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Az evang. egyház kettős gyásza. Lapunk zártakor vettük egyházunk két jelesének elhúnytáról
sz616 következő leverf gyászhireket : Os t ffi Ass z on y fai Os tffy Pál küriai bír6, Sopronvármegyének
egykori alispánja,
f'. évi január h6 29-én életének 69-ik évében Budapesten. erzsébetkörúti házában
jobblétre szenderűlt; Dr. G ed ul y L aj o s kir. tanácsos, dunáninneni ev. püspök,
s főrendi házi tag f. é. január 29-én életének 7f)-ik évében Pozsonyban elhúnyt.
Egyházunk két kivál6 hitbuzgó vezérférfiát vesztette el az elhúoytakban. A soproni
ev. lyczeum és tanít6képzö-intézet Ostffy Pálban azonkivül nemeslelkű, áldozatkész
jóltevőjüket is gyászolják. Áldott legyen az o emlékez etük !
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ÍL évfolyam.

6ld,m.

Evangelilíus Nélliskola.
:r::.::r e-velés- és oktatásügyi

ha -vi folyóirat.

Megjelenik
minden
hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : K pi Gyula és Papp
A lap szellemi részét, illető közlemények a szerkesztőséghez
(Sopron, eV811g tanítóképzőintézet) kűldendők.

Az
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JÓZS(~f.

előfizetési- é, hirdetési díjak a kiadóhivatalba, Litfass
Károly kiadó nevére czimezve
kuldendők. - Az előfizetési feltételek megolvashatók a boríték on.

»Jobb néktek így.« *)
Ján. 16. 7.

".T obb néktek így, hogy immár elmegyek,"
Bár szívetek sajog, vérzik eszóra.
Am fájdalom bölcsője az örömnek
S enyészet az öröklét hordozója,
Virág fakad a sírhalom tövében.
Érettetek s még sokakért foly vérem,
Jobb néktek így! ...
.T obb néktek így! Nem ismertek ti még,
Nem 1 éle k ben, csak múló porhüvelyben :
Im lássátok a ill e g ti s z t II 1 t Igét,
Mi salak volt - a test, eztán pihenjen.
A Lel ket egykor rátok majd kiontom,
Hogy kebletekben égi láng lobogjon,
.Jobb néktek így!
.T obb néktek így! Míg féltve őrzi anyja,
N em oly merész, nem oly erős a gyermek,
De künn .a síkon önmagára hagyva
Tanul szemébe nézni fergetegnek.
Keblét viharra, vészre bátran tárva Ott születik a hős a bősz csatákba ..
Jobb néktek így! ...

r

Jobb néktek igy! Bár most nem értitek,
Hisz könyben úszik szemetek pillája,
Ám lesz idő, igen, megéritek,
Hogy tisztán láttok napba, éjszakába.
A hívőké az élet koronája,
Higyjétek hát - a szó akárhogy fájna:
Jobb néktek így! ...
e

Vojtkó Pál.
*) Ger o k K á r oly II a k, a f. évi január hó l3-án Stnttgártban
egyházi szónoknak s költőnek nP a l m b 1 ti t ter" czimű gyújteményébűl.

elhalt mély kedélyű

Zsinat előtt.
A mult évben megjelent zsinati előrnunkálatök
azon aggodalommal,
hogy az 1891-ben összeülendö
mos t o hag y e r m eke lesz.

méltán töltötték ellelkeinket
zsinatnak nép okt ft tás u n k

Ezen aggodalmat táplálta s táplálja most is bennünk egyrészt azon körülmény,
hogya zsinati tagok összeállítására
nézve alapúl szelgal 6 1868-ik évi határozatok a
a népoktatás napszámosait teljesen ignorálják; pedig ha méltányos, hogy az esperességeknek agyűlekezetek
számarán ya szerint meghatározott
képviselőin kivül a
k z é pi s kol á kat külön 2-2
tanár képviselje minden kerületből, nem kevésbbé
volna méltányos és szükséges, hogy kerületénként
bizonyos arányban a nép o kt a tás i int é zet ek is képviseltetést
nyernének a zsinaton.
Másrészt a zsinati
előmunkálatok nem mutatnak rá a népoktatás azon fontos ügyeire, melyek orvoslást és egyet
eme s intézkedést kivánnak.
.J 61 tudom, hogya zsinat nem terjeszkedhetik ki az egyházi és iskolai élet m in den mozzanatára s nem készíthet
min den intézmény számára szabályzatokat.
Azonban az elv i határozatokat,
az utasításokat,
egyházszervezetünk
f6rumainak intézkedésre való felhivását s felhatalmazásat a zs i na t t 6 1 várjuk.
ö

Nagy egyöntetűség
népiskolainkat
előbb sem jellemezte.
Most azonban,
mi6ta az egyetemes gyülés megelégszik népnevelésünk száraz sta t isz tik a i adatainak összegyűjtéséveI, és népiskoláink számára semmiféle irányt ki nem jelöl: ezen
a mezőn a legváltozatosabb
különféleséggel
találkozunk.
Kinyomatott
tanterve,
tudtommal, csak két egyházkerületnek van: a tiszainak és dunántúli nak. S mennyire
eltérnek ezek is egymást61!
A másik két egyházkerület
jóformán az esperességekre vagy gyülekezetekre
biz za a tanterv-készítést.
Hányféle és egymást6l
mennyire eltérő elv és irányzat nyerhet azokban kifejezést!
A tantervek különfélesége magával hozza a tan k ö n y ve k különféleségét.
A könyvek behozatala legtöbb helyen az egy é n i izlésre van bízva, felsőbb hatóságaink kevés helyen törődnek azzal, hogya felügyeletök alatt áll6 népiskolákban minő
kézikönyveket használnak.
.
A hány ev. tan í t 6 kép z ő n k van, majd annyi a szervezetök.
Ket t ő néhány speciális szak kivételével - főgymnasiumi tanterv szerint halad, s 4 évfolyamú; más kettő, egymástól teljesen különböző tanterv mellett, 3 évi tanfolyammal bir; az ötödik, mint önállő intézet, mind ezektől eltérőleg külön tanrendet s
szervezetet teremtett.
Ha tehát valamely növendék egyik intézetből a másikba
megy át, könnyen megtörténik, hogy tanulmányaiból egy-két fontos tantárgy kiesik,
másokkal pedig kétszer is kénytelen foglalkozni.
Népoktatásunk
s tanító képzésünk ez egészségtelen
állapotban tovább nem
maradhat.
Más felekezetek s az állam intézetei ver sen y r e hívnak fel benn ünket.
E versenyben csakhamar utols6 helyre kerűlünk,
ha nép oktatási intézeteinkre - hasonlóan középiskoláinkhoz - a c zen tra 1 i z á c zi ó bizonyos mértékét nem alkalmazzuk s egyet
eme s szerveze ttel egyöntetűségöket
s ezáltal
mííködésük
niveauját is nem emeljük.

_____
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Azért is népoktatásunk
fejlesztése érdekében különösen ket t ő t kérünk s
várunk azsinattól:
egyetemes
tantervet
a népiskolák s 'egyetemes
szerve zet e t a tanítóképző-intézetek
számára,

Kapi Gyula.

Az Isten fogalma,
Az Isten lényét a véges emberi elme fel nem foghatja.
A koszorús költő
is 'ekképen fohászkodik: "Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző
lelke óhajtva sejt: léted világít, mint az égő nap, de szernünk bele nem tekinthet".
A legbiztosa bb irányt követi az Istenhez az, ki hitével úgy el tud merűlni az Istenben, hogy b enne azt a legbölcsebb, legtökéletesebb lényt látja, a ki által vannak
és lesznek mindenek, a kinek tőle elválaszthatatlan tulajdonságai : a mindenhatóság,
az örökké" alóság, a legfőbb bölcseség, a véghetetlen jóság, az igazság és szentség Ki az Istent ezen s többi fenséges tulajdonságaival
lelki szemei elé tudja
állítani, képzelni; ki hitének világánál azt is látja, arról is bizonyos, hogy az Isten'
csupa szeretet, olyan a ki nem kivánja a kárát, baját senkine k, ellenkezőleg legfőbb
boldogságának egyik alkatrésze épen abban van, ha földi gyermekeit is boldogoknak láthatja;
ki abban a tudatban éL hogy Isten béketüréssel válja még azt is,
hogy a bűn útján tévelygők is megjavuljanak, mert nem akarja, hogya bünös
elveszszen, hanem, hogy megtérjen
és éljen; a ki végre méltányolni tudja a
váltság nagy munkáját
Istennek azon egész világot magához ölelő kegyelmét,
amelyből
üdvezítőt, szabadítót küldött a földre, hogy általa mindenek az
igazság megismerésére jussanak, s mint ilyen alázattal s hálával borúl le Istene
előtt, s olyan életet folytat, hogy egész élete szakadatlan istenitisztelet, szolgálat:
az ilyen embernek hel yes
fog alm a van az Istenről.
Az ilyen ember
Istenben él és az Isten őbenne;
tudja kiben hisz, bizonyos felőle, hogy itt e
földön bármi csapás, ezenvédés
zúdúljon is rá, az Isten feljebb nem kisérti,
hogy azt el ne tudja viselni; a földi lét lezajlása után pedig bizton reméli, hogy
elveszi az örökélet
hervadhatatlan koronáját.
Ilyen vallásos, Istenben hivő lelkek mindenkor találkoztak, ilyeneknek kellene
lennünk miridnyájunknak.
Ilyenekké nevelhet bennünket a mi sz. vallásunk. Szándékom az, hogy jegyzeteimből s az oly nagy tetszéssel fogadott Rod eme y e rféle gyűjteményből a tisztelt tanító uraknak egész hosszú sorozatával szolgáljak
azon megragadó példáknak, a melyeket - hiszem - nagyon üdvösen felhasználhatnak a vailás szemléleti tanítására;
azon leginkább czélhoz vezető módszer
alkalmazására,
melyet nt. Schneller István theol. akad. igazgató úr az "Evang.
Népiskola" ez évi első számában oly melegen ajánl.
Istenre vonatkozó bibliai helyek: zsolt. 10. 4., zsolt. 53. 2., Ezs. 41., 4. és
45. 6, V. Móz. 4. 39" V. Móz. 6. 4-6., Zak. 14. 9., Mal. 2. 10, 1. Sám. 2·
2., II. Sám. 7. 22., Zsolt. 18. 32., Zsolt. 83. 19.. Márk. 12,32., 1. Kor. 8.4-6.,
Gal. 3. 20., Efez, 4. 6., Jan. 4 24., Csel. 17. 27.--28., Ján, 1. 18. sat.
Ki á des ő t ? II. Fülöp spanyol király vadászatra ment egyszer fiával,
a ki később mint Ill. Fülöp ült a trönuson.
Útközben rájok szakadt az eső. A
koronaherczegre ez nagyon kellemetlen volt s azért így szólott atyjához: "Atyám

"t

~gy kérésem volna".
.Micsoda, fiam?"
"Parancsold,
hogy az eső m eg állJ ón '1 •
• Gyermekem - szólott az atya - kérésedet nem teljesíthetem,
egy hatalom van
még felettem, annak kezében az eső. kulcsa, s ezt a kulcsot senkinek oda nem adja".
Erre így szólott az ifjú herczeg - s valóban igazat is mondott: • Óh atyám, ha
még ily csekélységet sem tehetsz meg, akkor bizony-bizony
vajmi kicsiny a te
hatalmad" .
A nag y Ist en. Egy szép vasárnapi reggelen bement a falusi ember' a
városba.
A mint az utczán ballagott, találkozott egy városi ismerősével.
A kölcsönös üdvözlés után, kérdazé a városi ember a falusit, hogy hova indult?
~A
templomba"
úgymond a falusi.
"A templomba?
Hát ugyan mit csinál ott?"
jegyezte meg gúnyosan a városi. Mire a kérdezett felelé: .Jmádkoz ri fogok az
én Istenemhez". - • Úgy, folytatá amaz
de hát tudju-é, hogy ki az az Isten?"
.Az az Isten -- válaszolt a falusi oly nagy és hatalmas,
hogy az egeknek
egei sem fogadhatják
be s egyszersmind oly kicsiny, hogy az én szivemben is
lakozhatik" .
Mia z Ist en?
N agyon régen, Krisztus Urunk előtt úgy 460 évvel élt
egy pogány bölcs, névszerint 8imonides.
Ettől a bölcs férfiútól azt kérdezte egy
akkori fejedelem: mi az Isten?
8imonides, hogy helyes feleletet adhasson, egy
napi gondolkodási időt kért.
A fejedelem szívesen beleegyezett.
Mikor az egy
nap elmult, a bölcs két napot, majd négy napot S' így a meghatározott
időnek
eltelte után mindig kétszeres határidőt kért Történt, hogy ily módon elmult egy
év, két év s a bölcs egyre késett a felelettel.
V égre a fejedelem megunta a
várakozást s komolyan felhívta 8ímonidest a válaszra. Ekkor a bölcs így szólott:
•Uram! mennél tovább s mennél többet gondolkodom fölötte, annál nehezebbnek
tünik fel előttem e kérdésre felelni: "mi az Isten ?" A keresztény ember az ilyen
kérdésre megtalálja a választ a bibliában.
Hol az 1 s ten?
Történt, hogy egy bölcs férfiú séta közben egy pásztorfiúval találkozott, ki a földön heverészett s apró kövecsekkel játszadozott.
A bölcs
megállott s kérdé a fiútól, hogy mit mivel.
A fiú erre egész bátorsággal felelé:
"Én most gondolkodom".
.8 mi fölött gondolkodol?"
kérdezé a bölcs.
.Én a
jó Istenről gondolkodom".
"Úgy, szólott a bölcs - s vajjon tudod-é, hogy hol
van az Isten?"
A fiú mosolygott.
• Nézd csak fiam - folytatá a bölcs -- itt
van egy szép piros alma, én azt neked adom, ha meg tudod nekem mondani, hogy
hol az Isten?" Erre a fiú felállott s táskájából két piros almát vett ki s mondá:
"N os, én meg ezt a két piros almát ajándékozom neked, ha meg tudod mondani,
hogy hol nincsen az Isten?"
Aki s b 1 c s. Egy alkalommal azt kérdezte a fiúcska édes anyjától, hogy
hány lsten van?
E kérdést hallva kis öcscse, azonnal ezt a megjegyzést tette:
"Ejnye, hát azt sem tudod, hogy csak egy Isten van ?. "Hát te honnét tudod P"
kérdezé az előbbi.
"Onnét tudom volt a válasz - hogy az Isten minden
helyet betölt, így hát egy másik Istennek sehol sincsen helye".
ö

A z Ú r. A reformaczió történetéből
eléggé ismeretes Hassziai Fülöp egy
napon sétalovaglást
tett nagy 'kisérettel.
Midőn egy űtjokba eső erdőbe mélyen
behatoltak, egyszer csak sötét felhők emelkedtek az égen, majd elkezdett dörögni,
villáml ani minden irányban,

s mi több,

a villám nagy morajjal

épen Fülöp

előtt

.,
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lecsapott egy vastag tölgyfába és- azt egészen szétrepesztette.
Ezen borzaszt6
jelenetre a markgróf lova megfjedt, hirtelen elvágta magát s Fülöp is a földre
bukott. Ezt környezete látva, azonnal segitségére sietett s egyik a másik után
ostromolta e kérdéssel:
"Kegyelmes uram, avagy nem történt-e valami bajod?"
Midőn Fülöp felegyenesedett, a helyett, hogy fájdalmairól panaszkodott volna,
kezével az égre mutatott s igy szólott:
"Miért neveztek engemet ú rn ak? a ki
ott fenn mennydörög, az az igazi úr s igazán ke gye 1mes, mert ime tőlem elhárította a nagy szerencsétlenséget".
Hol az Ist enn inc sen.
Egyik gyermektől ezt kérdezte a tanít6 az
iskolában: tudnál-e olyan helyet, hol az Isten nincsen, mert hát úgy tudjuk, hogy
az Isten mindenütt ott van az égen és a földön?
A gyermek erre így felelt:
"Az Isten ugyan mindenütt jelen van, de én úgy vélem, hogy egy helyen még
sincsen, nincsen ott az istentelen ember gondolatában".

