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Tisztelettel

kérem az "EVANG. NÉPISKOLA,j azon t. elöfizetöit,

kik előfizetési díjaikkal még hátralékban
a küldött számok elfogadásával elvállalt
eleget tenni sziveskedjenek,

vannak, hogy a lap iránt
kötelezettségeiknek mielőbb

Hasonlóképen kérem a t. féléves előfi-

zetöket előfizetésök megu' ására.
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ti. évfolyam.

Sopron,

ísso.

i

julius-augusztus.

'1. s 8. szam.

Evangeliklls Népiskola.
~e"'Velés-és oktatásügyi

hav-i folyóirat.

Megjelenik minden hó első na pjá.n.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.
Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhívatalba, Li tfass Ká r o Iy kiadó nevére czimezve
küldendűk. --; Az előfizetési feltételek Jl1\lgolvashatók a boritélcon.

A lap szellemi részét. illető közlernények

kesztőséghez

(Sopron, evang.
intézet) küldendők.

a szertanítóképző-

Az iskolaí fenyítéknek a szülékre
(Jutalmazott

való átruházása.

pályamű.)
Jel

ig ~ :

"l\1indeneket megpróbáljatok;
a mi jó, azt megtartsátok"-

Fegyelem nélkül nincs rend; rend nélkül semmi testület meg nem állhat.
Miután a gyermek az erkölcsi szokásokra, cselekedetekre önelhatározásból
nem képes, fegyelem által vezetjük erre. A felnőttek s előljárók által elfogadott
jó az irányadó, s az ebből folyó tilalom vagy parancs szabja meg a gyermek
kötelességeit, teendőit, következéskép
ennek megszegése vagy elmulasztása büntetést
van- maga után.
,
A gyermeket a rossztól visszatartani a tilalom, a jóra szoktatni s abban
megtartani a parancsolás, utasítás szolgál eszközül, Ehhez megkivántatik a gyermek részéről az engedelmesség,
melyet nem kierőszakolással, hanem személyiségünk által kell kinyerni s biztosítani.
-~
A jó és rossz tettek megkülönböztetésére
s ennek folytán a jÓ"megismerése
és követésére, valamint a rossz belátására,
elkerülésére, meggátlására nem elégséges eszköz a nevelő kezében a felvilágosítás.
Hogy arra a tanító növendékeit
rávezesse, - ha kell - kényszerítse, erre nézve szelgaljen a jutalmazás
és
büntetés,
E két nevelési eszköz, - habár mint .rendkivüli, de alkalmazást nyer
a népiskolában is. Azonban ehhez csak akkor nyu)junk, ha a nevelés egyéb eszközei nem vezettek eredményre. Megtartván a kellő fokozatot, mind a jutalmazást,
mind a büntetést a gyermek egyed i ség éhe z (individualitás) szabjuk. és csak a valódi érdemet kell jutalomban "részesíteni s a szándékos rosszaságot büntetéssel
sujtani. Legfőbb elv: az igazságosság.
A büntetés és jutalom ter m ész e tes, (p az igazmondás bizalmat, a hazugság szavahihetetlenséget von maga után) és mes ter ség es; mely lehet érzé ki
(p" jut a l o m: tanszer, pénz, ruha ; b n tet é s: térdepelés*), bezárás, testi fenyíü

.•) Ez a büntetésmód
désbe menni.

rég törölve

van

a paedagogiai

müszótárból,

hagyjuk

azt csak feleSzerk.

tek) és sze ile ID i (p. jut a 1o ID: elismerés, dicséret, kitüntetés : b il n tet é s !
intés, feddés, dorgálás).
A tanító egyik legnehezebb feladatát képezi a büntetés és jutalom kellő
alkalmazása.
Nem csoda, hogy vannak paedagogusok, kik ezt, a jutalmat és
büntetést egyformán, - különösen az érz é k5 t, a népiskolából kiküszöbölendőnek vélik.
Válaszszuk e kettőt, - t. i. a jutalmat és büntetést -- külön, noha e kettő
szorosan összefügg, szóljunk ez alkalommal csak a büntetésről, melynek legvégsőbb foka az iskolában a testi fenyíték, miután ezt már csak a kizárás követheti.
A testi fenyítéket a legtöbb paedagogus (Socrates, Cornelius, Fenelon,
Rousseau, Schleiermacher, Dittes, Ziller, Varga, Erdődy sat) határozottan elitéli.
és mások is). Az országos tanítégyülés munkálataira hozott határozat. (Bihari sat.)
"csak végső büntetési eszközül" tartották
tartják megengedhetőnek.
Nem ok
nélkül. A tanító és tanítvány között erkölcsi viszony létezik; mely viszonyt a
testi fenyíték - különösen ha az gyakran alkalmaztatik, teljesen megrontja
és az egész eredményt koczkára teszi.

es

S mert a testi fenyíték paedagogiai szempontból az iskolában elvetendő, s
csakis kis gyermekeknél, kivált ha azok indulatos természetűek, 's végül az olyanoknál, kiknél csak positiv testi fájdalom által lehet hatni, engedhető meg végső
esetben, nem ok nélkül merülhet fel e kérdés:
Vajjon
nem volna-e
átruházható
egy általában
az iskolában az iskolai
fenyíték
a szülékre?
(Lásd az .Evang.Népiskola"
1889
12. száma .Vegyesek" rovatát.) Nem volna-e
helyesebb
eljárás,
ha
af a n u l egy "magaviseleti
k n y v e c s k t" tartván,
abba a tanító
be jeg yez n é az e lk öve tet t, d eme g r o van d ó tet tet sen nek b ntetését
a szülékre
bizná?
ö

