsz. A milyen pedáns
rendes en a, pedagogus, . ép oly kevésbbé tud a nö a formákhoz szi-
goru pontossággal ragaszkodni. A férfi képviseli itt a merev rendszert,
a nő a természetet, mely a rendszerbe sohase alkalmazkodik bele tel.
jesen, mindig kivételt képez és saját kikutathatlan törvényei szerint él,
mozog, fejlődik s hanyatlik. A mily nagy súlyt fektet a férfi őnbecs.
érzetének tisztaságára, ép oly mértékben hisz a nö. Ez az oka, hogy II

nőt hibáira figyelmeztetni ritkán sikerül büntetlenü!. Ha valamiben hiba
történt, azt mindig inkább hajlandó a nö valamely ismeretlen szinte
csudás okra vezetni vissza, mint elismerni, hogy ő a hibás. Ha elsózta
a levest, biztosan azt fogja állítani, hogy épen ma feltünö keveset tett
bele. A leves sós volta tehát csak valami megfoghatlan okból származ-
hatott. Szerető gonddal vedd figyelembe ezeket a tulajdonságokat, s
óvakodjál belekontárkodni a természet munkájába ; ne igyekezzél meg-
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változtatui azt, a mit a nagy természet kétségkivül helyesen, remekül
és ránk férfiakra nézve áldásképen alkotott. S oly bölcsen alkotott,
minélfogva a nö ösztönszerüleg érzi - habár nem tudja, - ott a hol
az ő képességei az életviszonyokkal megküzdeni elégtelenek, a férfi
akarat uralmának szükségszerüségét. Azért a mint nagy hiba a férfi
részéről uralkodni akarni ott, hol részint felesleges, részint lehetetlen;
ép oly nagy hiba lemondani az uralomról oly helyzetekben, oly kérdé-
sekben, hol a nö öntudatlanul is a férfi elhatározásától várja űdvét,
Szeretetteljes gonddal tanulmányozd tehát a női kedély természetét s
ha annak törvényeihez alkalmazkodva kezeled házadban a korrnány-
pálczát ; sikerülni fog a hőn szeretett lénynyel az élet folyama alatt úgy
ősszeforrni. hogy egy lélek lesztek két testben s egy törvény. a szeretet
törvénye uralkodik házatokban békés boldogság-gal.

E gondos megfigyelés nyomán azonban, mellyel szeretett életpárod
szavait, tetteit kiséred, egy rejtezködve termő veszedelmes növény is
fel szokta ütni fejét. Minden ember, különösen minden fiatal ember
szerelme tárgyát a tökély megtestesülésének hiszi. Midön aztán a min-
denna pi élet országutjának pora észrevétlenül elszáll tündérkertünk
legzöldebb leveleire, legragyogóbb szinü virágaink szirmai ra ; s az élet
örökös harczaiban. izgalmaiban szemeinket is szürke porfelleg lepi be;
mihamar ébredhet fel bennünk az a szerencsétlen gondolat, miszerint :
csalódtunk! Azt hiszed csalódtál hitvesed tulajdonaiban, minekutána
nem oly tökéletes Ő, mint hitted, csalódtál érzelmeiben, miszerint úgy
látszik nem szeret úgy, mint remélted, sőt többet moridok, még az a
gondolat is felébred lelkedben; hogy te sem szereted öt úgy, mint akkor
szeretted. Ha valamikor, úgy e mérges gombák fe1tünése alkalmával
légy igazán bölcs, légy türelmes, légy itéletedben tartózkodó külőnősen
oly esetekben, midön tudhatod, hogy lelked nincs természetes összhang-
zatban, hanem valamely indulat heve ragadta el. Gyermekkoromban
tanultam még e kis versecskét, de most se feledtem el; mert mély
életbölcseséget tartalmaz: Ne gerjedj haragra és ha ingerült vagy, ne
szólj, ne tégy semmit, mig a méreg elhagy. Bölcs ember volt a ki igy
szól béres ének : ha nem haragudnám, bizony megvernéjek. Midőn az
Isten oltárától távozva hitveseddel oldaladon átléped a templom küszöbét
e lépéssei új élet nyílik meg előtted, hol kormányzói feladatok várnak
reád. A kormányzásnak első feltétele pedig a megfontolás. Azt már
tudnod kell, hogy eszményeink - hiszen a beiénk oltott isteni tökély
teremti azokat - sokkal tökéletesebbek, mint hogy azoknak ~ világ,
e természet jelenségei egyáltalában megfelelnének. Sem te magad, sem
hitvesed, sem más felebarátaid, sem gondolataink, sem érzelmeink nem
oly tökéletesek, mint gondoljuk. Naponta fedezünk fel az élet jelensé-
geiben gyarlóságokat, melyek ellen folyton küzdeni, s e küzdelemben
hitünket az ember tökéletesedése iránt rendületlenül fenntartani: ebből
áll az élet. Az illatos rózsának életét szépnek nem tartanád? S a rózsa
is saját tüskéiben szaggatja meg magát! mondja Tompa Mihály.
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Arra nézve pedig, hogy házaséleted örömeinek rózsáit saját tüskéi
szaggassák meg, semmivel se követsz el nagyobb hibát, mintha a sze-
retet érzelmeinek ny ilvánulá sában mértéket nem tartasz. Az érzelem,
különösen a hosszú ideig korlátozott, mint gátját szakitott vizár szokott
kitörni. Mint Petőfi mondja a Tiszáról : el akarja nyelni a világot. És
ilyenkor ~endesen iszapot hagy vissza. Nem egy házaspár van, kik
őszinte szeretettel vallották magukat egymáséinak és évek multával. .