Laucsek

JÓná.s.

I

A beszéd-: és értelemgyakorlatok tanításáról.
A czímet olvasva, bizonyára azt mondja a szíves olvas 6 : ugyan mit mondhat czikkír6 ezen elcsépelt tárgyr6l valami újat, hiszen a verebek is erről csirípelnek már! Lehet, hogy az alábbiakban nem sok ujat fogok mondani, de talán
sikerűIni fog nekem a szóban forgó tárgyat azon oldalról megvilágitanom, melyet
az iskola sok esetben elhanyagol.
Volt alkalmam hallani s tapasztalni, hogy sok tanít6 a beszéd s értelem gyakorIatokat csak olyan ráadás-tantárgynak
tekinti, s tanítását
úgyszólván teljesen elhanyagolja.
Sőt afféle megjegyzés sem ritkaság: ugyan minek azt a gyermeket
az iskolában beszélni tanítani, hiszen megtanulja azt az utczán is! Igen, megtanúlja,
de hogyan?
Mások feleslegesnek tartják az időt arra fecsérelni, hogy megmutogassák a gyermeknek képen vagy természetben a házi állatokat, kerti' növényeket
stb. Úgyis látja a gyermek azokat mindennap l Hát hiszen látni, az igaz, hogy
látja, de csak olyanformán van velök, mint a szórakozott ember, ki naponként
számtalanszor elmegy valamely bolt előtt, s talán mindannyiszor oda is tekint a
a czimre és akirakatra,
s mégis, ha valaki kérdezné tőle: inihez van az a
bizonyos kereskedés czimezve, a fehér eJefánthoz-e, vagy a kék csillaghoz ? és
hogy mit látott akirakatban ? - kizonyára zavarba jönne a felelettel, mert figyelmesen soha sem nézte meg.
Hogyan állunk most már az iskolába lépő gyermek értelem- és beszédbeli
fejlettségére nézve? A valóság a legtöbb esetben az, hogya
gyermek nagyon
szegényesen tud beszélni, különösen a köznép gyermeke.
Szókincse nagyon szűk
korlátok közt mozog; kiejtése hibás, a mennyiben környezetének tájszólását tükrözi
vissza minden hibáival egyetemben, s azon fölül sok hangot nem is tud tisztán
kiejteni. S ezen - úgy minőségre, mint teljedelemre nézve - silány nyelvet is
sokszor csak törédezve beszéli; összefüggő, értelmes beszédről a legtöbb 6 éves
gyermeknél nem is lehet sz6. De hát hogyan is beszélhetne az a gyermek értel
mesen? Hiszen értelme is még csak bölcsőjében szendereg.
És ezen nem is csodálkozhatunk, mikor maguk a szülők is igen sokszor az
értelmiségnek nagyon alacsony fokán állanak, s így még arra sem képesek, hogy
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gyermekeik beszélőképességét
czéltudatosan fejleszszék ; inkább rászoktatják őket a
selypítő beszédre, a tárgyakat nem igazi, hanem elferdített nevökön nevezvén meg
előttök;
ők tanulnak meg iukákb a pösze gyermek kedvéért
egy különleges.
keres-nyelvet,
a helyett, hogy őket azonnal a helyes beszédre vezetnék.
Ez az
eset sokszor értelmesebb szülőknél is előfordúl, midőn a józan ész fölött uralkodik
a majomszeretet.
Az értelem korán kezd ugyan a gyermekben fejledezni, de a kenő ápolás
hiányában az is elcsenevész. Környezetében
sok dolgot lát s szemlél a gyermek,
de helyes képzetet azokról nem szerez. Szükséges tehát, hogy az iskola pótolja
úgy a beszédképesség, mint az értelem fejlesztésében a hiányokat
S azt legfőkép
azáltal eszközölheti,
hogy a tárgyakat tervszerűen csoportosítva sze m 1élt e t [.
A szemléltetésnek
azonban akkép kell történni, a gyermek figyelmét a tárgyra akép
kell irányítani, hogy azt minden oldalról jól megvizsgál va, arról teljes képet
nyeljen.
De arra is képesítjuk
a gyermeket, hogy a látottakról
beszédbelileg
számot is tudjon adni, tehát a mit látott és megértett, azt el is tudj a értelmesen
mondani.
A beszéd- és értelemgyakorlat
e szerint folytonos szemléltetéssel
van
kapcsolatban,
azért szekták azt szorosabb értelemben vett sze m 1 élt et ő o kt a tás nak is nevezni. .Tól jegyezzük meg tehát, hogy a beszéd- s ért.-gyakorl.
oktatásuál
a tanító min d í g szemléltessen.
A mit semmimódon sem szemleltethet, azt inkább meIIőzze; mert valamiről beszélgetni, kérdezgetni,
a mit legalább is képben nem állíthatunk
a gyermek elé, az -- fából vaskarika.
Ilyen
beszéd- és értelemgyakorlatra
csakugyan kár az időt vesztegetni.
Sokan azzal a
kifogással élnek: hja! de hol vegyük a szemléltetési eszközöket? No, hát én erre
azt mondom: ha valamely iskola ily eszközökben szegény, ott nem az iskola-fentartó
hatóság szegénységéről szólhatunk, hanem a tanítóról állíthatunk ki szegénységi
bizonyítványt.
El lehet az iskolát nagyon sok szemléltetési eszközzel látni úgyszólván minden költség nélkül, csak egy kis utánjárás kell hozzá. (Vesd össze
az előző szám idevonatkozó czikkével!)
Ne gondoljuk ám, hogya
háznál, ali
udvaron, a kertben, a mezőn előforduló készítmények, vagy természeti tárgyaknak
az iskolába vitele fölösleges dolog volna. Arra, mint már fentebb mondám, soha
se hivatkozzunk, hogy azt [} gyermek úgyis látta. Hogy a legmindennapibb
tárgyról mily hiányos, sőt sokszor téves képzeteik vannak a kis iskolásoknak,
arról
meggyőződhetünk, ha egy ilyen targyát elébök állítunk s kezdjük azt minden szempontból szemügyre venni. Sőt igen jö, ha e tárgyakat - bármi mridon praeparálva, eltartsa gyűjteményünkben mindig kéznél tartjuk, s valahányszor azok
egyikéről akár ismétléskor,
akár az olvasmánytárgyalásnál,
akár a földrajz
vagy terményrajz
tanításánál
szó van, mindannyiszor
újra bemutat juk s a
gyermekeknek róla nyert képzetét ezáltal felújít juk s megszilárdítjuk.
Vannak azonban tárgyak, melyeket akár nagyságuknál,
akár hozzáférhetetlenségüknél fogva nem vihetünk az iskolába.
Ezekről szerezzünk be jó képeket.
Ügyes és ügybuzgó tanító, még ha a legszegényebb
egyháznál működik is, módját
tudja ejteni, hogy a gyülekezeti költségvetésbe
évenként
néhány forint vétessék
fel ilyenek beszerzésére.
Sokat tehet társadalmi
úton is. Üdvös czélú egyesületeket (dalegyl., tűzoltó- s olvasóegyesület
stb.) szervez, melyekkel időnként
mulatságot rendez s az esetleg begyűlt tiszta jövedelem nagy részét iskolai czélokra
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szavaztatja meg. Más természeti viszonyokkal megáldott vidéken míiködő kollégájával csere-összeköttetésbe
lép és p. o. vasérczért küld neki cserébe mészkövet
vagy homokkövet.
Ily módon a gyermek folyvást új meg űj ismereteket,
képzeteket
nyer,
értelme fejlődik, megfigyelő tehetsége élesíil, s mivel a látottak- s tapasztaltakról
a tanító kérdései szerint felelnie is kell, lassanként rászokik az értelmes és összefüggő beszédre, nyelvkincse gyarapodik s általában képesittetik arra, hogy a mit
kellőképen megértett, érzékeivel felfogott, azt el is tudja mondani.
Szóval: megtanul gondolkodni, figyelni és beszélni.
N em áll tehát az, hogy a népiskolában a beszéd- és az értelem gyakorlására
- mint külön tantárgy ra - nem volna szükség.
Bátran állíthatjuk, hogy a két
alsó osztálynak ez a legfontosabb tárgya; 'sőt az r. osztályban az iskolai év eleje
csupa beszélgetési és értelemfejlesztő
gyakorlatokból
áll.
Az I. és a II. iskolai évben a gyermek - eltekintve a vallásoktatástóI
még nem igen tanúl egyebet, mint irni, olvasni és számolni.
E fő tárgyak mellé
sorakozik a beszéd- és értelemgyakorlat,
mely e fokon magában egyesítvén a reálismeretek minden ágát: a később önálló tantárgyként fellépő földrajzi, történeti,
alkotmánytani.
terményrajzi,
természettani
s gazdaságtani
ismeretek alapját rakja
le. E tárgy érdemleges tanításával
tehát nemcsak az értelmet s a beszédképességet fejlesztjük, hanem későbbi oktatásunkat is előkészítjük.
A Ill. osztály tél kezdve a beszéd- és értelemgyakorlat
szerepét a 1ak óhelyismerteté
s veszi át, mely főkép a földrajzi, természetrajzi és alkotmánytani
ismereteket
fejleszti tovább, midőn a lakóhely s a környék fölülati viszonyait,
éghajlatát,
egét, terményeit,
a lakosok foglalkozását
és polgári állapotát veszi
tárgyalás alá. A beszéd- és értelem gyakorlatokat
támogatja,
s a 3. osztálytö!
kezd ve részben pótolja még az o 1vas ó k ö n y v is, mely az előbb elsoroltaken
kivül főkép a történeti és vallás-erkölcsi ismereteket bővíti és fejleszti. A jó
olvasmány tárgyalás már magában véve beszéd- és értelemfejlesztő
gyakorlat.
Ime tehát ily fontos tárgya a népiskolának a beszéd sértelemgyakorlat
Fordítsunk azért annak tanítására
több gondot s lássuk el iskolánkat minél több
szeniléltető eszközzel. Ha az iskola
a gyermek
értelmét
fokozatosan
s minden
irányban
képzi,
s helyesen
beszélni
megtanít
ja, feladatának
tetemes
részét
megoldotta.
Egy más alkalommal majd bátor leszek lapunk szíves olvasóinak bemutatni
a beszéd- és értelemgyakorlat
rés z l et est a um e n e t é t, annak egyik-másik
tételét mintaleczkében is feldolgoz va.

P.

A közönséges törtek osztása.
Olyan válasz-féle Macher Endre ily czimű közleményére : .Két fontos elv a
számolás tanításánal
a népiskolában".
Mindig nagy öremöt érzek, valahányszor "nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat "-ban m ó ds z ert ani dolgozatot látok és olvashatok ! Nagyon örültem akkor
is, midőn e lapok hasábjain Macher E. kartársam dolgozatát láttam, és őszintén
mondom, élvezettel olvastam többször is által.
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Nálunk - ez ideig - úgy tudom, nincsen olyan tanügyi lap, amely kizár6lag tan í tás t-ani és m 6 ds z ert ani dolgokkal foglalkoznék; pedig egy ilyen
irányú lap h é zag' p ó tI ó volna, és megbecsülhetetlen nagy és fontos szolgálatokat
tenne a tanító-világnak!
Nem akarok mcstan az emlitett irányú ID Ó ds z ert ani
lapokr61 bővebb en irni, eszembe jutott, azért említettem fel! visszatérek Macher
E. kartárs am idézett, és a januári számban megjelent becses közleményére ; bátor
leszek a dolgozatban tárgyalt •törtek osztásáuak'' m6dszerére észrevételeimet megtenni; és egy más, általam helyesnek talált m6dszert megismertetni!
A közönséges törtek tanításánal sok bajjal és nagy nehézségekkel kell küzdenünk, különösen akkor, ha nem találtuk meg a helyes, a czélhoz vezető möd, szert! Különösen nehézséggel jár a tör tek osz tás a, mert a használni szokott
módszerek mind kifogás alá esnek, és kevés bennük az ész sze r ű ség!
Ezt
tapasztalatból állíthatom ! Igaza van Macher E. kartársamnak, a mikor azt mondja
hogy "a számtan czéljainak elérésére fordított idő és fáradság még mindig nem
termi meg a tőle várt gyümölcsöket".
Nem ám! mert asz á m t a n mai napig
is mostoha tantárgya a népiskolának, a melyre elegendő idő nem fordíttatik, és a
melynek tanításától, - legyünk őszinték. - kisebb nagyobb mértékben félünk is.
j