ö

é

ü

Látszólag

igen I

Az iskola egy kis status.sabselut
kormányformával.
S miután az iskolai
rendtartás és fegyelen törvényeinek megszegése büntetést von maga után, a gyermek szabadakaratát
nem érvényesitheti, s tanítójáva
szemben úgy érzi magát
gyakran, mint egy rabszolga, kinek elhatározását, tetteit féken tartják, elfojtják.
Ez az oka, hogy sokszor ,és sok helyen, oly végnélküli örömet szeréz a
gyermekeknek, a heti '/2-'/2 napi szünidő és az iskolától való huzamos - nyári
- megválhatás.
Hát még az iskolától való v é gm eg v á 1 á s ? ! Ez már úgy
tünik fel, mint ujjászületés napja, melynek puszta gondolata is örömmel tölti el
szivüket, elérvén ragyogó szinekkel kifestett álmaiknak megvalósulását.
Az eddig
elfojtott indulatok, s az elnyomott szabad akarat ekkor elementáris erővel tűnnek
elő, melyeknek megfékezésére már a szülei tekintély s hatalom sem mindig
elegendő.
Vagy ellenkezőleg. A folytonos gyámkodás, - s ez minél szigorúbb volt
annál inkább, - előli benne a szabad akaratot s most, midőn - az életben, tér nyilnék annak gyakorlására, alkalmatlanná lett a cselekvésre, miután bármely
önelhatározásra
képtelen.
Vajjon fog-e ily ifjúból tetterős, jellemes egyén válni? Ritkán j hacsak az

"

.

2M •

.

iskolamulasztását

helyre nem hozza a szüle vagy bárki, vagy a legjobb tanít6 az élet viszonyai, körülményei.
Az iskolai fenyíték a gyermek önbecsérzetét
sérti, fokozottabb mértékben
alkalmazva lealázza.
Különösen lealázza a gyermeket
a nyilvánosság
előtt való
büntetés; mert ez a többi társai előtt őt megbélyegzi s erkölcsileg alájuk helyezi.
Miután pedig a gyermek erkölcsi érzetét a nyilvános büntetés szerfölött sérti,
ennélfogva ha a büntetés tulkemény, úgy az könnyen visszahatást
szül s daczra
ingerel; ha pedig nagyon enyhe, akkor hatástalan,
és a gyermek-társak
igazságérzetét teszi kemény próbára; ha pedig gyakori, úgy az az erkölcsi érzést eltompítja, sőt végkép megsemmisíti.
Ezen szempontokból
kiindúlva, tehát leghelyesebb lenne, ha a büntetést a
szülékre biznók, annyival és inkább, mert a szüle ismerheti, - vagy legalább kell,
hog.y ismerje, - gyermekét legjobban. Neki van legtöbb s legjobb alkalma gyermeke benső világának megismerésére.
Otthon a családban és a körül tarja ki
, egész valóját, ad kifejezést vágyainak, nyilvánítja érzéseit. Előtte tehát gyermeke
ielkülete nyitott könyv,
melyben szabadon olvashat rs így a fegyelem módját,
mértékét jobban tudhatja
és alkalmazhatja mint bárki más. A szülék kezében
van a legtöbb, leghelyesebb fegyelmi eszköz, különösen az érz é k i eke t illetve
(p. játék megvouása.
élvezet, ruha, kirándulás,
ajándék megtagadása ; kedvencz
ételek megvonása, koplaltatás,)
melyek helyesen megválasztva
és annak idején
alkalmazva sokkal biztosabban vezetnek a kivánt eredményre, mint az erkölcsi
érzetet mélyen sértő, vagy lealázó nyilvános iskolai büntetés, a minő a térdepelés,
bezárás és testi fenyíték.
De lehet a gyermeknek olyan testi hibája (belső szervezet) is, mely a tanító
által fel nem fedezhető, vagy tán éppen előtte szándékosan el is titkoltatik
a
szüle és gyermek által, pedig sokszor a büntetendő mulasztás vagy hiba épen ezen
észre nem vett, vagy eltitkolt betegségnek fizikai következménye;
ily esetben aztán
ha a tanító büntetne, az az igazságosság rovására esnék, míg a szüle a büntetendő tettet máskép birálja el.
A mi pedig a büntetés jogi oldalát illeti, az .azt kétségkívül
a szülei hatalom körébe

-

vagy mondjuk -

tulajdonába

helyezi,

De 'eltekintve a kérdés jogi oldaláról psychologiai tény, hogy a jótéteményt,
áldást osztó kézből a büntetés is sokkal elviselhetőbb,
édesebb mint egy más,
tőlünk távolabb álló egyénéből, ki reánk nézve ennélfogva közönbösebb.
S mert
közönbösebb, így a fenyítéknek is sokkal kevesebb .lesz az erkölcsi hatása, annyira,
hogy gyakran nem is marad más következrnénye,
mint a puszta reális eredmény.
Hogy a jótéteményt, áldást osztó kézből a büntetés is elviselhetőbb,
példa
erre az Isten és az ember közti viszony. A csapások (szárazság, fagy, inség,
halál.) melyeket nem' önmagunk idéztünk elő általunk elviselhetőkké lesznek. de n
f~lebarátunk 'által
okozott seb sokkal sajgóbb,
s e fájdalom gyakran hosszuállást

szül.