elidegenedtek egymástól s ez idegenkedésnek sem ök maguk, sem a
világ nem ttldja igazi okát. Pedig azért hidegedett el szivük, mert kez-
detben érzelmeik árjait korlátozni nem tudták. Olyan 'érzelémn'ek, mely
egy egész életen át állanCló .melegséggel akarja fenntartani aiboldog-
ságot, mint a hogya föld melege tartja fenn a vegetatiót; sohase szabad
lángoló szenvedéllyé fajúlnia. Hogy is mondja Schiller: Wohlthatig
ist des Feuers Macht. stb. Es a férfi kötelessége ezen a ponton is őrködő
és szelídítő hatalmat g yakor olni, A férfi e tekintetben is legyen férfi,
az erősebb fél; az előre látás, higgadt megfontolás ésa szellem fegyelme
elvének méltó képviselője. Hiszen minden de minden földi tökélynek,
minden szépnek a földön alapfeltétele a mérték, a 'kor látozottság. Min-
den emberi, ha átlépi az öntudatos emberi szellem fegyelmét szer telen-
ségbe téved s tragikum ban végződik. Csak a végtelen erőknek adatott,
hogy saját törvényeik szerint, melyeket mi halandók nem ismerünk,
sikeresen czélszerüen miiködjenek. A mi erőink csak korlátozottan
képesek létföntartó összhangzattal munkálkodni. S ebben a tekintetben
is a férfinak kell, mint mondám, az erőt, azt az erőt képviselni, mely
önmaga felett uralkodik. Nagyon jól mondja Szentmiklóssy:

Csak méhként izleld mézét a gyenge virágnak,
Mert ha mo hó vágygyal rája rohansz; elölöd.

Kedves öcsém! Bizonyára számtalan oldalról hallod, hogya házas
élet új élet: de hogy mennyire új, mennyire különbözik eddigi életed
folyamától, azt elképzelni nem vagy képes, belátni csak akkor, ha tényleg
megkezdetted ezt az új életet. E soraimból tán azt is gondolod, hogy ez
új élet nehéz lesz. Nem; csak annak nehéz, ki azt hitte, hogy az élet
csak játék, s azt hitte, hogy az esküvő után az élet gondjai, küzdelmei
megszünnek, Az életbölcseség első szabálya pedig az, hogy az élet nem
nyugalomnak, hanem mint már mondottam, .küzdelemnek hazája. Elöszőr
is tehát ezzel a gondolattal békülj ki, erre légy készen; másodszor és
utoljára egy törvényt tarts szemed előttminden körülmények k őzt, egy
törvényt, melyenagy mindenséget alkotá s fentartja, mely a családi
életet megteremti s boldoggá teszi: szeress, szeress, szeress!

Sass János.

A nyelvjárások labirintusa és . . . . . . . . a tanító.
(Egy kis paedagogiai izü csevegés.)

Mióta lapunknak érdemes szerkesztöje beleugratott ismét a gárdába,
folyton azon töröm a fejemet, hogyan is lehetne valami okos dolgot
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kifundálni lapunk számára, mely új is legyen, komoly is legyen, aztán
meg tanúini is lehessen valamit belőle! - De hát hiába, ez nem elemem.

Miért is tetszett azt mondani, hogy majd gyakorlati czikkeket irjak?
- Ha tán az lett volna utasitásom: folytassam az előbbi cziklusban
megkeztlett tréfálódást, úgy tán tőlem is származhatott volna valami
jó ; de hát: legyek a gyakorlati irány képviselője, ... ez kérem zu hoch !

Tetszik tudni, mi most az én gyakorlatom? Hát mikor az iskolával
végezek; a kís fiacskáimnak vagdalok ki papirból - lút, _.farkast, -

<.. ~ .• e "-

aitán meg -;;-:-•.kutyát ; - majd összepingálok nekik mindent, mi létezik
a földön, égen, de még tán olyat is, a mi nem is létezik, mikor úgy:
8-felé kis Laczkórn még-egyre ösztökél, hogy - még valamit apám! ~'

Nos kérem, erről a gyakorlatról is irhatnék valamit, teszem azt,
hogy ez családapáknak felséges foglalkozás estidőn, mert akkor van
egy kis csend a .I1áznál, meg hogy kevesebb lárnpaűveg esik áldozatául

'"az apró kis kacsócskáknak. - No de ez meg nemzetg azdászat ugy-e?,
Tanítóembernek meg mindene van, csak gazdasága nincs, minek akkor
neki ilyféle leczke?

Mondom, bajos a választás! - Valami eszményi valami buzdító,
valami onnan a hideg fénynyel ragyogó sarkcsillagon túlról való tán
nagyobb érdeket keltene! Tudom. Hisz ez, - az eszményiekért rajon-
gás - a mi táplálékunk, Mohón szivjuk magunkba-az Ilyet, Édes ábrán-
dokban ringat juk magunkat, midön egy-egy jó kéz ellebbenti előttünk
a titkok fátyolát, mely a tanítóság jobb jövöjét födi el a profán szemek
elől; harezra buzdít, lelkesední tanít, nyújtja felénk a babért .•.

Hát én ilyen magas dolgokról nem irok, hanem majd elmesélem,
hogy miként hatott rám ez a mi kedves rábaközi nyelvjárásunk, mikor
úgy 13 évvel ezelőtt ép, irodalmi beszédhez szokott fülekkel ide rakt ak
a világ kőzéppontjába, Rábaköznek legtermékenyebb slegboldogabb
falucskájába,

* *
Hej! de furcsán is csengett-bongott fülem dobhártyája körül az. a

sok - é-vel s - e-vel megtoldott - í - az a rikító - í, - melyet
--'- é - képében is beállítanak!