I

Abban is igaza van Macher E. kartársamnak, hogy "fősúlyt fsktetünk a sza• bályok betanítására
s azok gépies alkalmazására".
Macher E. helyteleníti a
szabályok gépies alkalmazását, és mégis beleesik abba a hibába, hogy egy
gépies szabály betanúlását
ajánlja; ugyanis dolgozatának végén azt mondja, hogy
"a feladatot még egyszer leírom, de hogy a kidolgozásnál el ne téveszszem, az
osztó nevezőjét fölül írom, a számlálót pedig alul, vagy is meg for d í tom az
osz t 6 t, a z utá n s zor z o k s z á m 1á 1 ó.t s z á m 1á 1 6 val, nevez ő t nev ezŐ,vel, vagyis
a megforditott
osztóval
szorzunk".
Ezen idézett
szabaljnal gépiesebb szabályt nem ism ere k, ezen szahálynak alkalmazását senkinek nem ajánlom, mert lehetetlenségnek
tartom azt hogy a gyermekkel meg
lehessen értetni; nem lehet megértetni pedig azért, mert osztásuál szorzást müvelünk, és tulajdonképen
mégis osztunk; ez a gyermek előtt megfoghatatlan,
érthetetlen valami!
Macher E. kartársam dolgozatának általános része helyes, nem kifogásolható;
amit ott mond, ahhoz nem fér szó, az teljesen úgy van! A mit a törtek szorzásáról elmond, az is helyes; de már a mit a törtek osztásáról elmond, annál egy
helyesebb módszer is van, a' mely m6dszerről azonban edd i g tankönyvekben én
részemről keveset olvastam ! -Macher E. kartárs am a közönséges törtekkel való
osztásnak két ttsetét világosítja meg egy-egy példával; az első eset, ha az osz t ó
eg ész s z á m ; a második eset, ha az osz tói s tör tsz á m. Az első esetről
nem sz6lok; de a második esettel. "ha mind az oszt6, mind az osztandó törtszám"
tüzetesen foglalkozom, és a jelzett jobb m6dszert megismertetem!
A példa maradjon meg a régi: "Ha 31/2 köbméter fa 81/4 frtba kerűl, mibe
kerűl akkor 1 köb méter ?" Itten törtszámot-kell, törtszámmal osztani! Macher E·
kartálsom kérdései helyesek; habár én kételkedem abban, hogy a gyermek előtt
világos, természetes és érthető legyen az eredmény. Igaz ugyan az, hogyha mi
egy fennebb tanült szabályt alkalmazunk, akkor ha 33/4 frtot 7 egészszel slosztunk,
a hányodos 33/28-ad lesz; a Uli így van leirva : 3% : 7 = 33/ZSi Ha nézzük a-z
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itt felírt műveletet,
rögtön szemünkbe ötlik az, hogy egy gép i e s szabáJylyal
van dolgunk; mert van egy tört, utána az osztás jele, utána az oszt6, majd végűl
a hányados! De hogy jött ki a hányados? Úgy, hogy egy gépies szabályt alkalmaztunk! Igaz az is, ha az oszt6 kétszer kisebb, a hányadosnak akkor kétszer kell
nagyobbnak lenni. Ez előttünk egyszerű is, világos is; de a gyermek előtt se nem
egyszerű, se nem világos, hanem érthetetlen!
Az eredmény helyes, mert tényleg
1 kbm. fa ára 6%.8' vagyís 2 IOi~8 frtba kerűl!
A szabály a kifejtett példa nyomán nem vezethető le! A példa teljességében
leirva így áll: 3% : 7/2 = 6%8' Hiszi-e valaki, hogy van gyermek, a ki képes
a fenti hányadost a példából kihozni?
Én nem hiszem!
A már fentebb idézett szabály levezetése a gyermek előtt érthetetlen fog
maradni, úgy a gyermeket a törtek osztására csak ideig-6ráig lehet megtanítani j
nem állandó, muló ismeret az, 'a melynél sem az önt e v é ken y ség r e, sem a
fok o z a tos hal a d li s r a semmi gond, semmi súly nem lett fektetve!
Különben, a törtek osztásának m6dszere nehéz; a legtöbb m6dszertani könyv
Macher E. kartársam által bemutatott módszert tanítja, a legtöbb tanító azt
követi és használja!
Hallottam már tanít6kat a törtek osztásának m6dszeréről
vitatkozni, eredménytelenűl;
mert egyik a másikkal nem volt képes megértetni
saját módszerét; irásban is kapaczitálták egymást, de végre mégis csak arra lyukadtak ki, hogy egy gépies szabályt alkalmaztak és azt variálták mindenféleképen!
Volt idő, mikor én is Macher E. kartársam által ismertetett
m6dszert
alkalmaztam, de arról győződtem meg, hogy az eredmény nem áll arányban az
idővel és fáradsággal, a mit a törtek osztásának tanítására fordítottam! Más úton
indúltam el R6mába!
És arra ébredtem, és azt tapasztaltam, hogy helyes útra
akadtam j czélomat elértem; növendékeimmel meg tudtam értetni és fel tudtam fogatni
a törteknek osztását törtekkel !
.
Ezek után kifejtem a jelzett m6dszert, és leb »zom a szükséges szabályt.
A példa a régi j ha 31/2 köbméter fa 81/4 frtba kerül, mibe kerül 1 köbméter? A gyermek tudni fogja, hogy kevesebb, mert ] kevesebb mint 31/2;
tehát
1
1
a 8 /4 frtn ak 3 /2 részébe kerül. A gyermek itten már azt is tudni fogja, hogy
törtet kell törtszámmal osztani, s leírja 81/4 : 31/2 = A gyermek a tanít6 kérdésére azt is megmondja, hogy mind az osztandó, mind az oszt6 vegyes szánj.
A gyermek már azt is tudja, hogy minden vegyes szám (-= vegyes tört) ál t r t té
változtathat6
át! Mind az osztandöt,
mind az oszt6t áltváltoztatja,
s lesz
81/4 = 3%; és 3!/2 = 7/2, vagyis { 81/4 : 31/2 = ?
,
33/~: 7/2 =?
A tanít6 kérdésére
a gyermek meg fogja mondani, hogy mind az osztand6nak mind az osztónak más
a nevez ő j e, vagyis különböző
nevézőjű törtek, mert az osztand6 nevezője : 4,
az oszt6 nevezője: 2! A gyermek már azt is tudni fogja, hogy a különböző
nevezőjü törtek egyenlő vagy közös nevező vel bir6 törtekké változtathatók
át!
Kétféle m6don: vagy a rendes és már ismert szabályt használjuk; vagy pedig a
keresztbe
szorzást
alkalmazzuk;
két törtnél ez utóbbit helyesebb és
jobb használnunk, de meg a gyermek már a törtek kivonásánál úgyis használta
és tanulta az utóbbi m6dot!
A jelen példánál 33/4 : % = ? előbb az osztand6
nevezőjével megszorozzuk az oszt6nak mind nevezőjét, mind számlál6ját, és lesz
ö

l
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4x1 = 28 a számlál6, és 4x2 = a nevező. vagyis 2%; majd az oszté nevez~jével, a 2-vel szorozzuk meg az osztand6nak mind számlál6ját, mind nevezőjéts lesz 2x33 = 66, és 2x4 = 8; vagyis 6%! Most már mind az osztandó,
mind az osztó közös nevezővel biró törtek, s a példa így fog állani: 6% : 28/8 = ?
Az egyforma nevező elhagyható, s a példa így néz ki: 66 : 28 = ? Most pedig
osztunk közönségesen úgy, hogy az osztandó számlálóját elosztjuk az osztö számlálójával és megtaláljuk
a keresett hányadost:
a mely jelen példánal lesz:
6% : 28/8 = 21%8 frt!
Tapasztalásból állítom, hogyha 2-3 példát így oldatunk meg a gyermekekkel,
azok a szabályt minden segítség nélkül önerejükből képesek lesznek elmondani; a
mely így fog hangzani: t ör tet tör tsz á m mal úgy osz tu nk, hog Y h a
a z ok k ülö nb ö z ő nevez ő k kel bir nak, elő b bak ere szt b esz o r z á s
s e g í t ség é vel k z s nevez ő j e k két esz fl z k : m e 1y utá n a nev ezőket
elhagyjuk,
és az osztandó
s z m l l j t elosztjuk
az osztó
számlálójával
s megtaláljuk
a keresett
hányadost!
A törtek
osztásának ezen m6djánál semmi új nincsen; a mi itt van mondva: az a gyermek
előtt már mind ismeretes; tehát csak fok o z a tos hál adá S. t észlelünk, a
melynél mindíg a gyermek öntevékenységére alapít juk az ismeretnek megértését!
A ki a jelen módszert figyelmesen többször átolvassa, be fogja látni, és meg fog
arról győződni, hogy itten semmiféle ell en mon d á s, semmiféle sz or z á s osztás nincsen; a gyermek lelkében nem ébred fel a kételkedés érzete, hogy vajjon
miként lehetséges az, hogyatörtszámnak
törtszámmal való osztásánál, te hát
osztásnál, a megfordított osztóval szorozni kell; és 1 mikor Ő szoroz, tulajdonképen
mégis oszt!
Ezek után két dologra kérem Macher E. kartársamat !
Ne nehezteljen reám, hogy módszeréhez hozzá szólottam; az ő m6dszere
mellett legyen elnézéssel a másik módszer iránt is; a másik kérésem pedig oda
irá-iyúl : próbálja meg az általam közölt módszert iskolájában használni, és személyesen gyöződjék meg arról, hogya
két m6dszer közül melyik 'jobb, melyik
czélra vezetőbb; melyiket érti a gyermek előbb és jobban meg? és ha mind
ezeket gyakorlatilag igen sok példán megpróbálta,
mondja el e lapok becses
hasábjain nézetét és] véleményét.
Ismerem őt, s tudom, hogy ő igen búzgó
és lelkes tanító, azért biztatom is magamat azon reménynyel, hogy kérésemet
nemcsak figyelmére méltatja, hanem teljesíteni is fogja!
Én köszönettel adózom neki azért, hogy nekem becses közleményévei módot
adott arra, hogy nézetem egy részét a törtek osztásáról elmondjam!
ö
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K. N.

Tiltott taneszközök,

nem engedélyezett

tankönyvek.

E lap II. évfolyamának 1. számában azon nézetemnek adtam kifejezést, hogy
a kormányrendeletek
a felekezeti tanítóknak s iskolai hatóságoknak
ennekutána
is a püspöki hivatal útján fognak hivatalosan tudomásukra hozatni. Feltevésemben
nem csalatkoztam.
Egyházi úton közölte velünk a cultusminiszterium Budapesten 1889. decz. 6.
421°95 sz. a. kelt rendeletét, mely egyébként a .N éptanítók lapjának" f. é. 2,
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számában is megjelent, és meIy szerint a következő czímű térképek:
1) Neue
Karíe von Europa, dem Mittellandischen Meer, N ordafrika, Egypten, Syrien, KleinAsien, Kaukasien und dem Schwarz en Meer, von C. F. Baur (A. Hartlebens Verlag
in Wien und Pest). 2) Oesterreich-ungarische
Monarchie, bearbeitet von C. F.
Baur (Wien, Verlag von Ed. Hölzel). 3) Europa fali abrosza tervezte és rajzolta
Kozenn Balázs (Bécs és Olmütz, Hölzel Ede sajátja). 4) Europa, projectata s
desemnata de B. Kozenn etc. 6) Oesterreiohisch-ung, Monarchie entworfen und
gezeichnet von B. Kozenn (Wien und Olmütz, Verlag v. E. Hölzel); továbbá a
következő czímü földgömb: 6) Pamentulu. Felkl Prága, Janu Simu - a magyar
állam kö zjogi helyzetével és viszonyaival ellenkező hamis adatokat tartalmazván,
a magyar földrajzi helynevek helyett azokon német, illetőleg roman nevek használtatván, azon felül Romania a monarchia jelentékeny részére kiterjesztetvén,
és
Magyarország meg nem emlfttetvén, a felsorolt taneszközöket az összes hazai
- iskolákban való használatból kitiltja, és a püspök urat felkéri, hogy ezen rendeletet a batósága alá tartozó összes iskolai hatóságokkal
és iskolákkal az 1876.
XXVIII. t. ez. 7. §-ának 5. p., illetőleg az 1883. XXX. t. ez. 49. §-ában foglalt
határozatokra való figyelmeztetéssel közölni méltóztassék" .
.Tó lesz, ha a tanítók s iskolai hatóságok ezen s ehhez hasonló rendeletekről
nemcsak tudomást vesznek, hanem ezekhez lelkiismeretesen alkalmazkodnak is,
mert a törvénynek engedelmeskedni hazafias kötelesség és polgári erény. Sőt jő
lesz általában nem használni oly tankönyveket s taneszközöket. melyek hatöságilag
engedélyezve nincsenek, mert eUénkező esetben a tanfelügyelő. az 1876. évi XXVIII.
t. ez. 5. §. 3. a) pontjának szigo ru alkalmazása által nekik kellemetlenséget okozhat, még oly hazafias irányú s kedvelt tankönyv használata miatt is, mint a milyen
Rajcsányi bátyánk Magyarország története czímű könyve! Tapasztalásból beszélek!
Ha a szerkesztőség biztat, hogy nem végzek hiábari való munkát, az evang.
iskola számára még ez év folytán, de mindenesetre a jövő tanév kezdete előtt az
egyhk. jegyzőkönyvekből kikeresem s a tanítók, iskolai hatóságok kényelmére
összeállítom azon tankönyvek jegyzékét,
melyek az egyházkerület által elfogad va
vannak.")
Kund Samu.

Vallás-oktatás az angol Iskolákban.
A .Deutsche Ev. Kirchenzeitung" legújabb értesítése nyomán vessünk egy
tekintetet Angolország vallás-oktatási ügyének állapotára!
Az angol felsőház néhány hóval ezelőtt adatokat gyűjtetett a nyilvános angol
népiskolák vallás-oktatásáröl,
.Tellernzök e részben már csak a közrebocsátott
kérdő-ív egyes rovatai is: 1) 'A tanügyí járásban (board) adnak-e egyáltalán vallásoktatást vagy gyakorolnak-e vallásos szokásokat P 2) Énekelnek-e chorálokat vagy
mondatnak-e imádságok?
3) Olvassák-e abibliát
(magyarázattai vagy anélkül)?
4) Esetleg mennyi idő van erre kiszab va ? 5) Az adott vallás-oktatás teljedelme
és tartalma. 6) E tárgyú vizsgálati rend 7) Az iskolai igazgatás alapszabályainak
másolata.
8) Ezeknek hiányában az- eddigi iskola-igazgatás' eljárása közlendő.
*) Kérjük l előre is köszönjük.

Nagy szükség van rá.

Szer~,
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Már e pontokból is. kitetszik, mily chamaeleonszerűen kezelik a vallás-oktatást
a különböző iskolákban.
Ott voltaképen annyira nem létezik egységes szabályzat,
hogy minden egyes járásnak (boardnak) szabadságában áll, saját akaratja szerint
eljárni. A board alatt állnak az összes városi népiskolák.
Ezen hatóságot
a
polgárság megválasztja 3 évre, s ez a maga uralma idejében tetszés szerint intézkedhetik. Az újonnan választott board elődjének rendtartásait egyszerűen felforgathatja·
És ekként nem épen lehetetlen, hogy felváltva három évenként ama bizonyos alakú
vallás-oktatást
meg vagy meg ném adják. A választási harczok e jelszavak szerint
folynak: .vallásos" vagy .vallás nélküli", .egyháú"
vagy "tisztán világi" (sectarian
vagy unsectarian) iskolák. Az előbbiek mellett kűzdenek az egyesűlt anglikánusok
és az iskolai választások alkalmával felette békés katholikusok, az utóbbiak mellett
az összes nonkonformisták (a többi felekezetek).
A 91 bordsban (köztük 70 bords Walesben) mindennemü vallási elem teljesen
száműzve az iskolákból.
Nagyszámú
iskolákban, különösen
Yorkshireben,
olvassák abibliát,
de magyarázat nélkűl. Másutt különösen
Cornwallban meg van engedve a tanítás elötti ének és ima, de el van tiltva a biblia olvasása.
A vallásos épülésre és biblia-olvasásra
szánt idő 10-15-20
percz között váltakozik. Csakis kevés iskolában tartanak vallásoktatási vizsgát. Ismét mások, mint
egy:etemes keresztyéni tárgy at, megengedik az apostoli hitvallást. Szárnos iskola
majdnem teljesen az anglikán egyház szellemében vezettetik és azokban befogadták
ezeknek vallásos könyveit.
Ezen tarkasághoz, mint kuriozum járul még Cowlingban, a York-grófság kis falujában az, hogy 'Ott a biblia pótszereképen és olvasókönyv
gyanánt bevették Milton • Elveszett paradicsomát".
Azonban képünk nem lenne teljes, ha a magán népiskolákat
nem vennők
figyelembe.
Ezeknek száma jelentékeny és folyton növekedik.
Ezeket az egyház
testületek
szervezik és teljesen a megfelelő egyház vagy secta hitvallása szellemében ..vezetik. Felügyel ezekre az állami tanfelügyelő. Az általa megejtett vizsgálathoz képest nyújtanak ezeknek kisebb vagy nagyobb államsegélyt ; minden egyes, a
vizsgát jól kiállott gyermek után szabályozzák az összeget.
Hét millió fon] sterlingből,
melyek Angliában évenként az elemi iskolák
javára esnek, eddigelé csupán háromnegyed
volt önkéntes adakozás.
Míg az
önkéntes felekezeti népiskolák állam segélye a tanulök száma szerint fejenként 10
forintot tett ki, addig az állami tanpénz fejenként nem egészen 7 forint, az egyházi. önkéntes segély fejenként 4 forint volt.
Az anglikán egyház népiskclai, czélokra ad jelenleg 580,872 font sterlinget,
40,000-rel kevesebbet, mint ezelőtt 1Ó évvel, jóllehet iskolai növendékeinek száma
319,000-rel több lett.
A felekezeti önkéntes iskolak állam segélye jelenleg közel
2' millió font sterlingre rúg. De mivelhogy a legtöbb felekezeti iskola anglikán
vallású, úgy az államsegély előnye lényegesen az angol egyház javára esik, l~iután
a nonkonformisták, szétfotgácselt
voltuk folytán nem elég erősek arra, hogy mindenütt önkéntes iskolákat állítsanak.
E körülmény
világosítja meg, hogy a kisebb felekezetek, (nunkenfermisták)
miért oly határozott
ellenségei az önkéntes iskoláknak,
árobár . az angol népiskolák megalapítója, L a II C ast e r .T6 z se f ir dissenter .(kisebb felekezethez. tar.

toz6) . volt.