Az iskolai fenyíték alkalmazása
tehát, tekintve a szüle és gyermek közti
viszonyt, - joggal átruházható lenne a szülékre.
Hát a tanító ez esetben minő álJásponto,t foglal el?
Az ő helyzete jelentékenyen meg lenne könnyítve,
mert ezen eljárás által, hogy t. i. a gyermek maga-

'

•

.

viséletét az e czélra szánt könyvecskébe
bejegyzi, s a további teelldot az iileto.
szülékre bizza, meg van kimélve a legtöbb kellemetlenséget előidéző s a tanítói
tekintélyt sértő iskolai fenyítéknek alkalmazásától.
Mi tanítók, jól tudjuk tapasztalásból, hogy ha az iskolai büntetések végrehajtását egy más valaki, t. i. az
erre leginkább feljogosított szüle, - venné át, mily sok kellemetlenségtől lennénk
megöva, s hivatalos működésiink mily jelentékenyen lenne megkönnyítve -- hány
sok, eddig a szülék és társadalom által - ok nélkül reánk szórt alaptalan vádtél lennénk megkimélve.
.
E teher és felelősség ezentúl a. szülékre háramlanék. Láttuk tehát, hogy az
iskolai fenyíték átruházható lenne a szülékre, - és mégis:

Nt1m.
Hogy a gyermek önbecsérzetét a nyilvános büntetés sérti, az tagadhatatlan.
Van azonban a tanító kezében egy olyan fegyver, -- s ha kell gyógyszer, -- mely
a büntetés által okozott sértést hatásában sokszorosan ellensúlyozza j -'
ez a
jutalmazás.
A nyilvános büntetés hatása elenyészik a nyilvános jutalmazáshoz
mérten.
Meg kel azonban jegyeznem, hogya
tanító tekintélye (tiszteleten alapuló
szeretet) nagy szerepet játszik, mind a büntetésnél,
mind a jutalmazásnal.
Minél
nagyobb a tanító tekintélye, annál nagyobb eljárásának morális hatása.
Ha a büntetés úgy tünik fel a gyermek előtt, mint elkövetett hibájának
természetes következménye, akkor az daczra nem ingerel Ritkán, helyes és
tapintatos eljárás folytán alkalmazott nyilvános iskolai fenyíték nem hatástalan j
és az az erkölcsöt nem semmisíti meg, hanem inkább, inert az által és arra hat,
így azt inkább helyes irányba tereli.
'
Hadd érezze a gyermek, - már e kis statusban. - az iskolában .- a bün
büntetését, a rossz káros következményét, a jó jutalmát. Hadd szokjék idejekorán
a becsület és az erényhez.
Hogy a gyermek akaratát jóra irányozhassuk, szükséges, hogy az akaratnak
szabad folyást engedjünk ugyan, de egyszersmind bizonyos korlátok között kell
tartanunk, különben a gyermek könnyen sza bad o s s á válhatik. Tannlja, tudja
akaratát mások akaratának alárendelni, ha az jobb. Szoktassuk őt a t á r s ad alm i éle t r e, a tör v é II y t isz tel e tr e.
Ezeket pedig puszta szóval, - izléssel, - el nem érhetjük, feltétlen szükséges, hogy a tanító kezében is ott legyen a jutalmazás mellett a büntetés.
Igaz, hogy a szüle legjobban ismerhetné gyermeke jellemét, indulatait, vágyait, szóval benső világát, s igy a nevelési eszközt könnyebben megválaszthatni
és alkalmazhatna, de, mert "a szeretet mindeneket elfedez", e hibákat hiányokat
és szines szemüvegen nézi. Pedig hiba nélküli gyermeket még képzelni és
alig tudunk j nén mert, hogy eredetileg rossz a gyermek, hanem a környezet,
család, cseléd, pajtáskodás befolyása folytán, vagy gyakran ferde irányú, vagy
tán épen elhanyagolt neveles következtében
öltözi fel a rossz szokasokat,
szívja magába a rossz tulajdonek miazmáit,
Sok lehet a baj okoz )ja, nem is
szokott gazdája akadni. Tény 110gy a nép isk o I a minden kvalitásból
tud egy
vagy több példányt e tekintetben felmutatni.
S mégis a mit a környezet, család
cseléd, vagy bárki elrontott, annak kiiguzftását, vagy amit a szüle elhanyagolt,

205
annak helyrepótlását

a

népiskolátél

várjuk,

annak

teszszük

kötelességévé,

azt

teszszük érte felelőssé.
Igaz, hogy a gyermek büntetéséhez
a szülének van legnagyobb joga, de a
kinek, már t. i. .a taníténak, bizonyos irányban k t ele s ség ei vannak, annak
kell, hogy ott jog a is legyen.
S ha a tanit6t igazságtalansággal
lehet vádolni,
mi biztosít bennünket arról, hogya
szüle igazságosabb lesz?
Ki merné azt
határozottan
állítani. hogy a többé-kevésbbé el fog ú 1t szüle helyesebben bírálja
el az elkövetett tettet, mint apá r tat 1an tanít6? Az elfogúlt bir6: rossz bir6;
a szüle is gyermekével szemben az.
Ezektől eltekintve, kérdés,' vajjon azon szülének, ki egész nap a mindennapi
kenyérért, -- sőt néha távol a házt6l napokig, - kénytelen dolgozni, van-é idej e
gyermekének vagy gyermekeinek az iskolából hozott .rnagaviseleti könyvecskéjét"
átnéz ni ? Vagy midön fáradtan tér meg övéihez, vajjon van-e neki ked v e azt
átnézni és a büntetést foganatosítani, nem-e enyhe vagy szigorú lesz? Tekintve
a nép műveltségét (intelligens és műveletlen) kérdés, vajjon van-e kép zet ts é g e
a büntetés helyes alkalmazásához,
és a tanító által kiszabott vagy "előírányzott"
büntetést foganatositani
"végrehajtani"?
Hát ha, - netán elfeledné a szüle
a magaviseloti könyvecskének megtekintését,
vajjon az a gyermek, kinek rovására
a büntetés ki van szabva, • ese t l e g" (?) nem-e igyekszik azt még inkább szégyenérzetböl vagy félelemből eltitkolni P
Ki a nép anyag i vis z o n y ait,
k r ü 1 nl ény e i t, gon d o l k o z á sm6dját,
vágyait,
értelmi
fejlettségét
ismeri, az azt hiszem ezen kérdésekre könnyen eltalálja a helyes feleletet.
Ezen eljárás által vesztene a tanügy is, főkép az eredményt illetőleg.
ö