"Hát csak iegyütt iedes tanító úr köziénk ebbe a szegin kössígbe?"
\

Fogadott ünnepélyesen az öreg Tamás gazda, mikor mint kiöntött ürge
bújtam elő köpönyegemből, melynek még a bélését is keresztül áztatta
a pogány eső. Örült az öreg bátyó, hogy majd milyen - szípén íébe-
szígetünk ü nálo, ha Isten több évekén kérésztül kedvez íletémnek s
mégtart ü közöttük. -

Csak hallgattam, hallgattam, nomeg felelnem is kellett, mert sűrűn
kérdezősködének egészségi állapotom felől körém gyült j6 hiveim. -
Mikorra aztán mindenkinek megmondtam, hogy - egíssígés - vagyok,
egy dorigám sem hiányzik, hát este is lett s - jój'czakát kivánhattunk
egymásnak.
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Másnap gyülekezeti gabona szedés volt. Nagy sor! Nekem meg jó
alkalom, hogy megismerkedhessem - kényéradó gazdáim - jórészével.
- Használtam az alkalmat, irnokul szegődve gondnokom mellé, kezd-
tem magamat be mutogatni a jövő-menő hiveknek. Igaz, hORY bajos lett
volna e merénylet minden egyes esetben, mert egynémelyik adózó keresz-
tyén atyánkfia harczi as kedvében volt s erősen mondázott, mert ezuttal
- kiét iczczévé többet fizet, mint ta vva - "Má e csak mégin azér van-
replikázott az egyik a gondnok felé fordulva, - hogya kúrátorok többet
ihassanak! -:- Megrettentem. Utóbb sugták meg, hogy nem veszedelmes
ember árn ez a jó Mihály, így szokta ez ezt emberemlékezetóta. Megszidja
a gondnokot, parancsoló t, mindenkit s aztán fizet s szent a béke.

De most nem akarom én egyesek jellemét festeni, nyelvjárásokról
szólok s ime mégis ide botlottam! Bizony ez alkalommal is gyönyör-
ködtem Rábaköznek bájos szóvirágiban. Hallottam beszélni - aba].
nacz-ról, mely kétszerest jelent, hallottarn Lörincz gazda békétlenkedé-
sét, - hogy - m á mindig csak esik" majd-annyi lész tavaszsza a vetís
között az aszott, hogy bajjos lész az aratás s a szómábú nehiéz lész
gyövendőre csutakot csinányi.

Úgy ezerettam volna egyiknek-másiknak a nyelvén egyenesíteni,
hogy ne járjon olyan görbére! De csak győztem türelemmel s kíván.
csian vártam, mit hoz a holnap, a tanév kezdő napja! 'Hogy kurottyol
majd a múzsasereg ott benn az iskolában! Ha azok is ily czifrán tud-
ják, - megszököm. * *

*Borzalom! Veszve van itt minden! Növendékeim szájából ép ugy
sípitott az - í - é -, mint kedves ídés apjukébú ! -

Azt mondja a kis Zsuzska, még pöszén ugyan, de már félreismer-
hetlen rábaközi dialectussal : "A Nani nem mel ám beszíni, mejt fíI a
tanító ul tu. " Majd Vajda Ferkó kiált fel; "Kírém tanító ur a Gyuri rí 1"

A beszéd- s értelerngyakorlatok fonalán a lóról beszélgetvén, rnin.
dig - lút - emlegettek, melynek nígy láb o van, - a - fejé hosszi-
kás - az ~ embért könnyen uodaba rugja - sat.

No már ezen segítünk! - gondolám magamban; És segítettem. -
Folyton irodalmi nyelven beszélvén növendékeim előtt, olvasás, felelés
közben mindent, mi rábaközíesen lőn mondva, egész pedansul kijavítot-
tam s kijavíttattam s ime a tanév második felében küszöbölve lett isko-
lám falai közül a rábaközi nyelvjárás.

De mit tapasztalt am ! Gyakran megfordulván hivelm házánál, hal-
lom ám, hogy az a kis iskolás fiu, ki velem egész szabatosan beszél,
otthon ép ugy - kír] a kenyeret ídés anynyátú - s ép ugy pereg
nyelve rábaköziesen, mint ki soha sem hallott arról, hogy irodalmi nyelv
is létezik ám!

Szörnyen bántott etapasztalat s elhatározám, hogy a szülöket is
igyekez em rábirni, hogy hagyják el az itt szokásos beszédet, használják
az irodalmi nyelvet s ne rontsák le honn, mit én az iskolában építek.

;\: *
*



Megjegyzem mindez 12-13 évvel ezelőtt történt, mikor még sok
hiányzott nálam is abból a mire utóbb az élet szokta megtanítani az
embert. Reformátor szerettem volna lenni s újjá építeni akartam e kis
falucskát!

* **Hozzáfogtam a munkához. Beszélgetés közben el-elmondtam, hogy
mily rosszul hangzik ez, meg ez! Lehet ám szebben is mondani! Igy
beszéljenek ...

De bíz azok .nem beszéltek úgy. Azt mondták, hogy az - uras
- beszéd.

Egy-két jámbor követőm mégis akadt. Uram, bocsásd meg vétke-
met !. - azoktól borzadtam Am meg! - Gyomrom soha nem émelygett
jobban, mint mikor ezeknek erőlködését látám, hogy mint akarnák utá-
nozni beszédemet s hogy mondanak bolondabbnál bolondabbat!