A nonkonformista szülők a dolgok ily állása mellett azon dilemma elé
kerültek, hogy gyermekeiket vagy a nyilvános iskolákba küldjék és ezzel majdnem egészen lemondjanak a vallás-oktatásról, vagy pedig anglikán iskolákba küldjék és belegyezzenek abba, hogy gyermekeik az anglikán vasárnapi iskola és
templom látogatására lévén kötelezve, saját denominati6jok (felekezetök) számára
veszendőbe menjenek. Igaz ugyan, hogy a dissenterek vasárnapi iskolai sűrű
látogatásnak örvendenek a más iskolákba jár6k részérol, de ezen egy alkalom
felette kevésse ellensúlyozhatja az egész hét alatt felvett befolyást.
Ha Anglia történelmi talajára lépünk és onnan itéljük meg annak egyházi
viszonyait és sectáinak sokféleségét, akkor egyedüIikieJégíto
expediens gyanánt
csak azon nyítva álló útat tekinthetjük, hogy az összes népiskolák interkonfessionálisokká (hitfelekezetköziekké) alakíttassanak oly feltétel mellett, hogy minden napnak
elso tanórája legyen vallás-oktatás,
melyet az illetf felekezet tartozzék ellátni.
A többi tantárgyakban - történelem stb. - felmerűlhetf
kisebb dogmatikai eltérések alig jöhetnének tekintetbe.

Láng Adolf.

Azok a mi rossz orgonáink.
Sok panaszt hallottunk
már istenitiszteletünk
for mát 1a n s ága miatt
Lehet szép s meg ható a puritán egyszerűség; azonban a tökéletlenség, gyarlóság',
a disharmónia ott, hol harmoniát várunk, mindíg visszás hangulatot kelt bennünk.
Az istenitisztelet méltóságának s ünnepies hangulatának emelésére az evang.
egyház, bizonyos korlátok között,helyet
jelölt ki az Úr hajlékában a művészeteknek, főleg az' é n ek n e li: sze nén e k. És csakugyan nincs művészet, mely a
vallásos lélek magasztos' érzelmeit szebben, jobban s meghatobban tudná kifejezni,
mint a han g o k művészete.
/ De hogya zene s ének m é It ó tolmácsa lehessen a legfenségesebb érzelemnek s a hiv ok serege a dal' szárnyain felemelkedhessék az ég és föld Úrához:
ahhoz a művészi formának bizonyos tökéletessége, bevégzettsége s harmoniája kell
Azt mondják, hogya fenségestol csak egy lépésnyíre van a nevetséges, s mennél
fenségesebb valami. annál kisebb e lépés. Mily könnyen unegtörténhetik tehát,
hogy a legmagasabb eszme s a legfenségesebb 'érzelem szolgálatába állított míivészet - a vallásos lélek megbotránkozására ~ a komikumba sűlyed alá.
És sajnos, sok gyülekezetünk templomában ilyen áldatlan szerepre jut a
katexochen vallásos művészet: az ének észene.' Ennek okát azonban ne keressük
a személyekben, t mert annyi zenei' képzettséggel ma már fel vannak tanítóink'
ruházva, hogy zenei s énekbeli teendőiknek az istenitisztelet
ünriepélyességéhez
mélt6an meg tudnak felelni; hanem keressük azon szómorú- körülményben,
hogy
t e m pIo mai n k b 'a n, még elo kel o b b g Yüle kez e t ein kte m pIo mai t
sem ige n v é v e k i, a 1e'h e tol egr o s s z'a b bor g o n ák van n·a k.
Annak aszú-ette
faalkotmánynak eldugulf s elhangolt sípjaiból biz' nem
csalogat ki .fenséges s magasztos" hangokat a világ elso kantora sem! De
meg ha rossz az orgona, elveszi a kedvünket, lelkesedésünk lohad, ügyességünket
, parlagen lrevertetjüks
kezdjük ütni-vétni a dolgot úgy, a' mint lehet. ,.Innen van
aztán azon gyakori sajnos tapasztalat, hogy az oly fiatal tanítók is, kik a tanító-
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képző-intézetet a legszebb ügyességgel hagyták el, bizonyes idő mulva elparlagiasodnak az orgonajátszás terén: a choráloknak szabatosan kidolgozott
s a zeneköltés szempontjából helyes összhangosftásait
mellőzik s izléstelen akkord-sorozatokkal helyettesítik;
a gondosan szerkesztétt kész elő- és utójátékokat félre dobják
s hallgatóikat a legképtelenebb
"fogásokkal " tráktáljak.
Állítsunk jó orgonát a templomba, s meg vagyok győződve, hogy e visszásságok s izléstelenségek megszünnek, s istenitiszteletünk
méltósága és ünnepiessége
tetemesen emelkedik, egyrészt a jobb hangszer magasztos hangjai, másrészt kezelőjének fokozottabb buzgalma s ügyessége által.
Azonban a jó orgona drága!
Igaz, csakhogy ha egyszer megvan, gondos
kezelés mellett száz évig is eltart.
Ahi b a abb a n van,
hog y ak kor g o nd 01 u n k ú j or gon abe sze r z é s ére,
ami d ő n a r. égi már
lom t á r ba
való. Intézkednünk
kellene az iránt, hogy minden gyülekezetben legyen "orgonaa 1ap", melyet részint az egyház pénztárából, részint a hívekadományaiböl,
gyüjtésekből stb. évenként gyarapítani kellene. Ez alap jövedelméből
fedeztetnének a régi
orgona javíttatásának
költségei;
ha pedig évek, évtizedek multán az alap eléggé
megnövekedett, új orgona beszerzésére volna fordítható.
. Még valamit!
Az egyetemes gyámintézet az .1780/1. évi 26. törvényczikk
megalkotásának
százéves emlékére a jövő évben' intézkedik a "Leopoldianum"
kamatainak hováfordítása iránt.
Úgy értesültem,
hogy ez új alapunk áldásaiban
theol. intézetek, tanítóképzők s szegény egyházak fognak részesülni. Nem volna-e
egyházi beléletünk kiépítése, istenitiszteletünk
méltóságának emelése s a fo r m á tla nsá go kb l való kivetközés érdekében üdvös és czélszerű, ha a tanítóképzők s
gyülekezetek a maidan nyújtandó segélyt évről évre a z o n uta s í tás sal ka pn á k, hog y abb ó lor gon a - a lap ott ere m t sen ek?
ó

K.

A bot -

axiomai,

A fegyelem czélja a javítás. Minden fegyelmi eszköz emberét válogatja,
A
bot is általánosan ismert fegyelmi eszköz még. Azaz: érteni kell ahhoz, hogy a
botnak két vége van, az egyik a czéltól, a másik a czélhoz vezet.
Mint olvasható és tapasztalható:
sokan vagy nem tudják ezt, vagy nem értenek hozzá, a mi
egyformán baj! J 6 tehát figyelembe venni, hogy a bot a tanító kezében kigyó,
mely okosságát, vagy gyilkolo mérgét egy forrásból veszi: a tanító szívéből
Ha
ez a szív igazi atyai jóindulattal van telve, a kigyó okossága czélhoz vezet, ezért
mondja az Irás (J. Jelen. Ill. 19.): a kiket én szeretek, megfeddem és megdorgálom ; légy buzgóságos azért és térj meg. Továbbá : (Zsidókh. XII. 11.) . zninden dorgálás pedig most jóllehet nem láttatik
örvendetesnek,
hanem szomorúságosnak lenni; mindazáltal végtére az igazságnak csendes gyümölcsét adja azoknak,
a kik abban gyakorlották
magukat.
Ha pedig e szív durva részrehajló,
hideg
szeretetlen, a kigyó maró mérgét ömleszti ki.
A bot a tanító kezében thermotere az őszívének,
de sőt mérlege az. Ő működésének.
A jó tanító pálczája nem vezet panaszra;
amely pálczának. nyomában pedig panasz kél, annak kezelője hiába tűnte ti azt, mintha igazi odaadással s
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benső jóindulattal volna a reábizott gyermeksereg iránt. Mesterkélt szeretetet,
erőltetett ügybuzg6ság csak rövid ideig látszanak erénynek, mert valójában csak
a kelletlen bérencz báránybőre.
Ennek iskolája pedig sohasem lesz a nevelés respektált önáll6 vára a nép között minden törvény és gyámoIítás daczára, hanem a
hamis becsvágy vagy önérdek, a' részrehajlás és porb intő tűntetés műintézete,
melyben mérget kevernek a kedélyeknek és jellemeknek.
Az az ész kombinál
ott, mely mindenütt
az előnyt keresi. A czél nem a közjó szentsége, hanem az
ideig-óráig
tartó bérenczségnek minél előnyösebb kiaknázása.
Pedig utána jár,
mint az árnyék, az önelégületlenség
átkos daemona, mely üldözi és korbácsolja
mindenütt,
Ha kezdeni kell, rest és kelletlen, ha végezni kell, a beszámolás gondolata sújtja le. Szóval sanyarú napszám és kenyérkeresetté
vált a hivatások
egyik legnemesebbike, a képzelődő restnek, vagy a munkátlan stagnálónak kezében, ki a fegyelmezés tanulmányát nem teszi annak kezelése előtt egyik fő feladatávú.

Gábriel

Nyílt levél a szerkesztöséghez.
Tekintetes

szerkesztő

urak!

Az "Evangelikus
Népiskola"
folyó évi első száma .Adalékok
... "
czím alatt hosszasabban foglalkozik a dunántúli ágost. hitv. ev. egyházkerület népiskolai ügyeivel az utolsó években, illetve a kerület népiskolai ügyeivel az utolsó
években, illetve a kerület népiskolai bizottságával.
Megengedi reménylem, az igen tisztelt szerkesztőség, hogy azon kiválő tiszteletnél fogva, melylyel úgy e becses folyóirat, mint annak mindenrendű munkatársa
különösen pedig a szóban levő czikk jeles írója iránt viseltetem, egyet-mást az
• Adalékok" -ra feleletül elmondhassak.
Elsőben is megjegyezni kivánom, hogy ami a dunántúli ágost. hit v . ev. egyházkerület gyülési jegyzőkönyveiben a népiskolai ügyről előfordul, az nem maga
a teljes
bizottsági
jelentés,
hanem annak csak rövidebb, avagy hosszabb
kivon a t a, a szerint, a mint az illető kerületi jegyző többet, avagy kevesebbet
a jelentésból kivonni jónak látott.
Igyaki
a népiskolai viszonyok tanulmányozására adja magát, jól teszi, ha
a jegyzőkönyv mellett az ere det i jel e n t é s t is megtekinti, akkor nem lesz
kénytelen sok dolgot kifogásolni. Igy teszem az .Adalékok" gyüjtője ez alkalommal rossz néven veszi, hogyanépiskolai
bizottság 1889-dik évi jelentésében a
népiskolai könyvtárak k t et ein ek sz á mát nem jegyzi, jel e n t é s ébe nem
vette fel. Bocsánat! a dolog nem úgy áll. Mélt6ztassék csak a jelentést megtekinteni, mit az "Evang. Népiskola" (1. évf. 9. sz.) majd nem sz6szerint reprodukál, ott világosan ki van irva: k t e tk ö n y v 1 65 3 6. Hogy a ker. gyűlés
jegyzőkönyvében máskint van, illetőleg nem fordúl elő, az onnan van, mert a
jegyzői toll vagyátcsúszott
fölötte, vagy pedig nem tartotta a kihagyott adatokat
oly lényeges eknek, ~ogy fölvételökkel a sorok számát szaporítsa.
Ugyane körülménynek tudható be azon másik kifogás is, mely a ker. népiskolai bizottság ellen fordúl, hogya tanítók fizetése különböző hullamzásaiban .
níncs kiemel ve. MéJtóztassék csak, ismételve kérem, 1889-dik évi jelentésünket
ö

ö
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ere det i ben (lásd Evang. Népisk. I. évf. 9. sz.) megtekinteni, mily hosszasan
foglalkozunk ott épen e tárgygyal. . Megyünk egyházmegyéről egyházmegyére és
sorról sorra hangot adunk azon fájdalmas körülménynek, hog Y Dun á n túl még
min dig 1 O 7 nem zet nap s z á m o s éhe zik é s f á zik.
A kerületi uépiskolai bizottság nem tehet róla, ha valaki a jegyzőkönyvben
ilyesmit olvas: a tan ter me k sz á ma ez é v ben 9 6 - tal sza por o d ott.
(lásd ker. gy. jk. 1889. 100 p. alatt.) Mert a benyújtott jelentés arról beszélt,
hogy a tantermek száma 2 O é v al att szaporodott 96-tal.
"Életbe van-e léptetve az új népiskolai tanterv?
A kerület által elfogadott
kézikönyvek használatban vannak-e?"
nem lennének új kérdések; mert eddig i~
gyakorlatában voltunk az ajánlott eljárásnak. Jövőre pedig az egyházmegyei tanügyi bizottság jkönyveit egész terjedelemben beköveteljük. Különben, a mi czikk·
iró úrnak ide vágó azon indítványát illeti, hogy ,1 egc z é lsz er íí bb vol na
egy t öbb rés z l e tr e kit e r jed ő kér d ő iv nek k ido l g o z ása" el nem
fogadhatom, de czélszeríínek sem tartanám.
Megmondom az okát, hogy miért?
Regénte 3 táblázatunk volt rengeteg sok rubrikával.
Később e hármas
táblázat ket tőr e redukáltatott.
Szarintem nem ártott volna, ha ugyanakkor az
egyetem a nagyon is részletekbe menő kérdőpontokat még jobban összevonja,
lievesbíti. Mer tan
agyon
i seI nyú j tot t r u b r i k á k ame gb i zh a t ó
sta t isz tik a i a dat o k g Yűj t é s ére soh a sem a lk alm a s ak, mer t
kez elé s k gyak o r l ott kez et igé nye 1. A dekanatusok vizsgálói pedig
minden három évben változván, a különben is sok rubrika csak sok konfuziőra ád alkalmat, mert az egyesek kezdetben nem ismerik ki magokat, mire meg
beletanulnának, másnak adják át dékáni hivatalukat.
Az ap pro bál t "k n y v e k jegyzéke évről évre evidencziában tartatik s a
kerületi jegyzőkönyvek útján minden egyes iskolafentartó testületnek megmegy.
Végííl még egy észrevételt! Ha hogy a kerületi népiskolai bizottság a maga
évi jelentéseiben nem mindig ugyanazon mozzanatokat öleli fel és emeli ki, ne
mélt6ztassék azt ter vsz er ű t l e n ség nek ven ni, elle n kez ő leg, min é l
több oldalr61
nézzük
s világít
juk meg népiskolai
ügyeinket,
azt his z em, ann á Ime s sze b b vet ő pro g ram m ott
z t n k ki
magu nk elé.
Különben az egész hosszabb tanulmány fonalán át örömmel láttam azt a
nemes érdeklődést, kitüntető bizalmat, melylyel az ,Adalékok" jeles ir6ja hozzánk
fordúl s meleg hangon elmondja becses észrevételeit.
Üdvözlöm ügy a nemesen
tartott hangért, mint a meleg érdeklődésért '
ö

ö

ű

Többire kivál 6 tisztelettel

ü

maradtam

Tekintetes szerkesztő urak
Lpatona, 1890. január hava
kész szolgája

Bognár .Endre,
ker. népisk. biz. e. elnök.
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Művészet
Jelige:

és valóság.
.A természetnek

hű utánzója

még nem művész."
B. Eötvös József.