ö

Az iskolamulasztásokat
szigorúan ellenőrízni hivatalos kötelessége
lévén fL,
tanítónak, e czélböl a mulasztási
naplót lelkiismeretes pontossággal vezetni tartozik.
Ez időből több-kevesebb, - a tanulők számaránya szerint, -- más időt igényel.
Ha pedig, - ezen újabb eljárás szerint, a magavi~eleti könyvecskébe is mindennap jegyezni akar - és kell is - valamint annak átnézése, vajjon a szüle a büntetést foganatesította-e P ez tetemes időt fog igénybe venni.
A tanítóra vonatkozólag is meglenne ezen eljárásnak a maga kellemetlen
következménye.
Habár egyrészt sok kellemetlenségtől
lenne a tanító megóva, ha
a büntetést átháríthatná
aszülékre,
de másrészt ezen eljárás foly tág új, eddig
nem ismert nehézségek fordulnának elő. Nem őrízhető eléggé ellen, vajjon az
"előirányzott " büntetést "végrehajtotta" -e az érdekelt szüle valösaggal P
Ha végrehajtatott,
meg van ugyan a gyermek ezen eljárás folytán a nyilvános
szégyentől kimélve, valamint a tanító is a tekintélyét csorbít6 testi fenyíték alkalmazásátől,
de a tanít6 ez új helyzetben mint feladó, árulkod6 fog a gyermekek,
- és sok szüle előtt is - feltűnni.
Ezen hélyzet, sőt ennek puszta gyanuja is
elég, hogy a tanítót megfoszsza azon tekintélytől,
mely a nevelés, oktatás sarkköve ; elég arra, hogy őt egyszerű napszámossá "degradálja".
Többet fogna ez
ártani tekintélyének, mint az iskolai fenyítéknek általa való alkalmazása.
Hát ha a szüle gyermekét, hiszen gyermeke!a tanító nézetével
ellenkezőleg, ártatlannak itélte;
vagy mert a másik felet nem hallgatta
(nem is
hallgathatta)
ki, s így a büntetendő ügyet i1letve, máskép bírálvan el, a büntetést
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végre nem hajtja, mit tegyen a tanító ez esetben?
Ez oly' kérdés, bogy az ily
kényes belyzetbe jutott tanítónak még tanácsot adni is nehéz : de tekintve a körülményeket és az ebből foly6 következményeket,
még nehezebb a helyes eljárási
mődot és eszközt meg v á las z tan i.
Hány szüle fogja azt a tanítónak el hin ni, bogy drága fiacskája figyelmetlen vagy lusta, vagy hogy csúfolódott, vagy tán épen lepott ? Mert il~esmi
is adja elő magát még az iskolai .statusban"
is.
Megtörténhetik,
hogy azon pajkos gyermek, kinek szülője egy vagy más
okból a tan{tó által elő irt büntetést
etán többször is) végre nem hajtván, oda
fajúl, hogy tanítója személyét is szöval vagy tettel. megsérti, ki, vagy mi fog
ekkor neki elégtételt nyujtani?
Ha az • utalványozásra" felbatalmazzuk, feljogosítjuk a tanít6t, adjunk módot
és alkalmat a "kifizetésl'e"is;
hisz ő ismeri legjobban az egyes "tételek"
valódiságát, ő vezeti a .számadást",
övé a "felelősség".
Ha megírhatja a .receptet",
miért ne alkalmazhatna a • drasztikus kurát" is?
A nevelést az oktatástél
elválasztani képtelenség,
e kettőnek együtt egyensúlyban kell haladni.
Ha az erkölcsi büntetés megengedhetö az iskolában, logikailag megengedhető
a szigorúbb
a testi fenyíték is; annyival is inkább, mert sok olyan gyermek
van, kinél az elbibázott nevelés folytán csak positív testi fenyítékkel lehet hatni.
Oltani sebzés nélkül nem lehet.
A jutalmazást és büntetést az iskolából
kiküszöbölni lehetetlen. A nép legnagyobb' része, - miután a szüle arra képtelen,
- az iskolától válja gyermeke neveltetését.
Több és üdvössebb eredménye lenne
az iskolai nevelés akadályainak elhárítását eszközölni. mint azt majdnem kizárólag
a szülékre bizni.
Mindaddig tehát, míg a nép anyag i gon dok t l men ten,
oda nem
m li vel ő d i k, hogy gyermekeit tartván, mint Cornelia, legfőbb kincseinek,
a z o kn a Je fog j aid ej é tsz
en tel het n i, s birni is fog elég kép zet t ség gel
azoknak okszeríi nevelésére, - adáig a tanító kezéből a nevelésseljár6 fen y í t é k
át nem ruházható
teljesen
a szülékre.
ö

Kocor Márton.