* :\<

*Abban maradt a missió. - Hiveim feledték már a 12 évvel tör-
ténteket. Azon hüség es embereim, - kik oly szörnyüképen kezdék az
irodalmi nyelvet beszélni, - megtanul tak azóta jól ismét magyarúl. De
örülök, hogy megtanulták, igazán, nagyon örülök! Csakhogy én nem
lettem jó magyaros beszédüknek sirásója!

* **Iskolámban már csak a helyesirás kedvéért is megkövetelem az
irodalmi nyelv használatát most is, de az iskolán kívül beszélhet még
növendékem is a maga módja szerint; felnőtteknél pedig meg nern
próbálnám fél világért az ilyféle nyelvújítást.

Hiszen nem lehet a nyelvjárások ellen küzdeni, sőt, most látom,
hogy nem is kell, nem is szabad. J

Nyelvében él a nemzet. A nyelvjárásokból következtet a nyelvtu-
dós őseink nyel vére s mint becses kincset őrzi azon eredeti, tör öl met-
szett, magyaros mondásokat, szavakat, melyeket egyes vidékek lakosai-
nak ajkáról elles. - Ott van a - Magyar Nyelvör, - melynek egyik
feladata épen, hogy gyüjtse e szókincset s feljegyezgesse a népies
kifejezéseket.

* **A tréfásan. kezdett czikket komolyan végzem s talán kezdő tanító-
társaim meg is fogják szivlelni, midön azt mondom, hogy soha se küzd-
jenek a nyelvjárások ellen, hagyják meg a nép nyel vét épségben. Szép
az, jó at; szebb az, mint egyik-másik - irkasz-nak nyakatekert, kifi-
czamított szavakkal ékeskedő mondat csoportozata.

Oly korrektül beszél jő népünk, hogy soha csak egyetlen' mondat-
szerkezeti hibát nem ejt s bármily viszásan hangozzék is, bármint -
síjon ríjon - is a szó, mig elhagyja a rábaközi ember ajakát, fő a mon-
dat, a beszéd, az pedig ép, magyar nyelvérzékről tesz bizonyságot.

Mondom ne küzdjön senki a nyelvjárások ellen, mert ennek még
az a következménye is lehetne, hogy népünk meggyülölvén nyelvét,
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meggyülöli életmódját is s a szerinte ' - uri - beszéddel együtt meg-
honosúl házánál az uri életmód is. ~ Ez pedig szomoru dolog s a mit
szűlne , aligha lenne egyéb, mint koldustarisznya s koldusbot.

Szutter Dániel.
,.'

Az »Orosháza és Vidéke tanító-egyesület«. első
..... • közgyülése.

Az "Orosháza és Vidéke tan ító-eg y esű let " az első közgyülését
april lO-én tartotta meg a helybeli polgári iskola rajztermében. 4 gyü-
lés mindvég ig- nagy érdeklődés mellett folyt le. A rendes tagoken
kivül megjelentek: Harsányi Sándor ev., Kodi Márton ev. ref. helybel!
lelkészek, Okályi Adolf ágo ev. s lelkész, Csiszár Mihály, Agoston
Lajos pártoló tagok. -

A gy ülés megkezdése előtt Fürst János közs. tanító tartott elő-
adást a beszéd és értelem gyakorlatokból, s leczkéül .A talált kés'
czimü elbeszélést választotta. Majd Raffai Dezső ev. ref. tanító szám.
vetésból tartott gyakorlati elöadásl, s a két számjegygyel való szorzás
módszerét mutatta be.

A gyakorlati előadások végeztével ügybuzgó elnökünk, Klár Béla
igen szép s lelkes megnyítóbeszédet tartott, üdvözölve a szép szám.
mal megjelent tagokat. Az alakuló gyülés jegyzőkönyvé.Q.ak felolvasása
után a gyakorlati tanítások megbirálása következett. Élénk eszmecsere
után mindkét tanítás sikerültnek jelentetett ki.

A tárgysorozat 2-ik pontját az elnöki beszámoló képezte, mely
felölelte az elnök és a választmánynak eddig kifejtett müködését. -
Majd Csonka János olvasta köztetszésben részesült munkáját ily czirnmel:
-Cse ndes foglalkozás az iskolában- Bírálta: Borcsiczky Károly, ki az
elis merés ösznte hangján mondott a munkáról dicséretet. .

Végül az indítványok előterjesztése következett.
Elnökünk índitványozta, hogya gy ülés jegyzőkönyvileg kőszőne-

tet szavazzon Veres József ev. lelkész országgyülési képviselő úrnak
az országgyülésen a tanítói fizetés és a nyugdij ügyében tartott, a
tanítók érdekeit hüen tolmácsoló kitünőbeszédjeért. - A másik szin-
tén fontos indítvány, melyet Brósz János terjesztett a gyülés elé, a
következő: Kéressék fel a magas kormá'ny, hogya tanítói nyugdij-
alaptőke kezelő bizottságában ne csak a kormány által kinevezett
tagok, hanem az iskola fentartók, s a tanítók is képviselve legyenek.

A gy ülés mindkét inditványt elfogadta, s az utóbbit egy szükebb kőrü
bizottságnak adta ki oly czélból, hogy azt a hazai tanító egyesületekkel
közölje, s az országos tanítói kongresszuson tárgy képen felvétesse.