Sajátságos hatalom az, a mi a művészetben rejlik! Szemlélődésbe és merengésbe ejt; könnyekre fakaszt és megnevettet: új érzelmeket és gondolatokat ébreszt bennünk, vagy akaratunkat ragadva meg, tettekre lelkesít.
Vajjon mi adja a művészetnek e sajátságos, bűvös hatalmat?
Mi tulajdonképen a művészet?
A régiek az olympusi istenség leányainak tartották a művészéteket. Ebben a képzetben fejezték ki a müvészetek
nagy hatalmát, valamint
azok iránt va16 tiszteletüket is. A mi felvilágoscdott,
de egyszersmind prözai
gondolkodásunk az ily képies jellegű, mythosi meghatározásokkal
nem elégszik
meg többé. Elhagyván azért a régiek magas költőí felfogását s gondolkodásunkat
pr6zai irányba terel vén, a művészet lényegének megismerése czéljáb61 idézzük inkább a művészet közönséges meghatározását,
mely azt mondja, hogy a művészet
a va16 eszményítése.
A művészetuek közönséges meghatározása teljesen beleillik a mi korunk gondolkodásába.
A régiek felülről származtatták a művészeteket;
azt hitték, hogy
bájos alakjai az istenek fényes honáb6l szállottak le az alacsony földre, hogy itt,
az emberek sziveinek felvidámítására j6tékony világosságot ömleszszenek el. A
A mi korunk] ellenkező irá~yt követ gondolkodásában:
nem felülről száll lefelé,
hanem alulr61 emelkedi', felfelé s még akkor is, ha túl emelkedik az érzéki világ
körén, lábait mintegy biztos támaszként a való világban megvetve tartja. Ama
meghatározás is, mely a művészetet a való eszményesítésének mondja, legelőször
azt jelenti, hogy a művészetnek
forrása a va 16 világ. Ez az, melyből a művészet
a maga tárgyait meríti s melyen a művészetnek dicső hajléka felépül, úgy, hogya
művészet, t á r g y ai n á 1 fogva a való világban gyökerezik, A művészet azonban
a val6ságnak nem egyszerű, puszta utánzása, hanem esz m ény í t é se; benne
a való .világ tárgyai esz m ény í tet t alakban jelennek meg. A régiek az ist enek et szállították le a magas Olympusról az alacsony föl dr e, - a mi korunk
a földi va 16 t akarja felemelni az esz m ény ek nek birodalmába.
Ama közönséges meghatározás szarint tehát a művészet igazi lényege felett
az eszmény jelentése dönt; ez az, a mi bennünket a művészet megismerésére, nevezetesen a művészet és a valóság közt levő viszony megértésére vezet.
Ha viszont
mény először is
és a mi valóság,
ugyan egymással,
két kör, melyek

az eszménynek jelentését vizsgáljuk, .úgy találjuk, hogy az esza valóságnak ellentéte, tagadása.
A mi eszmény, az nem va16, az megszünt eszmény lenni. Eszmény és való érintkezhetnek
de csak legszélső határaikon, úgy mint egymást kivülről érintő
különben teljesen kipárják egymást. A műyészetbe» is eszerint,
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mint a val6 eszményítésében
megvan mindenekelőtt
a valóság
tagadása j tagadása nevezetesen annak a val6 világnak,' melyet, mint a létező dolgok és tünemények összegét nevezünk.
,
A természeti
világ tagadásaként
tíinik fel a művészet a teremtő képzelet
legelső alkotásaiban. melyek a gyermekkorát
élő em ber is égn e k épenúgy, mint
a gyermekkorát
élő egyes
embernek legelső szellemi gyönyörüséget
s egyszersmind legelső szellemi táplálékát
képezik; ezek a mythos, a monda, a népmese és az ezekkel rokon műfajek.
E műfajokat a teremtő képzelet korlátlan
csapongása jellemzi.
A természeti világban mindenütt szigorú törvényes rend uralkodik: mindennek, a mi létezik és a mi történik, megvan szükségképeni
oka s a
ki ismeri a természetben működő erőket, mint okokat, arra nézve nincs semmi
meglepő és csudálatos.
A te r m ész e t ben minden természetes.
Ellenben a
mondák és .népmesék
telve vannak meglepetésekkel,
csudálatos és előre ki nem
számítható
fordulatokkal
Óriások és törpék a bennük szereplő hősök, avagy ha
emberek, úgy ezek rendkivüli erővel és csudatevő hatalommal felruházott herosokként. emelkednek ki a közönséges emberek sorából.
A természeti törvények örökkévalók és szükségképeuiek.
Ellenben e műfajokban a teremtő képzelet szab törvényeket s a természetnek épen legelemibb törvényein : a tér és idő korlátain való
túlemelkedése
által mutatja meg, hogy reá nézve a természeti
törvények nem
irányadék.
S épen abban rejlik a teremtő képzelet ezen legelső alkotásainak nagy
mivelő hatása, hogy bennük jut el az ember a maga szellemi hatalmának öntudatára, mely hatalomnál fogva ő a világ urává van rendelve.
nemei az .ember művilág tagadásai, annyiban tulajdonképen
alantabb fokon állanak magánál a természetnél,
mert hiszen bennük a természettel való ellenkezés annak kifolyása, hogy a természet törvényeit még nem ismerik.
Midőn a fejlődő értélem lassanként megismeri
a természeti világ törvényeit,
akkor tapasztalja azt is, hogy e törvények sokkal
hatalmasabbak és korántsem
oly engedékenyek, mint a minőknek azokat a gyermeki képzelő tehetség tartotta.
Az az összeütközés, melyekkor
a teremtő képzel et. és az értelem közütt származik, oly módon szünik meg, hogyaképzelet
önként meghajol az értelem törvényei előtt s azokat magára nézve is kötelezőknek
ismeri el. Ekkor alkotja meg a teremtő képzelet úgy önmagának és a fejlettebb
míivészi érzéknek, valamint az értelemnek is kielégítésére az oly művészi műveket, melyeknek tartalmát az igazi, a teljes eszmény, vagyis az oly valóság képezi,
mely nem a 1 att a, hanem fel e t t e áll az érzéki való világnak s ennélfogva annál magasabb fokú, tökéletesebb
valóság.
Igy születik meg az igazi művészet,
mint a való eszményítése, melyben szinte megvan a való világ tagadása, de nem
annyiban, mert ezzel egyenes ellenkezésben áll, hanem abban a tökéletesebb
értelemben, hogy azzal egy magasabb fokú, tökéletesebb valóságot állít szembe.
Másrészt

azonban a művészet

ezen legelső, kezdetleges

vészi érzékének csak csiráit rejtik magukban s a mennyiben a természeti

A természeti világban az eszme el van takarva, sőt sokszor fejlődésében meg \
akasztva és elnyomva.
A művészet megragadja az eszmét és azt megfelelő alakban teljesen kifejezésre juttatja.
A természeti világ szemlélése útján megismerjük
a valóságot úgy, a mint az épen van; a művészet úgy tüiteti fel a valóságot, a
mint annak lennie kell,
úgy hogy az igazi művészet mindig többet nyújt, mint a
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mennyit a természeti világban találunk.
"A természetnek hű utánzöja
még nem
művész" - mondja Eötvös.
A mit az igazi művészet nyújt, az ter m észe t fel e t t i s épen ez által bennünket is a természet föl é emel.
A művészetnek azt a sajátságát, hogy az többet nyújt, mint a természet s
ennyiben mondhatjuk, hogy a val6ságot túlozza, nagyon kézzelfoghatóan szemlélhetjük az antik szoborművekben.
Az antik szobrászok oly feltünően
magas és
kiálló homlokkal alkották meg szobraikat, hogy ha oly alakok a val6ságban volnának, bizonyosan minden orvos vizfejűeknek itélné azokat. Az antik szobrokat
pedig mindenki szépeknek és mintaszerű eknek ítéli, A ki a dresdai képtárban
Raphaelnek Madonnáját látta, az isteni kisdeddel karján, örökre felejthetetlen lesz
előtte az a benyomás, melyet ez a kép reá gyakorolt,
Avagy kinek jutna e kép
láttára eszébe birálgatni, . hogy akis Jézusnak tágra nyított szemei s felhuzott
szempillái nem természetesek?
A raphaeli kép előtt elfelejtjük az egész valóságot,
megigézve az isteni gyermeknek épen azon beszédes nagy szemei által, melyekből
az isteni lélek sugárzik ki felénk és meghatva azon túlvilági boldogság által, mely
a boldogságos szűznek jöságosan
derült tekintetén elömlik.
Legyen szabad ezen példákhoz még egy pár példát idéznem a realistikus
irányú iskola hiveinek művei közül, u. m. Murillo
• Koldus gyermek" -ét és Seybold .Öreg házaspár+-ját,
Murillo koldus gyermekét bizonnyára minden szemlélő
szépnek, elbájol6nak itéli : holott annak eredetije a rajta csüngő piszkos rongyfoszlányokkal nem a szép, hanem inkább az undor érzetét keltené fel bennünk.
Seybold képének tökéletességét
egy műkritikus
az által jellemzi, hogy -:- úgymond - annak láttára az ember önkéntelenül is arra érzi magát indíttatva, hogy
az öreg asszony arczán megolvassa a ránczokat: holott különben alig akad férfi,
ki az asszonyi arcz ránczait a valóságban oly igéző szépeknek találja, hogy azoknak még megolvasására is elszánja magát.
Ha kérdezzük, hogy miben rejlik ezen viszony oka? - erre a kérdésre csak
azt felelhetjük: mindez csak azért van így, mert a míivészet alkotása más, mint a
val6ság. A val6ságban, azt látjuk, a mi természetes; ellenben a művészet a természet fel e t tit, az esz m ény í tet t valót tünteti fel előttünk.
Hogy továbbá az a festőművész a természeti val6t megszépítve, mintegy megdicsőítve állítja a képben elibénk, annak oka viszont nem talán a festészet eszközeiben, avagy m6dszerében, hanem a míivész tekintetében
rejlik. A művész tekintetében
rejlik az az erő, melynél fogva ő a természeti val6t nem úgy látja, a
mint van, hanem már eszményítve: nem állapodik meg annál, nem éri be azzal, a
mi van, hanem a természetest a természetfelettivel,
a val6t az eszményivel azonnal Kiegészíti. Ezen művészi tekintet az és nem talán a kivitelben val6 ügyesség,
a mi a művészt művészszé teszi; ez az, a miben áll tulajdonképen a művészi talentum.
Midőn a művésznek
ilyen sajátságos, szinte büvös erejű tekintetet tulajdonítunk, ezzel korántsem mondunk valami új és feltünf dolgot, a min talán csudalhoznunk lehetne. Különösen nem lehet ez az állítás féltünő a mi korunkban, mi
nekünk, kik világ-szemléletünkben öntudatlanul is a nagy német. bölcsésznek, Kantnak követöi vagyunk, ki arra tanít, hogya világot úgy, a mint az magában. véve
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van, nem ismerhetjük meg; úgy hogy mi nem olyannak látjuk a világot,' a milyen
az magában véve, hanem megfordítva, kinek-kinek a világa olyan, mint a minőnek
azt nézi és látja .
. Egyébként a míívészi tekintet valóságának bebizonyítására saját themánkhoz
közel eső körbűl is idézhetünk egy közönséges példát, t. i. a tükör- képek példáját.
A tükör- képekről ugyanis az az általános vélemény, melyet a tükör összetétele
alapján physikai uton bizonyítanak is, hogy bárki is saját képét, melyet a tükörben lát, szebbnek tartja a legjobb művész által festett arczképénél.
Ha ez áll,
ha e szerint a tükör-kép tulajdonképeu művészi kép, a mennyiben az élő eredetinél szebb, úgy ez a példa annyiban győz meg a művészi tekintet valóságáról, a
mennyiben e szerint a míivészi tekintet mindnyájunk közös tulajdona, mint bennünk szunnyadó erő, t. i. mely mindannyiszor felébred" valahányszor
a tükörbe
nézünk.
.
S a tükör-képek példája nyomán áttérhetünk
themánk kifejtésében arra a
térre, melyen legjobban meggyőződhetünk a felől, hogya művésztől csakugyan
többet várunk annál, mint a mit a valóságban találunk, hogy tehát - "a természetnek hű utánzöja még nem művész,"
Ez a tér t. i. az arczkép-festészet.
Ha R festőtől csak a természet hű utánzását kivánnók meg, úgy alig volna
könnyebb művészet az arczkép-festészetnél, holott valósággal alig van annál nehezebb művészet. Nehéz pedig az arczkép-festészet
azért, mert benne kettős
követeléssel fordulunk a művészhez : megkivánjuk tőle az élethűsé . et és egyszersmind azt is, hogy a valóságnál többet, hogy es z m é t fejezzen ki.
Az eszmének érzéki alakban való tökéletes kifejezése, vagy is szemlélhetővé
tétele általában nehéz és pedig természetesen annál nehezebb, minél magasabb,
minél elvontabb az az eszme, melyet ki akarunk fejezni. Ez a nehézség magyarázza meg azokat aszámos kisérleteket, malyeket keresztyén festők Krisztus képének megalkotásában
tettek. Az az eszme ugyanis, melyet Krisztus képéb en
szemlélhetővé kell tenni a legmagasabb eszme: az isteni fenség eszméje, egyesülve a legemberibb érzésnek, a türő és önfeláldozó szeretetnek eszméjévei
S ha az eszme kifejezése érzéki alakban általában nehéz, mennyivel nehezebb a
művész helyzete, midőn az érzéki alak megválasztásában
meg van kötve, a mint
ez az arczkép-festészet
terén történik.
Pedig a mily elengedhetetlen
keIJék az
arczkép-festészetben az élethűség, ép oly bizonyos, hogy a mi a festő képét igazán művészi míívé teszi, az nem az élethűség, hanem az élethű alakban kifejezett
eszme; ez az,
mi annak a festett képnek életet ád, azt mintegy megeleveníti.
A művészi képnek épen ez a tulajdonsága, hogy t. i. azokban tiszta, világos kifejezésre jut és mintegy szemlélhetővé lesz az eszme, mely a valóságban el van takarva, - ez az, a minél fogva a művészi kép mindig szebb, mint élő eredetije,
mer thi sze n mia z em ber i arcz ot igazán széppé teszi, az a benne kifejezésre jutó sze II e m.
Az eszmének tiszta, világos kifejezése folytán a művészi képen elömlő éle t
az, a mi a művészi képet lényegesen megkülönbözteti az egyszerű f ény kép t ő 1·
A fényképtől nem kivánunk mást, mint hogy h ű legyen és többet nem is kivánhátunk, mert az a gép, melyben a fénykép létrejött, nem adhat más képet vissza,
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mint a mely belétekintett.
Ra a fényképész,
a kinek esetleg Vall egy kis Olffveszi
tekintete, a gép munkáját egyben-másban kiegészíti s az élethűség rovására s_zebbé
teszi, mi magunk ugyan nem széktunk érte haragudni, tán észre sem veszszük, de
másokt6l azután halljuk azt a megjegyzést, hogy a kép hizeleg. A mi a fényképnek épen nem dicsérete, hogy t. i. hizeleg, - hizeleg az által, hogy a valónál
többet mutat, az a művészi képnek elengedhetetlen sajátsága, hogy t. i. a valót
ez eszményivel, a természetest a természetfelettivel
kiegészíti.
Ugyanazon nehézségekkel, melyek az arczkép-festészet terén felmerűlnek,kellmegküzdenie a modern szobrászatnak is, melyet az arczkép-festészet mintájára arczképszobrászatnak lehetne nevezni. A modern szobrászat ugyanis abban különbözik lényegesen az antik szobrászatt61, hogy míg emez az eszmét szabadon választott,
rendesen a mythologiáb61 vett s önmaga által teremtett esz m ény i alakokban
fejezte ki: addig a modern szobrászat úgysz6lván kizár6lag közönségesen ismert,
köztünk élt vagy élő alakok ábrázolásában áll, a nélkül, hogy kitérhetne,
avagy
kitérni akarna azon követelmény elől, melyet az antik művészet örökségűl hagyott
minden idők művészetének, hogy t. i. eszmét juttasson kifejezésre. S ezen követelményt kielégítenie a szobrászatnak még sokkal nehezebb, mint a festészetnek, a
mennyiben az anyag, melylyel a szobrászat dolgozik, sokkal merevebb és az élet
kifejezésére sokkal alkalmatlanabb, mint a festészet szinei. Az anyagnak ezen alkalmatlansága, viszonyban ama művészi követelménynyel, vezette rá a modern szobrászatot a fő alak mellett a symbolikus és allegorai mellék-alakok
alkalmazására, melyeket ma minden nagyobb szabású szob or-műben megtalálunk s melyeknek rendeltetésük az, hogy segítsék kifejezésre juttatni a főalak által képviselt
esz m é t. Sőt hogy a főnlak megalkotásában
a szobrász minden gondját az
egyéni jellem kifejezésére fordíthassa, az eszme kifejezése úgyszólván teljesen a
mellékalakokra
vár, úgy hogy tulajdonképen ezek azok, melyek a szob or-műnek a
művészi műben elengedhetetlen éle tet adják.
Ezen egész viszony megvilágosítása· végett példaképen hivatkozhatunk
fővárosunk egyik legujabb ékességére: Deák Ferencz szobrára. Ha a művészet csak
a természet híi utánz6ja volna, úgy a Deák-szebor
tervének elkészítése bizonnyára
nem sok gondot adott. volna a művésznek, hanem inkább a kivitelben okozott volna
némi nehézséget az építészeti arányosság megtartása.
A mi a szobor tervének
megalkotását, magát a ceuceptiét
nehézzé tehette, az azon művészi követelmény
volt, hogy benne esz m é t kellett kifejezni. S a mennyiben viszont az eszme
szemléltetésére a mallék-alakok
vannak hivatva, annyiban a Deák-azobor művészi
becse a főalak jellemzetességén és az egész műnek építészeti arányosságán kivül
főleg att6l függ, hogy vajjon annak alkotója a Justitia és Állambölcsesség, a
Hazaszéretet és Kiegyezés eszméiben megtalálta-e
azon eszméket, melyek Deák
Ferenczet egész életében vezérelték s a melyeknek ő megva16sít6ja volt és hogy
vajjon ki tudta-e ezen eszméket fejezni úgy, hogya szobor alkalmas legyen századok multán, a késő unokáknak is hirdetni, hogy ki volt Deák Ferencz!
-,