Az is m t l s r l.
é

é

ő

Két előadás a kátébút.
Az "Evangelikus Népiskola" mult évfolyamának
első számában alkalmam
volt nézetemet az ismétlésekre
vonatkozólag
elmondani.
Ugyanott
a tek. szerkesztőség szíves volt bejelenteni,
hogy az ott jelzett, az ismétlések
médiát
illusztrálo
gyakorlati
előadásnak kész helyet engedni.
Bátorkodom
tehát első
czikkem kiegészítéseűl a negyedik parancsolatr6l
két előadást itt bemutatni.
Az előadásokra vonatkozólag
szükségesnek
tartom mindenekelőtt
a következőket megjegyezni:
az előadás közben előfordúló
szentirási helyeket, verseket
és rövid mondatokban az előadás főbb pontjait a táblára irom; azt pedig, a mi
előreláthatólag
a táblára nem fér, már leíratom,
vagy helyét, a hol kön.JVeikben
a gyermekek megtalálhatják,
megjelzem ;' a fontosabb helyeket több gyermek ál-
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tal ismételtetem.
(az ilyen helyeket ritkított szedés emeli ki); végűl az flgé~z előadást ismétlem.
Néhány helyütt hosszabb, vagy nehezebben adhat6 feleletet adtam a gyermek szájába; ezzel csak jelzem, hogy micsoda feleletet várok tőle;
ezen helyeken
tehát a felelet
többé -kevésbbé
siker ült voltához
képest
kisegítő kérdések alkalmazandók.
A leczkerendet úgy osztom be, hogy előadás
után legalább fél órai ideje . legyen az illető osztálynak, - osztatlan falusi iskoIáról beszélek, - hogy a feljegyzett szentirási helyeket, verseket stb. csendesen
tanúlhassa,
1.

Tanító : Az első három

parancsolatban
ki iránt tartozó kötelességeinkről
van szó? - Gyermek: lsten iránt való kötelességeinkről. - T.: Hogy legelőször
az lsten iránt való kötelességeinkről
van 8z6, az azt jelenti, hogy mindenekelőtt
az Istent féljük ésszeressük.
A negyedik
p a r a n cs o l a t úgy hangzik:
. t i fl zte 1jed
aty á dat
é san y á dat,
hog Y jól
egye u d o 1 god é s
ho s s z ú éle t
1 é gye föl ct ö n. A negyedik parancsolat ki iránt való kötelességre int? - Gy.: Szüleink iránt való kötelességünkre. - T.: Már ezen körülmény is, hogy Isten után mindenekelőtt
szüleink' iránt va16 kötelességre int
Isten parancsolatja, mutatja, hogy Isten után kiket kell leginkább tisztelnünk?Gy.: Szüleinket, ....: T.: Miért kell Istent mindenek felett tisztelnünk?
-- Gy.:
Mert minden jót Isten ád. - T.: Miért kell Isten után szüleinket minden mások
felett tisztelnünk? - Gy.: Mert Isten után szüleink tesznek velünk legtöbb jót.
'L: Bizony kimondhatatlan sok jót tesznek sziileitek veletek, a mit nem tudhattok soha eléggé meghálálni.
Mondjátok el, mi minden jót tesznek szüleitek
veletek?' Gy.: Szüleink látnak el eledellel, ruházattal
és egyéb szükségesekkelszületésünk
óta; mikor csecsemők voltunk, mennyit virrasztottak felettünk, óvtak minden bajtól, a mi a kisdedet érheti; ha valami bajunk van,
ápolnak, virrasztanak felettünk, aggódnak értünk; iskolába járatnak; minden jóra
oktatnak, hogy idővel alkalmasak legyünk az előmenetelre; ha a szülűk elvonnak
l
gyermekeiktől szeretetüket,
azok nyomoniltan elveszuének. - T.: Ezért az áldott
jóságukért mit parancsol Isten is? - Gy.: Hogy atyánkat, anyánkat tiszteljük. -T.: A szülők iránt való tiszteletet
minden mödon ki kell mutatni.
Ha édes
anyátok, atyátok valamit parancsol, mit kell tennetek? - Gy.: Teljesíteni kell,
a mit parancsol. - T.: De nem elég ám azt csak valahogyan megtenni, hiszen
némelyik gyermek csak azért teszi meg, mert fél a bűntetéstől,
hanem hogyan
kell azt teljesíteni? - Gy. : Szívesen kell teljesíteni. -- T.: Hogyan mutatod
ki, hogy szívesen teszed? Gy.: Úgy, hogy nem várok több parancssz6t
és nem durczásan végzem el a paraucsoltat, hanem nyájas képpel. - T.: Mily tm
gyermek az, a ki szüleinek parancsát készséggel teljesíti?
Gy.: Az engedelmes
gyermek?, -- T.: Mi által mutatja ki tehát a gyermek, hogy szüleit tiszteli? Gy.: A gyermek
engedelmesség
által
mutatja
azt ki, hogy s z
l o itt isz tel i.
T.: A szentirás is megparancsolja a gyermeknek az engedelmességet,
ezen
szavakkal: "Ti magzatok
engedelmesek
legyetek
az Úrban
a ti
szüleiteknek,
m e r t ez méltó."
T.: Ha szüleitek valamit adnak, mit kell tennetek? - Gy.: Meg kell köű