A gyülés befejezése után a tagok a helybeli polgári olvasókör
helyiségében tartott közebédre gy ültek össze, hol több felkőszőntőt
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mondtak, melyeknek nagyrésze a népnevelésről szólt ; egyúttal kartársi
szeretetre, s együttes búzgó müködésre szóllítva az egyésüJet tagjait.

A nemrég alakúlt egylet szern.elött tartja magasztos czélját s
óhajt juk, hogy képezzen oly tagokat, kik nem tekintve a kor mostoha
gondoskodását, önzetlen oda-adással neveljenek oly nemzedéket, mely
felfogja, a népnevelés fontosságát; s ne~csak szóval ; de anyagi ,támo~
gatásukkal is bebizonyítják lelkesedésüket' a nemes ügy iránt .. N. E.

. ,Nyilt-tér.
Levél a szerkesztőhez.

Tekintetes Szerkesztő Úr!

Egy szerény falusi tanító kopogtat ajtaján s bebocsátásért ese.
dezik. Ereszsze be, ha úgy néha. néha egy két sorral beállít, hisz nem
akar roszszat. Csak az a becsületes szándéka, hog'§ csendes magányá-
ban tett megfigyeléseit nyilvánosságra hozza, s ezáltal csekély erejéhez
mérten segíthessen valamit a közoktatásügy előmozdításában.

Nem veszedelmes reformer, sem pedig anarchista gondolkozásu,
hanem mindenek "fölött testtel lélekkel tanító, ki nem haragszik, ha a
közjó érdekében hibáira figyelmessé teszik.

Igaz, egy hibája van - mely azonban korunkban nagyon lényeges
baj - s ez: az őszinteség kedvelése.

Ezáltal azonban nem óhajt személyeket a nyilvánosság előtt meg-
hurczolni, hanem tisztán a tengernyi megbeszélni valónál használ
őszinte beszédet.

Ezen kitérő beveztés után megkezdem lsten nevéban é" szerkesztő
úr becses engedelmével megflgyelésimet közölni. - Itt van mindjárt a
közelben - becses lapja február havi számában - első helyen egy
czikk, melynek minden sorából őszinte lelkesedés, ügyszeretet és ide-
alismus sugárzik ki.

E czikket olvasva először örültem, hogy vannak még sorain kb an
férfiak, kik a mindennapiságon felülemelkedve megvalósítható eszmék-
ért lelkesedni tudnak.

Képzeletben már szemern elé varázsoltam azon gyönyörü látványt,
mikor jobbjaink szép egyetértésben, igaz lelkesedéssel arczukon és szivűk-
ben egybegyülekeznek, hogy ügyes-bajos dolgainkat meghányják vessék s
megállapod'ásaikkal mintegy irányt mutassanak gyengébb, tapaszta la tlat-
nabb, de ügybuzgó kartársainknak a helyes ösvényen való haladásban.

De örömöm nem tartott sokáig, mert a szkepticzismus ördöge
fészkelődött belém s kételkedve ráztam fejemet.

, Hogy miért kételkedem e valóban szép és nemes eszme megvaló-
sulásában, azt a következőkben akarom okadatolni.

De hisz nem is kell sokáig keresgélnem, hogy álIáspontomat iga-
zoljam. - Elég, ha a közelmultra mutatok, mikor az úrban boldogult
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szerencsétlen halva született kerületi egyesület érdekében szólaltak fel
oly sokan, s igazán ékesszólóan, meggyőző érvekkel mutatták ki ezen
egyesül et szükségességét.

Annyi lelkes beszéd, a kapaczitáló érvek oly nagy tömege, egye-
sek áldozatkészsége mindhiába volt a lomha restség és mindennapi
gondok okozta kőz őny ellenében!

Es most x.-y. úr az országos egyesület megalakítása érdekében
lép sorompóba!

Szinte úgy tetszik nekem, mintha a fiú, ki nem tudott az almafára
mászni, most a százados tölgy tetejére akarna önerejéből feljutni.

Nem akarok senkit, legkevésbbé pedig X.-y. urat szomorítani,
de mondhatom, hogy ez az eszme sem fog megvalósulni, ha még oly
sokat hangoztat juk is annak szükséges és üdvös voltát.

És miért nem, kérdi tán valaki?
Mert azóta már vagy két hónap mult el, de a legcsekélyebb jel

sem mutatkozik a láthatáron, me ly az eszme megtestesülését jelezné.
~ Mert egy-két lelkesedő tanférfi idealismusa ellenében ott van vagy
90%-nak lomha gondolkozása, szellemi restsége. Mert még annyira
sem juthatunk, hogy a személyes tekinteteket az ügynek aiárendelnök,
hanem mindegyik mindenben vezér akar lenni, közkatona pedig senki.

Mert még odáig sem tudtunk szellemi művelödésünk terén emel-
kedni, hogy minden tanító legalább a hivatalos szaklapot olvasná,
nemhogy még más szakfolyóiratot, vagy müvet szerezne és igyekeznék
a korral haladni. Mert még a rendes egyesületi gyüléseket is csak
kényszeredve látogat juk s csak immel-ámmal veszünk részt a tanács-
kozásokban még a legfontosabb dolgokban is.