Bancsó Antal.
(Vége köv.)
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Dr. Sass Elemér sírjánal.
-

Borjád, 1890. január 15. -

A szellemharcznak ime vége van;
A bajvivás be van fejezve már.
Az ifju férfi alszik boldogan,
Hullik porára bánatos könnyár.
Kepersajára ékesebb szeget
Verhetsz-e édes, bús emlékezet?
Szép volt az út, a .melyböl ő kidőlt:
Igazságod viselte, nagy világ.
Úgy dolgozott, hogy. lelke is kitört.
S mi lett belőle?
Hévütött virág.
Óh mennyi kár, hogy fel nem éledett,
Vidítni, élet, zordon képedet!
Mert zord az élet ily csapás után;
A sziv olyan, mint télidőn ;
Ember vigasza gyönge fény csupán
Reá, s a hely lámpányi, mit betölt.
Leng játszi szél slegott
elmúl a láng.
Ne íly vigaszt nyújts Istenünk, Atyánk!
Ne ily vigaszt nyújts, j6 Atyánk, nekünk!
Légy ami vagy: fényes, meleg napunk!
Kövesse utad kétes szellemünk I
Higyjük, szerette gyermekid vagyunk,
Kik áldásid feledve könnyezünk,
Ha olykor-olykor megkötöd kezünk.
Ki volt, mi volt, minek nevezzem én?
Sz61 tettiről a szép emlékezet.
Sebhedt szivet minek sebezzek én,
Mely már nem egy csapástol vérezett?
De mégis, mégis ajkam sz6t emel:
A 1e sze b b jell e ill múla benne el.
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Emléket ez magának már emelt;
Nevét nem kell márvány ba metszeni.
A nagy kérdésre, hogy mi lesz, felelt:
Örökkönélő.
drága, isteni.
N em sir: szivek lakója lészen ő,
A hű fi, testvér, hitves, apa, vő.

A

szellem harcznak íme vége van;
A bajvívás be van fejezve már.
Az ifju férfi alszik boldogan;
Porára sírnak hosszu álma vár.
E drága kincset rejtő sír felett
Termeszsz virágot, híi emlékezet!

Tóth Istvá.n.

Bűnhődés.
(Mózes

r.

könyve, 18. és 19.)

.Járj előttem én népem szüntelen
És ő eljött, vele két angyala:
Légy szent, a mintén
is az vagyok;
Mam re felé véve az utat.
Legyen szived ártatlan, bűntelen,
Kies mezőn, út mellett sátor állt,
Tiszta, mint a szende csillagok.
Árnyat, enyhet, oltalmat adó;
Hűségedért megáldlak. gazdagon:
Vendégeknek ajtót így szólva tárt
Körül a föld s mennyem üdve vesz;
Mamre Ura, Ábrahám a jó:
De ha letérsz s nem jársz szent utamon: "Előttetek kedvet hadd találok,
Itéletem akkor szörnyü less".
,T ó utasok! szálljatok meg itt!
Szólott az Úr. Sodoma, Gomora
S míg étellel" itallal kinálok,
Oltártüznél
im esküd ve áll:
Élvezzéteksátram
árnyait,"
.A mint félünk téged oh Jehova:
Szives szóra, pihenőre szálla
Legyen bérünk élet vagy halál".
Az a három nyájas idegen;
S mint fogadá, cselekvé-e a nép?
A jó háznép szivesen szolgála Eélte-e őt, a föld s menny urát?
Titkos érzés ült a sziveken.
És parancsát, mely olyan könnyü, szép, Megpihenvén, utrakelt a három
Betölté, mint gyönyörü
igát?
Jónépeknek
hagyva örömöt,
Ki megáldá a virányt, bérczfokot:
Elkisérni őket a határon
Füvel, fával, s dús lombbal a galyt.
Ábrahám is velük költözött.
Áldozatúl neki népe hozott
. Monda az Úr: "Tudd meg, jó cselédem,
Szívből fakadt áldo hála-dalt?
Hogy Sodoma, Gomora a czél :
N em, a bőség önhitté tette őt,
N agy itélet lesz ezen a népen,
Feledte azt, ki mindent adott;
Bűne oly nagy, fel az égig ér.
Ki megáldá a halmot, hegytetőt
Elmegyek, hogy lássam nagy bűnével,
S küldött alá sugárt, harmatot.
És ha látom cselekedetét:
Bűnrehajlott Sodoma, Gomora:
Egyenlővé teszem föld szinével,
Gúnynyal állt a szent oltár köré,
Átkozottá emlékezetét".
S melyen eddig az Úrnak áldoza:
J ó Ábrahám féltve sorsát Lóthnak,
Durva kézzel mind izzé töré.
Esedezve így ejti szavát:
Meghalt a hit, az erkölcs megveszett,
"Kérlek Uram, kegyelmezz a jóknak,
Szétszakada a vérkötelék ;
Ne vesd el, de kiméld a savát".
Ki jót akart: gyűlölet tárgya lett,
,;N e félj, hivem, Ile félj jó cselédem!
Az volt derék: a ki vétkezék.
Hűnek, jónak baja nem leszen;
Fel az égig hatott a bün szava,
Sőt csak tizet lelj ek, azt igérem:
Itéletre híva az Urat;
Mindnyájának irgalmaz kezem".
I

Búcsut vévén, megtere Ábrahám
Esküt szegtél - bűnöd átka sűjtsön,
Istenfélő háznépeihez.
Semmisülj meg, a föld nyeljen el;
Gondolata járván az Úr szaván,
Égessen meg, fel ég tüze gyújtson,
Szive mélyén öröm gerjedez.
Hullám legyen rajtad a lepel.
Úr követi, az angyalok pedig
Hamvad fölött zúgjon tenger árja,
Elsietnek Sodoma felé,
Vészes hullám,mely mérgével öl;
A hol mindazt híven végezik,
Annak keblét át vad vihar járja,
Melyekről az Úr elrendelé.
Csontjaidat hogy szaggassa fel".
Estve volt már, leszállott az alkony,
Szólt az angyal - ég legott megnyílva
Hogy beérték a czélzott helyet;
Lángözönnel kénkőt szór alá;
Esti szellő játszott a haraszton.
Az ég alja köröskörűl pirba
Harmat fedé a falevelet.
Festve égő tájnak képe rá.
Város végén, sátra előtt álla
.T ajkiáltás, kárhozottak jaja
Ábrahámnak atyjafia: Löth,
Hatja át és rázza a leget,
Ki a késő vándorokat látva,
De hiában, - Jehova nem hallja,
Ő hozzájuk így ejté a szót:
N em hallja, mert türt már eleget .
.•Előttetek kedvet' hadd találok,
Föld meghasad, föld keblét kitárja,
Jő utasok, szálljatok meg itt!
Hamvak fölött meg összesimúl;
Kipihenvén a messze határok,
Majd előtör tenger véres árja
A hosszú út fáradalmait".
S a vidéken éltet ölve dúl.
.N em megyünk be, künn is jó lesz nekünk,Földről eltünt Sodoma, Gomora,
Itt hálunk a szabad ég alatt".
Fölötte rég a holt tenger áll;
•Ne tegyétek, jertek be, van helyünk, Élő állat vizét nem lakozza
Bajok ellen biztosabb alak".
Sziklás partján ember félve jár.
S asztal terűl esti vándoroknak,
Puszta parton -.:...tenger vize mellett
Pihenőknek készül nyughelye;
Egy sudár szirt önmagában áll:
De nyugvásról korán álmodoznak,
Lóth neje az, ki sóbálványnyá lett,
Zajgók szava hangzik ime be:
Visszanézvén - az ég lánginál.
"Hallod-e, Löth, nyissad fellakodat ! Vihar ha dúl, a tenger felsikolt,
Az ifjakat add ki mi nekünk!
Tajtékkőt hány szinre kebele;
Hadd ismerjük mi is meg azokat, A mit kivet, - holtaknak csontja volt.
Hallod? bajod meggyül még velünk!" .. Igy bészéli . az ős, szent rege.
- A vándorok szent haragra gyúlva,
Ember vigyázz! Sodoma, Gomora
A zajgókat vaksággal verék,
Gyászos multját értse meg szived!
S inték Löthot, hogy útra indulva,
S mire .inte oly sok apostola .Mentse kikhez füzi kötelék,
N agy Istennek: ápold a hitet!
"El, el gyorsan - vissza nem tekintve, Tisztet erkölcs vezessen utadon!
Álljatok meg, a hol van Zoár,
Úr oltárát el ne add soha!
Mert,: melyet az Úr hiába inte,
Ő a hivet megáldja gazdagon,
Gonosz' népre méltó sorsa vár".
Míg bünösnek már itt ostora.
Felra.gyagott a szép nap az égen,
Az Úr igaz - beszéde megmarad,
Angyal ajka ekképen rebeg:
Szent igéje örökké megáll,
• Gonosz nép! mit megérdemlel régen: Végzéséből: ki mint vet, úgy arat Kárhozatod fölötted lebeg.
Lesz jutalma' élet, vagy halál.
Király Mátyá.s.
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Lapszemle.
Evang. Egyház és Iskola. Szerkeszti Tr szt Yé n szk Y Fill' e n c z, Pozsonyban. Az eddig megjelent 3 első szám mindegyike a küszöbön levő zsinat kérdésével foglalkozik.
J eszenszky N. szesint a zsinat egyik legfontosabb
feladata az
legyen, hogy honi ev. egyházunk az erdélyi kerület bevonásával kiegészíttessék.
Más czikk ajánlja az intézők figyelmébe, hogy a zsinatról az ev. egyház tanai, a
dogmák se számüzessenek. A "N éhány őszinte sző" irója a panszlavismusról
kezd hosszabb czikksorozatot
s ajánlja, hogy ne politizáljunk
az egyházi téren,
hanern szervezkedjünk
közös munkára, s emeljük magasra a kezünkből már rég
kiesett fáklyát, melyet a népek megvilágítására
hazánkban is a protestantismus
negyedfélszáz év óta mindig elől lobogtatott, - szláv részről az által, hogy alkalmat a gyanúra ne adjunk, magyar részről, hogy sokszor alaptalan gy'anuskodással a bajt ne élesítesk.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerkeszti Sz ő ts Far kas, Budapesten.
Iskolaügyi rovataból megemlítendő
Korda .T. czikke középiskoláink
tantervéről, melyben rámutat a protestáns középiskolák tantervének hiányaira s különösen azon ellentétre, mely tantervünk s az állami tanterv között fennáll. Ajánlja
a tanterv ügyét a közelebb megtartandó
zsinat figyelmébe.
A tantárgybeosztás
különbözőségét
sorra kimutatja
a magyar nyelvi. földrajzi, történelmi és mennyiségtaní tárgyakra nézve
A vallás-oktatásra
nézve pedig ajánlja, hogy a magyar
protestáns egyház története ne csak a 8., hanem a 7. osztályban is taníttassék,
a mi által nagy mértékben erősíttetnék
növendékeinkben
a protest. szellem és
gondolkodás. Zoványi J. theologiai akadémiánk hiányairól s azok orvoslásmódjáról
értekezik.
Népnevelök Lapja. Nevelés-oktatásügyi
szakközlöny. Szerkeszti Som l y a y
J ó zs e.f, Budapesten.
E jól szerkesztett,
általános paedagogiai
lap foglalkozik
egyesületi ügyekkel, különösen a IV. egyetemes tanító-gyűlés
előkészítésével.
E
mellett nevezetesebb czikkek az ez évi számokban: J ellemfejlesztés az iskolában.
(Zajzon D.) Kell-e új miniszteri tanterv?
(Ember I.) Tanítóképzésünk bajai. (Újfalussy S.) E czikk irója tanítóképzésünk fő hibájaként emeli ki annak túlságosan
humán irányát, gyakorlatiasabbá
kell azt tennünk, és a gyakorlatias
képzést be
kell vinnünk a népiskolákba, a 12-16 éves gyermekek közé. E czélból tanítóképzésünkben helyet kiván adatni az elméleti és gyakorlati gazdálkodásnak, kertészetnek, a háziipar némely: ágának, .a kereskedelem
elemeinek és a nemzetgazdaságtannak, mely képzettségöket
a tanítók főkép az ismétlő-iskolában,
az alsó fokú
kereskedelmi és ipariskolákban érvényesíthetnék.
A mondottakkal
mi is egyetértünk, de azt már kivihetetlennek
tartjuk mai viszonyaink közt, hogy a fentebbi
czél elérése végett a tanítóképzőket
5 osztályúakká
tegyük, mint azt czikkiró
kivánja.
Ezt meg kellene még előzni a tanítói fizetések országos rendezésének.
Nevelés. Paedagogiai folyóirat. 'Szerkeazti Per esS á n dor, Lesonezen.
J anuáriusi számában érdekes czikket ír Ember János az .i, í" -röl. Tapasztalatai
alapján abbeli nézetének ad kifejezést, hogy az elemi iskola a leggyengébb gyermekkel tanultatja a legnehezebb dolgot, midőn az i, í-re, az ábcére fogja. Az
irva-ol vasas tanítás -anya~ a sok egy évre, be kellene azt osztani a 2 első iskolai
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évre. Sehol sem boszűlja meg annyira magát az elsietés, mint az irás-olvasás
tanításánál. Érdekes czikk még Peres Sándortól: ,:Az elemi isk. tanítók szolgálati
szabályzata" .
Iskolai Szemle. Szerkeszti A dor j á n Mik 16 s, Csurg6n.
A januári szám
egyik czikke szól "az ismétlő-iskola reformjáról". Nagyon helyesen mondja, hogy
az ismétlő-iskola az 1868-iki törvény által körülirt alakjában a czélnak nem felel
meg. Ezt bizonyítja a tapasztalati élet is; ismeretes dolog, hogy az ismétlő-iskolázás
még ma ig sincs általánosan keresztűlvive, a nép kevés bizalommal van iránta,
idegenkedik tőle. Hagyjuk tehát abba - mondja czikkiró azt az általános,
mindent magába foglalni akarö, de semmit sem nyüjt6 ismétlő oktatási mödot s
tegyük egy kissé sza ks z er ű bb é, akkor biztosak lehetünk a kellő eredmény
felől. Bizonyság erre a nagyobb községekben
újabban felállított alsófokú ipariskolák" s kereskedelmi iskolák tültomöttsége.