ü-
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szönnünk. T.: Ha elmégy bazúlről,
vagy valahonnét.
hazamégy, mit kell
szülőid előtt tenned? -. Gy.: Köszönni kell, kezet cs6kolni. - T. ~ Ha szülőitek
valamit kérdeznek tőletek, hogyan kell felelni? - Gy.: Illedelmesen. - T.:
Pajtásaitokkal néha tréfáltok, ba ügyetlenek, kinevetítek, szabad-é szüleitekkel is
tréfalni. őket kinevetni. Gy.: Nem szabad. T.: Mit nem szabad soha
szüleitekről gondolni, vagy sz61ni ? Gj.: Semmi rosszat sem szabad róluk gongolni, vagy 'azőlni. - T.: Ha szüleitek másként állítanak valamit, mint ti, szabad
azért velük ellenkedni? Gy.: Nem szabad. - T.: Ha a gyermek szülei előtt
. mindig illedelmes, ha felőlük rosszat soha fel nem tesz, velük soha nem ellenkedik, akkor azokat meg bec s l i. Mi által mutatja ki tehát a gyermek, hogy
szüleit tiszteli? Gy.: Az á It alm
uta t j II ki agy
er m e k sz üle i
irá nt val 6 ti szt ele t é t, bog Y őke true gbe c :1 li.1i.
.
T.: A szülők sokszor nagy fáradscíggal szerzik meg a szükségeseket,
mit
tesz a j6 gyermek, hogy szülein könnyítsen P - Gy.: A hol tud, segít nekik. T.: Sokszor nagy gondok, aggodalmak búsítják a szülőket, mit tesz a jó gyermek, ha azt látja? - Gy.: Osztozik a bánatban, nem zajong, nem keresi a mulatságot, kedveskedik. nekik) igyekszik őket felvidítani. - T.: A szülőknek nagy
öröm az, ha látják, hogy gyermekük sok azépet és jót tanúit j azért mit tesz a,
jó gyermek, mikor a család otthon együtt van? - Gy.: Elmondja, mi mindent
tanúIt. - .T.: Hát a háznál mit tesz, hogy örömöt szerezzen nekik? -- Gy.:
Mindent kedvükre iparkodik tenni: virágot szed édes anyjának, felsz6lítás nélkül
öntözget a kertben, felfödözi, hová tejott el a tyúk stb. (sz6val oly apr6 dolgokban sürgölődik, melyekkel nem annyira használ, mint inkább örömöt szerez).
T.: A mely gyermek szüleinek örömében, bánatában részt vesz, azokat felvidítani igyekszik, milyen érzéssel van az szülei iránt? Gy.: Szereti őket. - T.:
Mivel mutatja tehát még ki a gyermek tiszteletét szülei iránt? - Gy.: Azz a 1
m uta t j a ti szt ele t é tsz üle i irá n t, hog Y őke tsz ere ti.
T.: Mikor nem szorúl rá többé a gyermek szülei gondozására? Gy.: Mikor
már felnőtt. - T: Micsoda kötélessége van akkor szülei iránt? - Gy.: Az a
kötelessége, hogy azoknak sok j6ságát visszaszolgálja, öregségükben őket eltartsa,
ápolja. - T.: A szent-irás azt mondja: "A sz ülő k nek vis z ont s zol g
1 att a 1 Le nni ti szt ess é g esd o log é sIs ten elő t t ked ves." Szabad
mutatni nekik, hogy most már a gyermek a ház fentartöja P - Gy.: Nem szabad. - T.: Úgy van. Szeretettel kell velük bánni, meg kell emlékezni arra,
hogy ők is sokat fáradtak és tűrtek gyermekükért, és mit nem szabad nekik soha
okozni. - .Gy.: Bánatot nem 'szabad nekik okozni. ,- T.: A szeritirás is azt
mondja: "S e g élj ed v é u ség é b en a tea ty á dat é s bán att aIn e ill esd
ő tat
e éle ted ben" . Foglaljátok össze, mivel mutatja ki a gyermek szülei
iránt va16 tiszteletét? Gy.: Agy er me k sz üle i irá n t val 6' ti s zteletét
azzal
mutatja
ki, hogy
nekik
engedelmeskedik,
őket
megbecsüli
s s z e r e t i és vénségükben
a tőlük
vett
j6kat
vis sza s zol gáj a.
T.: Ha a íelserdűlt ifjú szolgálatba lép, ki gondoskodik annak megéléséről? Gy.: A gazdája. - T.: Mivel tartozik a szolga az ő urának? - Gy.:
Szolgálattal, engedelmességgel,
- T.: A szeutiras erre nézve azt mondja: "Ti
ü