Tudom, hogy rosszul esik a jobb gondolkozá su ak nak e tények
konstatálása, de - sajnos - ez úgy van, s ezen nem változtathat még
most senki, mivel a szellemi kis koruság a tanítói testületben még
mindig nagy mérvben uralkodik, úgyannyira, hogya legtöbben, nem
hogy szellemi tökélesedésre törekednének, sőt a meglevő s a képző
intézetben elsajátított szellemi tőkét is parlagon hevertetik, mert nem
az idealismus, hanem csak az anyagiak hajhászása képezi fötörekvésü-
ket és ezen egy - igaz hogy hasznos - czél elérhetése közben min-
denröl, még saját becses "én "-jők magasabb rendeltetéséről is egészen.
megfeledkeznek,

Nem folytatom tovább házi bajaink felsorolását, hanem csak óhajtorn :
bárha a fönnebb érintett nemes eszme' testet öltve eleven czáfolata lenne
az én megfigyeléseimnek ! - Én volnék az első, ki bűnbánó szóval bocsá-
natot kérnéle a kartársaktól, a miért ala ptalan dolgokat írtam felőlök.

Adja Isten, hogy az utóbbi eset valósúljon meg, mert akkor leg-
alább napnál fényesebben bizonyít juk be, hogy nem vagyunk már kis-
koruak, hanem mint fötényezö k a társadalmi müvelődés terén mi is
méltó helyet kivánunk magunknak! 1 s ten vel ü n k

. Figyelő.
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1 rod a lom.
Pál apostol levelei. Irta Masznyik Endre dr., theolog. akad. igazgató.

Harmadik -füzetét vettük a kiváló tudományos készültséggel irt nagy
mű II. részének, -rnely Pál apostol leveleit tárgyalja. Az egész münek
ez már a 15-16. fűzetet teszi.

Augustinus élete, tana és befolyása a tanfejlődésre. Dogmatörténeti
tanulmány. Irta Jaus« Vilmos, soproni theol. tanár. Különlenyomat a
.Prot. egyh. és isk. lap" 1895. évfolyamából. Tartalma: 1. Augustinus
élete. 2. Augustinus iratai. 3. Augustinus tana. 4. Augustinus tanának
befolyása ..

Gyámintézet. A magyarhoni egyetemes evang. egyházi gyámintézet
kőzlőnye, Megjelenik évenként háromszor. Szerkeszti Bognár Endre,
!ovászpatonai ev. lelkész.E kitünó en összeállított lap mindazt magában
foglalja, a mi időnként az egyet. gyámintézet k őr ében történik s álta-
lában a mi másokat egyháza iránti buzgó tevékenységre serkenthet.
Af. é. 2. szám mindjárt a lap élén megemlékszik Radvánszky Béla báróról,
koronaörr é való megválasztatása alkalmából. Megemlítjük még az "özvegy
Berzsenyi Miklósné gyámintézeti ala pítványá "-ról szóló czikket, melyből
olvassuk, hogy a nemesszivü n ő 2000 koronás alapítványt tett a dunán-
túli ev. egyházkerületi gyámintézet javára.

A magyarság keletkezése és gyarapodása. Ily czim alatt bocsájtotta
közre a FrankIin-Társulatnál 408 la pon Vámbéri Ármin k ítűnö tudósunk
a magyar nemzet származása tekintetében tett hosszas nyelvtudományi
és történeti nyomozásának eredményeit, amelyekről pár hónap előtt a
magyar tud. akadémiát már tájékoztatta volt. A könyv nemzetünk eth-
nikai eredetét és kifejlődését minden eddigí k utatást fölülmuló tudo-
mányos készülettel világítja meg. Vámbéri a finn-ugor rokonságot a
maga mértékére redukálja és nagy apparatussal igyekszik bebizonyítani,
hog-y a magyar nemzet török eredettel bir. Bizonyitásában amilyen kőrül-
tekintő és óvatos, olyan pazar is egyszersmind. A magyaroknak az
uralaltájiak többi ágával való rokonságát mindenekelőtt puszta nyelvi
rokonságra szállítja le. Vámbéri nagyérdekü könyvének első részéhez
egy második rész is csatlakozik, a magyarok ethnikai leírásával, az
újabb 'török, kivált kún csapatok beköltözéseinek viszonyaival stb. A
könyv egész napjainkig követi nemzetünk fejlödésének folyamát. El lehet
róla mondani nemcsak azt, hogy alapvető munka, de azt is, hogy forra-
dalmat fog elöidézni a magyar történetirásban.

Diesterweg Adolf válogatott müvei (" Ausg ewáhlte Schriften. ") jelen-
tek meg 4 kötetben a nagy tan férfiu fiának, Diesterweg Móritz frank-
furti könyvkereskedőnek kiadásában, második kiadásban. Ez a kiadás
több mint száz értekezést foglal magában a legkülönfélébb pádag og ia
tételeket fejtegetvén azokban. Ennek a négy kötetnek ára 12 marka
helyett :4 m(Írka. (2 frt). A kiadó nagy anyagi áldozatot hoz, csakhogy
atyja müvei minél szélesebb körökben nyerhessenek olvasókat Hason-
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Iókép kapható "Diesterweg, Wegweiser" 3 márka 60 fillér helyett 1 márlca
50 fillérért. Diesterweg müvei nem szorulnak sem birálatra, sem dicsé.
retre, Csak arra kivántam utalni, hogy azok most olcsó pénzen meg'
szerezhetők. S mind azoknak, kik német pádag og iai müvek~t olvasnak

"szolgálatot vélek azzal tenni. -- Ebenspanger János.

V egyes e k.
Elöfizetöinkhez. Lapunk előfizetőit általában kérjük elö·

fizetéseiknek megújitására, hátralékosainkat pedig hátralékaik tör·
lesztésere.

Ingyen példányok lapunkból. Az "Evang. Népiskola" kiadóhivatala
abba a helyzetbe jutott, hogy néhány előfizetőnek hátralékát, s újabb
előfizetését segély alapból pótolhatja. Ezennel felhívjuk tehát mindazo-
kat, kik erre igényt tartanak, a szerkesztőségnél mielőbb jelentkezzenek.