Irodalom.
A linczi

békekötés

és az 1647-ki

vallásügyi

törvényczikk

története.

Irta Zsilinszky Mihály. Budapest.
Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése,
1890.
A protestáns
irodalmi társaság
első egyháztörténelmi
kiadványa,
melyet tagilletmény fejében a társulat tagjainak ingyen megküldött.
Ára könyvárusi úton 3 frt 20 kr. E jeles monographia mindvégig vonzó előadásban nagy részletességgel mutatja be a linczi békekötés érdekes előzményeit: a pártok alakúlásait, azok főbb embereit, a béketárgyalások kezdetét, a nagyszombati s tokaji
tanácskozásokat, s végűl az 1646;7. évi pozsonyi országgyülés hangulatát, a linczi
békeokmány tárgyalását s a közös megállapodásokat.
A székesfehérvári

ágo h. ev. anyaegyház

tudósitványa

az 1889. évröl.

XIII. évfolyam. A 18 lapra terjedő gyülekezeti értesítfit G ánc s Jen ő lelkész
rövid husvéti beszéde nyítja meg, mely után a mult évben történt befizetések
kimutatása következik.
A gyülekezet bevétele volt: 2887 frt 39 kr., kiadása
2809 frt 3b kr, Nőegylete az elmult évben 701 frt Ob kr. felett rendelkezett,
mely összegből 655 frt 31 krt tőkésített.
Van azonkivül a gyülekezetnek 1122
f'orintos Luther-alapja s 635 f'rt 97 krt tevő templom-alaptőkéje.
A gyülekezet
elemi iskolájába 27 tanuló járt. Lélekszám az anyában 415, a szórványban 135,
összesen bflO. Született 1889-ben 12 fiú, 5 lány; meghalt 8 férfi, 5 nő. Eskedtetett 3 pár. Konfirmáltatott 9 fiú, 2 lány. Úrvacsorával
élt 106 férfi, 81 nő.
Istennel, észszel, szorgalommal boldogulsz.
Irta Kéry István uradalmi
nép tanító. Orosháza, 1889. Ára 10 kr. Egészséges humorral s jőizf magyarsággal irt népies elbeszélés, melyben Mihály gazda elmondja a "regementtől hazajött" unokaöcscsének,
hogy mi módon lett neki háza s földje. Megtanít ja az
élet ezen egyszeregyére : ha jövedelmünket szépen "összeadjuk" , s abból a hiábava16 kivánságokat "levonjuk", a megtakarítottat helyesen "beosztjuk", ügy az Isten
kezünkben az áldást "megsokszorozza".
A legjobb lélekkel ajánlhatjuk népkönyvtáraink vezetőinek.
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Egészségtan nép iskolák számára. Irták: dr. C s a pod ils
t v á n és dr.
Ger 16 c z y Zs igm ond, az egészségtan tanárai. E tiszta magyarsággal s egyszerű stylusban irt könyv tartalma következő : Bevezetés. Az emberi test működései. A mi az egészségre hat. Mit tegyünk, ha baj ér? A test ápolása és
nevelése. Kiadja Lampel R6bert, Bpesten.
Ára 24 kr.
A magyar nyelv. Irta Sim on y i Zs igm ond.
Ezen, a művelt közönség számára irt nagybecsű mííben nemzeti nyelvünknek története, fejlodése, változásai, jelleme, más nyelvekhez való viszonya és nyelvtani törvényei vannak feldelgozva. A kivál6 tud6s klasszikus szelleme kellett hozzá, hogy ugyanakkor, mídőn
az akadémia által kiadott nagy • nyelvtörténeti
szótár" megjelenik, alkossa meg
édes hazai nyelvünknek nemcsak egész életrajzát, de az ebben kifejezésre j ut6
magyar szellem bölcsészetét is. Megjelent, mint az akad. könyvkiadó-vállalat
egyik
kötete, Hornyánszky Viktornál.

Vegyesek.
- Zsinati munkálatok.
A dunántúli ev. egyházkerület _zsinati bizottsága
jan. 9-én Sopronban tartott ülésében elfogadta azon pontozatokat, melyeket Szentmártóni
Rad 6 K á 1mán egyházker. felügyelő úr o mélt6sága az egyház alkotmányos szervezetének kidolgozásánál a tanácskozás alapjául és menetéűl megjelölt.
E pontozatok, mint megannyi kérdések, a következő nyolcz csoportba osztattak
be. I. A törvényhozó
testület a zsinatr6l. II. A kormáoyzati és egyházképviseleti
hatóság.
Ill. Törvénykezés. Bir6ságok.
IV. Egyházi belélet, V. Lelkészi hivatal.
VI. Tanárok, tanít6k, közép- és népiskolák.
VII . .J6tékony intézetek. VIII. Pénz-,
vagyonügy. Az egyes csoportok kidolgozására
a bizottság saját tagjai közül
többeket felkért, kik munkálataikat április lO-ig befejezvén, a bizottság még április
havában összeül, s 4-o napi együttes munkálkodással a kidolgozott részeket
egyöntetű és összöfüggö egészszé állítja egybe. Az így összeállított s kinyomatott
munkálat haladéktalanúl megküldetik tárgyalás végett az egyházmegyéknek.
- Kitüntetés. Ritka ünnepély folyt le január 19-én a tolnamegyei Izmény
községben. Ekkor nyujtotta át ünnepélyesen gr. Széchenyi Sándor főispán Ber gm ann L aj o s izményi ev. lelkésznek, ki már hat van év 6ta hirdeti az Isten
igéjét, a koronás aranyérdemkeresztet,
melylyelő
Felsége az agg lelkipásztort
érdemeinek elismeréséííl kitüntette,
Az - esperesség nevében Gu g gen ber ger
.J án o salesperes
üdvözölte a kitüntetett lelkészt. Az ünnepélyt bankett követte
Bonyhádon.
Hivatalos
körlevelek köröztetése
czímű közleményünkre
vouatkozólag
Mo 6 r Gy u 1a brass6i főesperes úr egyházmegyéjöknek
a mult évben hozott
következő határozatát közli velünk: "14) a XIII. pontnál kimondatik, miszerint
tétessék indítvány a kerületi közgyülésen az iránt, hogy ezután az összes miniszteri rendeletek foly6irat alakjában kinyomassanak és így minden egyház ennek
megszerzésére köteleztetvén,
a rendeletek lemásolásának ediggi, a lelkészekre nézve
igen terhes gyakorlata beszüntettessék;
azon esetben pedig, ha ezen indítv~ny nem
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fogadtatnék
el, kegyeskedjék intézkedni a kerületi közgyülés az iránt, hogy esperességünk ily jelzett foly6irat megindíthatása czéljából a magyarországi protestánsokat, esetleg az ágo evangelikusokat, vagy legalább a tiszai kerületet érdeklő
összes miniszteri rendeleteket megkaphassa."
Ezen indítvány a tiszai egyházkerületnek mult évben Brassóban tartott közgyűléséu
meg is tétetett, azonban érdemleges határozat még nem hozatott.
- Tanárválasztás.
A dunántúli ev egybazkerület főiskolai nagybizottsága
f. é. január 9-én, Sopronban tartott ülésében .J aus z ViI mos budapesti ev. hitoktatót választotta meg soproni theologiai tanárrá.
Adomány. A Hartig és Rothermann-féle
félszerfalusi (sopronmegyei)
czukorgyár, mint minden évben, úgy ez idén is 40 frtot adományozott a soproni
ev. tanítóképző-intézetnek.
Fogadják a nemes j6ltevők e helyen is az intézet
igazgat6ságának hálás köszönetét l
Kimutatás. A soproni ev. tanít6képző-intézet
25 éves emlékalapja
gyararapítására
decz. és jan. havában következő adományok érkeztek az intézet
igazgatóságáboz: A székesfehérvári ev. népiskola növendékei 1 frt, Posch Zsigm.
keszthelyi polg. isk. tanár úr 1890~ évi járuléka 1 frt, Loesava Aurél gecsei S.
tanító úr adománya 1 frt, Steinmetz Frigyes újs6vei tanít 6 úr adománya 2 frt,
gyüjtése 3 frt, Hauptmann János ev. tanító úr adománya 1 frt, kamatok 30 frt
17 kr., összesen: 39 frt 17 kr. Az "Ev. Népiskola"
m. é. deczemberi számának
kimutatása: 1282 frt 90 kr. Főösszeg: 1322 frt 07 kr Egyúttal megemlítjük,
hogy a 25 éves alapb61 összesen 46 frt erejéig ez évben két növendék nyer
segélyt.
- Oroszországban a szent zsinat kijelentette, hogy a rigai kormányz6kerületben a lutheránosoknak az orthodox egyházba való térítése czéljából
a tisztviselőknek fuvarpénzt engedélyez.
- A képviselőház közoktatási bizottsága jan. l l-én tartott ülésében a
nem állami középiskolai nyugdíjintézet
megalkotásának
kérdésével foglalkozott,
mely alkalommal Csáky Albin gr6f vall, és közokt-ügyi
miniszter kijelentette,
hogy felhivása az iskolafentartókhoz kedvező eredményre vezetetett, csak 8 isk olafentart 6 tartózkodik a belépéstől,
a többi örömmel fogadta. Ennek a nyolcznak,
tekintett el saját alapj okra, valószinűleg nincs szükségök állami nyugdíjmtézetre.
A miniszter úr továbbá kijelenté, hogya
már létező nyugdíjalapok
ériutetlenűl
megmaradnak, s jövedelmöle csak a. nyugdijilleték befízetésére
fog fordíttatni,
és
hogy az a ka d é mia i (akár theologiaí, akár más akadémiai) és t a II í t 6 kép z ő-'
intézeti
tanárok
is befogadhat6k
lesznek
a n y u g d ij i u t z e t b e
ugyan a z o n fel t e éte 1e kal att, min tak
z é p isk o 1ait a n áro k.
é
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- Előléptetések. A vallas- és közoktatásügyi miniszteriumban Ap t Kamill
osztály tanácsos miniszteri tanácsossá neveztetett ki; Sza 1 a y 1 !TI r e és Kl a mar i k
.J á nos osztálytanácsosoknak miniszteri tanácsosi czűn és jelleg adományoztatott.
- Kossuth Lajos és asarospataki
ref. főiskola. Kossuth Lajos az
1819j20-diki iskolai évben, tehát ezelőtt 70 évvel j oghallgat6ja volt a sárospataki
főiskolának. A főiskola tanári kara e körülményt elmés s kegyeletes m6don használta fel arra, hogy nlelki szövetségét" az egykori diákkal kifejezze. Csinosan