á-

é

209
sz o 1g á ken g e del mes ~ k 1egyet e k a z o k nak, aki k nek t fl k ura i tok,
félelemmel
és rettegéssel,"
Luther Márton pedig a negyedik parancsolatot így magyarázza meg: "E z azt i ele n.ti, hog y mia z ÚrI s ten t
f Ij k-é s s z e r e s s k, szüleinket
és úrainkat
meg ne vessük,
se
haragra
ne in g e r e l j ük, d e tiszteljük,
szolgáljunk
ésengedelm e s k e d j n k nekik
és őket
n a g y r a b e c s Ij k." Ki gondoskodik a
gyermek lelki gyarapodásáról?
- Gy.: A tanító, a lelkész. - T.: A tanító és
lelkész a szülőket pótolják, sok hasznos ismeretekre. tanítják a gyermekeket és
vigyáznak lelkükre, azért mivel tartoztok ezeknek is. - Gy.: Tisztelettel. engedelmességgel. - T.: Ezt is megparancsolja a szentirás ezen szavakkal: "E nge d jet e k a ti előttetek
jár ó k nak é s hallgassátok
azo kat, m e r t
vigyáznak
a ti lelketekért,
úgy, m i n t s z m a d ó.k, hogy
örömm elm í vel j é kez t é s nem bán att a l, mer t ezt i n é kte k n f> m has znos."
Kik gondoskodnak arról, hogy mindenkinek élete s vagyona biztosilágban
legyen P - Gy.: Az előljárók. - T.: Mivel tartoztok azoknak is? - Gy.: Tisztelettel, engedelmességgel. - T.: A szt. írás azt mondia : "M in den 1 éle k a
felső
hatalmasságoknak
engedelmes
legyen."
Most foglaljátok
össze, szüleiteken kívül kiknek tartoztok mindenkor tisztelettel? --- Gy.: Ti s ttel e t tel
tar t oz u n k ura i n k II a k, tan í tói nk nak,
lel kés zei II knek és az előljáróságnak.
T.: Miért tartoztok ezeknek tisztelettel?
Gy.:
Mert gondoskodnak rólunk. - T.: Mit igér Isten azoknak, kik ezen parancsolatot
megtartják ? - Gy.: Azt igeri, hogy jól lesz dolguk és hosszú életűek lesznek e
földön. - T.: Igy kit áldott meg az Isten jó sorssal, mert öreg atyját tisztelte?
Gy.: Józsefet. - T.: Ne feledkézzetek
meg tehát a szüleitek iránt való tiszteletről, mert csak így számíthattak
Isten áldására, hosszú életre. Sziveitekbe
véssétek ezen szép énekverset :
"Add Uram, hogy amig élek, szülőim et szeressem,
Tisztelettel bánjak vélek, szavukat meg ne vessem,
Nekik örömükre
legyek, s tőled Uram áldást vegyek."
*
*
é
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If.
Az előző leeeke ismétlése.

Tanító: Hogyan hangzik a negyedik parancsolat? - Gyermek: Tiszteljed
a te atyádat és anyádat, hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy e földön.
- T.: Mit jelent ez Luther magyarázata szerint? Gy.: Ez azt jelenti, hogy
mi az Úr Istent féljük, szüleinket és urainkat meg ne vessük, se haragra ne
ingereljük, de tiszteljük, szolgáljunk és engedelmeskedjülik
nekik és őket nagyra
becsüljük. - T.: E szeriut mit nem szabad szüleink ellen tenni? - Gy.: Nem
szabad megvetni és haragra ingerelni őket. - T.: De mit kell irántuk tenni?
- Gy.·: Tisztelni, szclgálui és nekik engedelmeskedni. - T.: Mi által mutatja
ki a gyermek szülei iránt való tiszteletet? - Gy.: Az által, ha nekik engedelmeskedik, őket megbecsüli,
szereti és felnőtt korában j6ságukat visszaszolgálja.
- T.: Hogyan kell a szülőknek engedelmeskedni?
Gy.: Szívesen. - T.:
Mely szavakkal parancsolja meg a sztirás az engedelmeilséget ? - Gy.: Ti mag"
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zatok engedelmesek
leg-yetek az Úrban a ti szülöiteknek,
mcrt ez méltó. T.: Mit okoz a gyermek engedetlensége által szüleinek P - Gy.: Boszűságot okoz
nekik. T.: Pedig mit hágy meg Luther maayarázata P - Gy.: Hogy szüleiuket
haragra ne ingereljük. ~ T.: Hogyan becsüli meg a gyermek szüleit P Gy.:
Úgy, ha illedelmesen
viseli magát
velük szemben,
velök nem ellsukedik
. felőlük soha rosszat nem gondol. - 'r.: Ha nem így tesz a gyermek. akkor mit
tesz szülei ellen? - Gy.: Nem becsüli meg, megveti őket. - T.: Mikor vetné
meg tehát a gyermek szüleit ? Gy.: Akkor vetné meg, ha tiszteletlen
volna
irántuk, felőlük rosszat tenne fel, kigúnyolná őket, intésüket fel se venné. T.: Miért kell szüleiteket tisztelni?
- Gy.: Mert igen sok jót tesznek velünk.
- T.: Micsoda jókat tesznek szüleit ek veletek? ...:- Gy.: Szüleiuk látnak el eledellel ruházattal és egyéb szükségesekkel sat. (amint az első leczkében). - T.:
Milyen gyermek az, aki szülei sok jóságát sohasem feledi el? Gy.: Hálás
gyermek. T.: De szüleitek gyakran nem engednek meg olyant, a mi nektek
tetszik, Vilgy épen meg is büutetnck, hát ezért is hálával tartoztok?
Gy.:
Azért is hálával tartozunk. - T.:. Miért tartoztok a dorgálásért is hálával? Gy·.: Mert azzal is javunkat akarják szüleink .. - T.: A szeutiras is így szól:
Meg dor g á 1j a a z atya a z ő fi á t, kin e k j adt
a kar j a.
T.: Meddig gondozzák a szülűk az ő gyermekeiket?
- Gy.: Míg felnőnek.
- T.: Azután nem gondolnak többé velük? - Gy.: De igen: akkor is mindíg
szeretik őket. -- T.: Úgy van. Akármily messze megy is el. a gyermek szülei
házától, azok meg nem feledkeznek róla, mindíg szerétettel emlegetik; aggódnak,
ha nem hallanak róla; anyja nem tesz egy tál izletesebb ételt az asztalra, hogy
távollevő gyermekére ne gondol ua és ezt ne moudaná magában:
.Szegény gyermekem!
Nem tudom van-e ennél jobb ebédje, talán szívesen közéuk ülne!"
A szülei házától távol levő költő is mikor leírja az otthoni. víg szüretet és elmondja, hogy mindenki mily gond nélkül vigan mulat, végül édes anyjáról
ezt irja :
"C s a k éde san y á m nak fel hős itt a k p e,
Mivel
én jutottam
talán
az eszébe
....
Has z é p ger ezd e t 1á t, azt i s nek ems z á nj a ;
Áld jam eg az 1s ten, mik o r nem is vár j a,
Mikor
nem is látja!
Mivel hálálja meg ezen nagy szeretetet a felnőtt gyermek? - Gy.: Azzal,
hogy segíti és öregségükben eltartja őket. - T.: Hogvan bánik velük? - Gy.:
Szeretettel. -- T.: És őrízkedik, hogy mit ne tegyen ellenük? ~ Gy.: Rogy
meg ne bántsa őket. -T.:
Hogyan parancsolja ezt meg .a szentirás? - Gy.:
Segélj ed vénségében a te atyádat -és bánattal ne illessed őt a te életedben. -T.: Parancsolnak-o ekkor már a szülők gyermokeiknek?
Gy.: Nem. - T.:
Miért nem? Gy.: Mert akkor már úgy is tudják kötelességüket.
(Ha véletlenül e gyermek azt mondaná,
hogy akkor már úgy sem fogadnának szöt, 'azt
az előbbi felelet értelmében kell helyreigazítani;
helybenhagyni
semmi esetre
sem szabad.) '1.'.: De azért ha valami fontosabb munkába akar kapni, mit tesz
előbb szüleinél ? - Gy.: Megkérdezi őket, hogyan lesz jobban. -- T.: Úgy van,
nem vár parancssz6t, hanem mit kér tőlük? - Gy.: Tanácsot kér tőlük. - T.:
é
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A szeutitás
így inti a gyermekeket arra, hogy szülőikro hallgassanak:
"H II 11g a s d, s z e r e lm e s fiam, a te atyádnak
bölcseségét,
és a te anyádnak oktatását
el ne hagyjad
Mert
kedves
ékessége
leszen
a
te fejednek
és arany
láncz
a te nyakadban."
A szülűk igen szeretik,
ha gyermekeik tauácsot kérnek tőlük. mert ebből is azt látják, hogy azok őket
megbecsülik.
De hasznos is ám a szülők tanácsára hallgatni!
Miért? Gy.:
Mert azok tapasztaltabbak,
meggondolóbbak.
- T.: Mi éri gyakran azokat, kik
a tapasztalt szülőkre nem hallgatnak?
Gy.: Sok baj. ~ T.: Jól mondja a
szentirás :
"Bolond
az, aki megveti
az ő atyjának
tanítását,
aki
p edi g meg bec s l i a d 0·1' g á 1á s t, az ige n e il z e s." Sokszor megesik,
hogy szegény, alacsony sorsú emberek gyermeke gazdag, tanúit ember lesz; ekkor
is meg kell bécsülnie szüleit P - Gy.: Igen. - T.: Szabad-o szégyenleni vagy
lenázni szegény közönséges szüleit? Gy.: Nem szabad. - T.: Tudok egy
szegényember
fiáról, aki püspök lett és ekkor szegény eg·yllgyű szüleit magához
vette és akármilyen nagy urak voltak nála vendégek, szüleit mindíg legelől ültette
asztalánál és minden módon kimutatta irántuk tiszteletét.
De meg is áldotta ot
az Isten, mert soká boldogúl élt és mindenki nagyra becsülte ot.
ü