Az n Evang. Népisko la " kiadója.
Kimutatás. A "Milleniumi alapv-ra multkori kimutatásunk óta k ővet-

kez ö adományok érkeztek: Sch r auf Endre német-zsidányi tanító gyüj.
tése 4 frt 50 kr., melyhez maga a gyüjtő 1 frt 30 krral járúlt, a többit
egyszerü földmivesek adták össze. - G ö h r ing Mihá ly miklósfalvi
tanító adománya 2 frt, - Nag y Sándor paedagogiumi hallgató 2-ik
gyüjtése (Budapest) 5 frt 10 kr.; ezt a márcziusi számban kimutatott
6 frt 50 krhoz adva, az egész gyüjtése 11 frt 60 krt tesz. E gyüjtéshez
járúlt Nagy Sándor főgyüjtő 1 frt, Hurányi Irma 50 kr., Tabajdi János
30 kr., Felicides Lajos paedagog. hallg. 1 frt, Wichmann Ede ev. tanító
(Budapest) 1 frt, Horváth Béla mészáros 1 frt, Frölich 30 kr., Záborszky
István 50 kr., Gamauf Károlyné 1 frt, Róth Lajosné 30 kr., N. N. 20
kr., Záborszky János 50 kr., J anko vich József 2 frt, dr. Stehle Kernél
1 frt, - St e ige r Ferencz kassai polg. isk. tanár gyüjtése 5 frt, mely.
hez a gyüjtő 3 írttal, a kassai ev. polg. leányiskola IV. osztálya 2 frttal
jár últ, - Poh á n k a Ödőn, csóvá-l tanító adománya 1 fr t, - C s o n k a
János, orosházi tanító adománya 6 frt. - Fr ü h wir th Lajos pozsonyi
tanító gyüjtése 12 frt, melyhez következők járúltak : Klaus Friedrich
1 frt, Habermann Ernő 2 frt, Stiegler 1 frt, .Munker Henrik 1 frt, Karig
Adolf 1 írt, Munker A. 2 fr t, A. A. 1 frt, Pfaff C. 1 frt. Frühwirth
Lajos 2 frt. - Ber e c z Gábor, ostfi-asszonyfai tanító gyüjiése 6 frt
48 kr., ehhez járúlt ; Berecz Gábor 1 frt, Nagy János 50 kr., Frisch K.
40 kr., özv, Weörös Józsefné 1 frt, dr. Nagy 50 kr. Czencz Antal 20
kr., N. N. 10 kr., Erős Sándor 30 kr., Czencz Jánosné 25 kr., M. M.
10 kr., Horváth Ernő 50 kr., ifj. Vidos József 50 k r., Rutter Zsigmond
lelkész 50 kr., N. N. 10 kr., az evang. népiskola IV. V. és VI. osztályá-
nak tanúlóí 53 kr. - Wa g ner György, újverbászi közs. jegyző gyüj.
tése 4 frt, ehhez a gyüjtő 2 frtot, Új.Verbász községe 2 frtot adott. _
Pap Ferencz, nemes-magasil tanító adománya 2 frt, - Var ga János,
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tnaÍomsoki tanító gyüjtése 4 frt 50 kr., melyhez adott: Varga J. 1 frtot,
Laász Sándor, kisegítő tanító 1 frt, Halász Gabriella 1 frt, Szigethy
Dániel lelkész 1 frt és Kováts István s. lelkész 50 kr. - C sa pl i István
mezőlaki tanító gyüjtése 4 frt 15 kr., melyhez a gyüjtős Jerfy Adolfné
1-1 frtta1 járúlt, a többit egyszerü földmívesek adták össze (Iő-en),
- Pra t sch e r Vilmos, bács-fekete hegyi tanító adománya 2 forint. -
A most kimutatott összeget az áprilisi számban kimutatott 141 frt. 75
krhoz adva, eddigi gyüjtésünk főösszege: 199 frt 48 kr. Papp József.

Egyházkerületi felsőbb leányiskola. A dunántúli egyházkerület által
felállítandó leánynevelő-intézet vajudó kérdése, úgy látszik, közeledik
a megvalósuláshoz. A mint értesülünk róla, az egyházkerület most foly-
tat tárgyalásokat Kőszegen a telek, illetőleg alkalmas épület megvá-
sárlására nézve.