si
leiratta

az 1819/20: évi sárospataki t6gátus tanulők névsorát salbl1ltiszer~leg
díszesen bekötve üdvözlő iíitt kiséretében megküldötte nagy hazánkfiának. "Nem
hizelkedünk magunknak azzal, - moudja a meleghangú üdvözlet - hogy fényes
adománynyal járulunk Ön elé, hiszen mi a nemzet szegény napszámosai vagyunk,
kik aranyat, tömjént és mirhát nem küldhetnek ; de a mit mélyen érzünk, szivünknek melegét, azt küldjük el Önnek, hogy hosszú, küzdelmes és dicső hetven év
után is Iöntarthassuk a szívnek szövetségét". Kossuth Lajos a sárospataki főiskolaanyakönyvébe így van beirva:
ry 72.
Lud. Kossuth, aetas : 17., religio: A. C.,
nomina parenturu vel curatorum : Lad is., locus habitationis : K á z mér, comitatus :
Z e m p l., conditio civilis : no b.:'
- Gyászrovat. Január 2-án húnyt el életének 74-ik évében a pozsonyi ev.
gyül()kezf~tnek ('gyik oszlopférfía, pénzügyi tekintetben újjáteremtője : Jes zen s z k y
J ó z s e f. - - Ugyancsak január, 2-án fejezt~ be életét a r us z t i ev. gyülekezet
érdemes tanítója, M ü II er K. J ó z s ef. Életénflk 29. évében hanyatlott sírba.
Özvegyet s 3 gyermeket hagyott hátra. - Január 5-éti húnyt el, pár órai betegség
után életének 43· ik évében Bel ic zay Jón á s kecskeméti jogtanár.
Áldás s
béke poraikra !
A prot. tudományos világ egyik kiváló jelesét vesztette el f. é. január 3-án
Has e Kár oly Ágo st dr, hírneves jen a i egyetemi tanár elbúnytá val. Temetése nagy pompával ment végbe jan. 6-án. Gyászbeszédet mondottak:
a jenai
superintendens, az egyetem protectora, it theol. fakultás egyik tanára, J ena városának polgármestere
s két egyetemi tanuló. Hase 1800-ban született Szászországban. 1823-ban lett Tübingában egyetemi magántanárrá, '1828-ben a jenai
egyetem hívta meg az egyháztörténet s dogmatika profeszorává
Késő öregségéig
fáradt, tanított, s írta kerszakalkoto munkáit, melyeknek koronáját egy h il, ztör t éne te képezi.
Mátyás király emléke.
Mátyás király halálának négyszázados évfordulója alkalmából a nagy király emlékezetére a magyar történelmi társulat jan.
26-án délelőtt II órakor, közgyülést tartott az akadémia első emeleti üléstermében A közgyülésen Sz é cse nyi Antal gr. mondott Mátyás király uralkodásának méltatásáról elnöki megnyító beszédet s Frakn6 i Vilmos Mátyás királylyá·
választatásárél tartott felolvasást.
- Meteor-hullás.
Egy idő óta fetünő sok meteor hull nálunk, pedig a
nagy meteor-hullás ideje tudvalevőleg
a nyár.
Nemrég Zágráb és Lippa
környékén volt meteor-hullás. Nagy meteort láttak január 17-én Nagy-Vázsonyban
is délután 5 6rakor, tehát a nap nyugta után 22 perczczel. Akkorának látszott
mint a hold. Futása több percig tartott délnyugati irányban, szine ragyogó sárga
volt, visszavetett sugarával czukorsüveghez vagy egy nagy
tölcsérhez hasonlított ,
,
- Ugyanaz nap szép meteort láttak Abbaziában.
Epen esteledni kezdett, a
mikor feltűnt az égbolton. Vakit6 fehérszinű volt a fénye s zöld sugárkoszorű
vette körül. Északnyugatról délkelet felé haladt s futtában több kis fénygolyóra
pattant szét. Ugyanekkor Abbaziában földrengést is éreztek. Két erős lökés következett egymásután, a második és erősebbik négy másodperczig érezhető volt.
- Schiller tanitiémjel. Hogy mily nyomorúságos hasznát látta Schiller Frigyes
az ő nagy szellemi munkásságának, arról szomorú adatokat közöl egy bécsi lap.
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úgymint a "Rauber", "Fiesc'óu, "Kabale und Liebe",
"Don Carlos" -ért semmit sem kapott, mert ezek már kerabban jelentek meg
nyomtatásban.
A Wallenstein
trílogiájáért
60 porosz Frigyes-aranyat
kapott, a
mi 339 tallért és 15 garast tett ki, "Stuart Mária" 117 tallért hozott a konyhára;
az .Orleansi szüzért" 107 tallér 12 garast kapott, "Tell Vilmosv-ból
331 tallér
12 garas volt a haszna; a • Turandot" és Lessing • N athánjának" átdolgozása összesen 145 tallér 15 .garast jövedelmezett,
- Az első qözkucs! Pesten. A .Honművész"
1835. május 21-iki 41-ik
számában (szerkesztője Rot h k r e p f, később Mát r a i Gábor), a következő közlern ény olvasható:
• Gőz k o c si Pes ten, Bécsi mechanikus, ifjabb Voigtlander
Friedrik úr volt az első Németországban, ki gőzkocsit szerze, mellyel Pestre jött, hogy
a szorgalom előmenetelét részben is velün'k megismertesse,
Taval hozta azt Bécsbe
Angolországból
s az átszállítási
költségekkel
együtt tíz ezer ezüst forintjába
került.
Miután azt köznézésre
Bécsben kiállította volna, most Pestre hozá le és
máj, Iti-án a kereskedőség háza előtt a Duna partján egy különösen készült deszka
. bódéba nyilvános megtekintés végett 20 ezüst kr. díjért ki állítá, Halljuk, hogy
egy idő mulva valamely szabad helyen e kocsinak járása gőz által is eszközöltetni fog. A kocsiuak nagysága sokkal haladja meg a közönséges kocsik alakját.
Vaspléhből készült almáriomában történik a tüzelés, gőzfejlesztés s abban van a
gyönyörü munkával készült szükséges egyéb gépelyzet.
Az almáriom előtt van
hat személyre való ülés, malyeket kivánság szerint fedél alá is lehet tenni.
A
kerekek fából vannak, szélesek s erős készületüek.
Nehézsége 65 mázsa. Látni
lehet reggeli 8 órától kezdve esti 7 óráig". - Később, a 4b-ik számban (HISi'>.
junius 4) a gőzkocsi "próbajárásáról"
a következőketirja a Rothkrepf-Mátrai
Honmüvésze : .Voigtlander
úr gőzkocsija
Pesten május 31-én délutáni 5~6 óra közt az új épület nagy udvarába próbajárást
tett, Bementi dijúl
a nem nagy számmal egybe sereglett közönség a rövid idő alatt nem sokat látottért eleget fizetett; t. i. az első emeletből nézhetésért 40 ezüst krt - a földszinti
folyosón 30 krt - az udvaron 20 krt pengőben. Feszült figyelemmel vártuk már
a csodamű megindulását ; midőu végre hatodfélkor
mozgásba jutott.
A kocsi
hátulján á1l6 ember vasveszszővel a széntüzet
élesztette;
egy ember belül állott
s a gőznek csatornájit, a csőket kormányozta.
V. úr pedig maga a kocsis helyét
foglalá, hol (a nehány évelőtt
divatban volt dresine, vagy is gyalog sebes futó
gépely mozgathat6 első kerekének hasonlatosságára)
a mozgékony első kerekeket
igazgatta és ezeknek segedelmével tette a kocsi fordulatait. Az egészből úgy látszik,
hogy a gőzkocsinak próbajárása
itt se volt szerercsésebh,
mint Bécsben ; mi azt
gyanittatja velünk, hogy vagy nem tudnak a nem angol tulajdonosok vele bánni,
vagy gépelyzete tökély telen. A két első próbajárásnak
mindegyike alig tartott
4 első percig, sebessége csak igen lassu ügetéshez hasonlftott ; s minthogy egyszer
se járta körül a négyszögü udvar terét, hanem csak elindulása helyéhez közel
. kisebb körökben forgott, a harmadik megindulás után pedig azonnal megállott s
tovább indítani nem lehetett, noha mindenik megállapodás után elég' szén rakatott
a hátul levő tűzhelybe, s a gőz-csőket minden módon munkába akarták hozni,
feljebbi gyanunk alaptalannak
nem látt.itik.
A tulajdonost: ezen izzasztó zavarodásb61, úgylátszik, a jótékony ég ki akará segíteni, mert sűrűn kezdett esni; s
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tnid6n a kocsit a hirdetményben igért utolsó mutatványra, t. i a visszafelé futásra
(hátrálásra)
csakugyan reábírták (mi azonban hasonlág nem sokáig tartott)', a nézők
is hátrálni kezdtek az eső elől, és 6 órakor ki-ki haza, vagy a kapuk alá sietett".
-- Stanley jóslata.
Mikor Stanley Zanzibárba
érkezett,
a kikötőben álló
Aravatta
postagőzös födélzetén lakomát rendezett tiszteletére az európai kolönia.
Ez alkalommal a világhírű utazó nagy jelentőségű pohárköszöntőt
mondott. Elmondotta ebben nézeteit Afrika jövőjéről.
Többek közt így nyilatkozott:
"Önök
bizonyára azt szeretnék tudni, hogyan gondolkozom
én Afrikaról
és jövőjéről.
Hogy mi fog történni Afrikával, azt csak az Isten tudja, én nem tudhatom;
de
annyit tudok, hogy már husz év óta utazom, és hétszer tért em vissza Afrika belsej éből, de mindannyiszor haladást
tapasztaltam
Afrika belsejében hótakarta
hegyekre bukkantam. a melyek végtelen magasba nyúlnak; láttam buja zöldben
díszlő völgyeket.
Afrika belseje valóban nagyon szép s azoknak, kik kételkednek
benne, csak azt mondhatorn : menjenek és nézzék meg. A feketék körülbelül most
is olyanok, mint azelőtt voltak, de azért bátran elmondhatni,
hogy a civilizáció
Afrikában is gyümölcsözővé válik. A tengerparton a haladás határozottan
szembetünő. Itt a tengerparton
és itt a szigeten szemmelláthatólag
szaporodik az európaiak száma s a haladás folytonos.
Minő változásokat
veszek észre amaz első
naptól fogva, midőn ide jöttem! Igen, de - mondhatják
önök - mi lesz ezután?
Ezután? A teremtő nem engedte meg, hogy Afrika jövőjét előre lássam, de hogy
példával éljek, Angliát akaram fölemlíteni.
Ha a rómaiak, fl, legelső civilizátorok
idejében valaki egy ilyen gyülekezetben, mint a melyben vagyok, így szólott volna:
Túl a tengeren, Gallia mögött van egy félreeső sziget.
Rajta hegyek völgyekkel
szépen váltakoznak s van némi lakossága is. Ez a sziget valamikor a híres Anglia
lesz, a világ leggazdagabb, legrendezettebb,
legnagyobb kereskedelemmel
biró nép
hazája, -- ugyan mit feleltek volna az ilyen prófétának?
Szemébe nevettek volna
S a jóslat mégis teljesíilt. Nekem az a meggyőződésem, hogy a fekete kontinensnek is ilyen jövője van. Azt, hogya
földrész virágzása 20, 50, avagy 100 év
mulva fog bekövetkezni, azt nem tudom, de hogy be fog következni,
az szilárd
meggyőződ ésem".
- Bálint Gábor és az akadémia. A magyar tudományos
akadémia mult
év deczember 16-án tartott összes ülésében tette tudvalevőleg azt az indítványt,
hogy a 18 ~v óta külföldön
élő Bál in t G á b'o r nyelvtudós állandó visszatérésére
nyújtson az akadémia valami alkalmat.
Bálint Gábort 18 évelőtt
az akadémia
küldötte ki a magyar nemzet és nyelv származásának kutatására s az utazás költséget részben a kormány, részben pedig Fog a ras y János akadémikus adta.
Bálint Gábor azóta két izben is visszatért
hazájába,
de rövid tartózkodás után
ismét keletre ment. Az akadémia első nyelvtudományi osztálya a mult hó végén tartott
értskezletén tárgyalta Bálint Gábor hazatérésének ügyét, de érdemleges határozatot
nem hozott.
Kiadta ugyanis az osztály az ügyet a nyelvtudományi
bizottságnak
véleményadás végett.

- A vallas- és közoktatásügyi tarera költségvetésének tárgyalása a
képviselöházban. A kultusz-miniszterium budgetjével január 21 s következő napjain
foglalkozott a képviselőház. A tárgyalást Or sz ágh S álld o r és Sza t h.lll á r y,
Gy 'ör g y előadók nyitottak meg. Utánuk szélalt föl Csák y Al b in gr. közokt.-

11gy! miniszter BS az összes pártok osztatlan figyelme me1iett móndebta eÍ beszédét.
Első kötelességének
tartotta - úgymond - a ki s d e d 6 v á s r 61 törvényjavaslatot készíteni, mely egy szükebb körű tanácskozmányban
fog tárgyaltatni,
azután
kerűl még ez ülésszakban a ház elé. Kisded6v6k felállítására az állam, a felekezetek, jogi személyek s egyes magánosok lesznek jogosítva, de a községek köteleztetnek azon esetre, ha az említett tényezők jogaikkal hem élnének, a törvénynek
megfelelő 6v6-intézetről gondoskodni. Lesznek rendes kisdedóvök, álland6 és nyári
menedékhelyek.
A felekezeteknek
a kisdedó , ással szemben ugyanazon hatáskör,
kivánja a miniszter biztosítani, mint a rumővel az elemi oktatással szemben bírnak.
Áttérve a tanítói fizetés emelésének kérdésére,
kijelenti a miniszter, hogy az
elemi
iskolai
tanít6knak
általában
tisztességesebb
állást
a kar biz tos í t a II i. Az egyetemi leczkepénz helyébe általános tandíjat kiván
Iép tetni, melyet minden hallgató
egyformán fizet s melyért mínden előadást hallgathat.
A költségvetésbe felvett 1bO,OOO frt többletböl
40,000 frt a közép- és
felső -iskolákra,
30,000 frt egyházi czélok segélyezesére,
tanár- és tanít6képzőintézetek tanári fizetésének felemelésére, 50,000 frt kisded6v6k felállítására és az
elemi nép oktatás czéljaira fog fordíttatni.
Másnap K o v ács Al ber t, megfeledkezve e régi kegyeletes szabályr61: de mortus nil, nisi bene - kemény kritikát
mondott Eötvös .J 6zsef bárő és Trefort Ágost volt miniszterekről s t anügyi politikájukr61;
szerinte Csákyt is csak azért tették közoktatási
miniszterré, mert j6
ad min ist r a tor.
Bek sic s Gusztáv a kultura nevében tiltakozott .Eötvös
és Trefort érdemeinek kisebbítése ellen. Ver e s .J 6 zs efa
kath. elkeresztelés ekre s az alföld kulturális elhanyagoltságára hívta fel a ház figyelmét; rosszalja
to vábbá a tandíjak felemelését. - Fen y ves sy Fer e n c z a kath. autonómiát,
sürgette,
mire a miniszter kijelentette, hogy csak oly autonomiához tudna hozzájárulni, mely a 1 II l r 61 épült fel, melynek alapját a gyülekezetek,
a kath. hivek
autonomiája képezi. A költségvetés általános tárgyalása janu ár. 27 -én ért véget, a
midőn Cs á k Y gr. na:gyhatásu beszédben válaszolt a politikájára

tett megjegyzésekre.

Pályázati hirdetés.
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A k ősz egi ágo hitv. evang. gyülekezetben,
egyik tanítónak leköszönése
következtéhen,
egy tanítói
állomás betöltendő
A megválasztott
k t ele s
az első és második egyesített
fiosztályban
hetenkénti
24 6rában a tanítást
magyar
és német
nyelven végezni, minél fogva ezen két nyelvnek tökéletes
birása okvelenűl szükséges, s az orgonislának
teendőit,
annak akadályoztatása
es etén, végezni.
.J a vad alm a áll .040 frt évenkinti készpénzfizetésből, mely
összeg évnegyedenkint ut6lag fizetteik ki, 9 frtb6l, melyért a tanterem kimeszeIendő : 3 szobáb61 és hozzá tartoz6kb61 álló szabad lakás és 5 öl kemény tüzelőfa,
melyből a tanterem is fűtendő.
A megválasztott
csak egy évi pr6baévnek letelté
után véglegesíttetik. Az állomás foly6 év szeptember 1-én elfoglalandö.
A folyamodványok f. é. márczius végéig T. Turcsányi Lajos felügyelő urhoz külö

dendők.
Kőszeg

1890. január

hava.

Michaelis

Izidor, ev. lelkész.

Szerkesztői üzenetek.
T. A. urnak, Körmend. A küldeményt köszönjük. Talán már a Iegközeleblu számban felhasználhatjuk.
- T. J. úrnak, Kajdacs. Alkalmilag a nálunk levők közül még válogatnak.
Köszönet! - D. L. urnak, Jena. A. gondos s érdekes tanulmány megérkezett. 'I'ározánkba igen
beleillik. Úgy ezért,
mint rokonszenves soraiért fogadja köszönetünket. - L. J. urnak, Vadosfa.
Folytatását kérjük, nagyon jók!

Az "Evang. Népís ko la " tlsz te It olvasóihoz!
Bizedommal kérem az "Evang. Népiskola"
tisztelt olvasóit, hogy ez évre
szóló megrendeléseiket a lap jtiraiása iránt mielőbb meglenni, s lopunk: seámn»:«
újabb hiveket és pártlogókat seereend. sziveskedjenek.
Midőn a lap
egész évi előfizetési árát csak /] frtban állapítottam meg, bizton seásnitottam. arra,
hogy at. közönség nagyobb számú elő fizetéssel
fogja hézagpótló vállalatunkat támogatni s fennállását biztosítani. A második számot még minden régibb
előfizeiőnkne7cmegküldöttük, kérjük az előfizetési összeg utalványozását, vagy leg
. alább nyilatkozatot a lap megtartása iránt.
Tisztelettel
Litfc(;ss Ká1'oly,
az "Ev. Népiskola'{

kiadója.
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