A II. országos és egyetemes tanügyi kongreszszus szervező gyűlése
ápril hó ll-én nagy közönség részvétele mellett tartatott meg Buda-
pesten. Képviselve voltak ott a kisdedóvotól kezdve az egyetemig a
tanügy minden rendü és rangú munkásai, Elnöki megnyitó után Nag y
László titkár adott számot a szervező bizottság eddigi műk ődéséröl. A
jelentés. szerint már eddig 135 testület jelentette be képviseltetését,
köztük 8 főiskola. Azután megvitatták a bizottságnak a szervezö .gyülés
elé terjesztett javaslatait s azokat csekély módosítás mellett mind elfo-
gadták. E szerint a kongresszus 1896. julius első felében tartandó meg
és 3 napnál tovább nem tarthat. Felöleli a közoktatási szervezet minden
ágát, valamint a neveléstudomány általános érdekü tételeít. A kong-
resszus ülései kétfélek lesznek, u. m. asz a kos z tál Y i és ö s sze s
Ü 1é sek. - A sz ervezö gyülés kimagasló része volt Bek e Manó dr.
felolvasása, mely a kongresszus összes ülésének tárgyáról
szólt, s mintegy kornmentárúl szolgált az imént megállapított pontokhoz •
Az általa felsorolt kérdések, melyeket a tanítóság egységes foruma
óhajt vinni, a következők; a népoktatás reviziója, a középiskolai törvé-
nyek kritikai méltatása; új tudományos góczpontok, főiskolák létesítése;
a mai szakiskolák czélszerütlen beosztása, az egyes vidékeknek meg-
felelő szakiskolák létesítése; humanítárius intézmények szervezése; a
nönevelés; a tanár és tanítóképzés ; a vallásoktatás; iskolai felügyelet
alkotmányosabbá tétele; az egység az adminisztráczióban; a vallásmi-
niszterium külőnválása a közoktatásitóI ; a nemzeti elemnek nagyobb
térfoglalása az, iskolai tantervekben; a mai vizsgálati rendszer, megbí..
rálása és más alapokra való fektetése ; a társadalom, közvélemény és
a tanítóság. Végül megválasztották a rendező bízottságot, melynek
elnöke He i nr í c h Gusztáv dr., egyetemi tanár lett.

A tanltók országos gyűlése. Aprilis hó l l-én tartotta meg a hazai
tanítók országo 3 bizottsága tavaszi nagygyülését, melyen számosan
vettek részt az ország minden részéből. A gyűlés első tárgyát az
ez red é v nek az isk o 1 á k ban val ó meg ü n n e pl é 5 e képezte. Az
előadó; P éte r f fy Sándor tanár javasolta, hogy az ünnepély isteni
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tisztelettel kezdődjék, azután alkalmas terembe vonul a tanúlóifjuság, a
hol énekkel és szavalattal folytatják az ünnepélyt. Másnap a szabadban
folyjék az ünneplés. A tanító vagy tanár vezesse a tanúlóifjuságot vala.
mely történelmileg nevezetes helyhez, esetleg a temetőbe és ott magya-
rázza meg a nap jelentőségét. Délután mulatság rendezendő, melyen a
tanúlók, szülők és 'polgárság vesz részt. Néples füzetek szerkesztendök
s a szerkesztő bizottság tiszteletbeli elnő kéül fölkérik Jókai Mórt. A
gyűlés az előadó .javaslatához hozzájárúlt. Agyülés 2 tárgya volt: a
tan í t ó k nak fe gy elm i biz ott s ágo k ban val ó kép vis e It e·
tése, 3. tárgya pedig: általános tanügyi programm készi-
t é s e. Mindkettő élénk vitát idézett elő; azután pedig kiadták azokat
az igazgató-tanácsnak megfontolás és formulázás végett.

, - Jubileum. A felső lövői tanintézetek 50 éves jubileumra készül.
nek. Az eddigi' megállapodások szerint a jubileum julius vége felé vala-
mely vasárnapon fog megtartatni. Előkészületek már eddig annyiban
történr.ek, hogy Kurz Samu és társai jubileumi albumra gyüjtenek pénzt,
hogy Epenspanger j ános és Vaday József a "Felsőlöv6iek Albumát!
adják ki és hogy az nErtesítőben" a tanintézetek 50 éves története és
Wirrimer nek életrajza (Ebenspanger János tollából) fog megjelenni. A
volt. növendékek kőzül már számo san igérték, hogya jubileum ra megint
elmennek Lövőre. Várható tehát, hogy a jubileum rendkivül látogatott
és fényes lesz.

A felső-Iövői tanintézeteket a jelen tanévben 274 növendék látogatja .
. Az intézetek költségvetése 41,000 frtra rug.

Küldöttség tiszteigése. Vasvármegye főispánjának Reiszig Edének,
ápril 1S-án történt beigtatása alkalmával a vasvármegyei három espe-
resség és a felsölővöi tanintézetek is tisztelegtek az új föispánnál. Kund
Samu esperes tolmácsolta a kőrülbelül 30 tagból álló küldőttség érzel-
meit. Mire a főispán a figyelmet megköszönve igéretet tett, hogy adandó
alkalommal az evangelikusok egyházi és iskolai ügyei nála készséges part.
fogóra fognak találni.

Tanltoválasztás. A kemenes-hőgyészi evang. egyház az ottani, eddigi
helyettes-tanítót, Ni ts Istvánt rendes tanítójává választotta. -- Ugyan.
ezen gyülekezet leány-egyházából, Magyar-Gencsről pedig az ottani
másodtanítót, As b ó t h Józsefet Bellahidára választották meg rendes
tanítóvá.

Oknyomozó helység-névtár. B ih ari Károly tanítÓ (Csorvás, Békés.
megye) oly kérelemmel fordúl Magyarország tanítóságához, hogy kiki
szíveskedjék egy levelező-Iapon vele saját községük, esetleg a szornszé-

,dos k őxsége k nevei nek okát, eredetét röviden, velősen tudatni. Bihari
meg van arról győződve, hogy minden köiség nevere nézve van monda
vágy hivatalos adat, mely azt magyarázza. A tudósítást mielőbb kéri,
hogy műve a "Millenium<.ra megjelenhessék. Tiszta jövedelmének egy
része a "Tanítók Házáv.ra van szánva.

Az éjszaki sark fölfedezése végre sikerült. Ha való a hír, Na nsen
nor vég hajós eljutott, az éjszaki polushoz. 1893. junius 27.én indúlt el a
»Fram" g öz ősö n, s a tengeráramlatok irányában kereste s' találta fel a
polust, a hol 2 fok meleget talált. ",