Mások iránt is tartozik il gyermek tisztelettel, mint szlil\li iránt? Gy.:
Igen; urai, a tanítók, lelkészek és előljárók iránt. - T.: Kicsoda parancsolja meg
ezek iránt az engedelmességet?
- Gy.: Az Isten. - T.: Mely szavakkal parancsolja a szt. irás a szolgának ura iránt az engedelmességet?
- Gy.: ·Ti ~zo)gák ...
sat. --: T.: Hogyan mutatja ki a cseléd gazdája iránt tiszteletet?
Gy.: Ügy,
hogy megbecsüli ot s engedelmeskedik neki. - T.: Ha gazdája rábiz valamit. hogyau
teljesíti azt? Gy.: A legjobb akarattal. - T.: A rossz cseléd csak mikor
dolgozik? Gy.: Csak akkor, ha gazdája látja. T.: Hát a jó cseléd? Gy.: Akkor is, ha gazdája nem látja. T.: A m e l y cseléd
gazdáját
akár
a munkával,
akár
mással
megcsalja,
az h t l e n. Hogyan
bánik a gazda a rossz, hűtlen
cseléddel ? ~
Gy.: Rosszúl,
szigorúan, - T.:
Hogyan bánik a hű cseléddel P - Gy.: J6l bánik vele. - '1'.: Sokszor panaszkodik
a cseléd gazdája szigorúsága miatt, pedig ki ennek az oka? Gy.: Maga a
cseléd. - T.: Lássátok
gyermekeim, a magyar ember kis gyermekét szerétettel
így szólítja meg: ,Kis szógám, kis cselédem", hü cselédjének meg azt mondja:
"Fiam".
Ezzel azt mutatja, hogy jó cselédjét hogyan szereti? Gy.: Ügy
mint gyermekét. - T.; Mit tegyen hát .a cseléd, hogy gazdája úgy bánjon vele,
mint gyermekével
P - Gy.: Szolgálja urát hűséggel, tisztelettel.
T.: Mely szavakkal parancsolja a szent irás a tanítók és lelkészek iránt
való tiszteletet? - Gy.: Engedjetek il ti előttetek járóknak sat ... T.: lVIi-'
tekre vigyáznak ok? Gy.: Lelkünkre. T.: Hogyan vigyáznak lelketekre?
Gy.: Ügy, hogy miudsn jóra oktatnak és miuden rosztél intenek bennünket. T.: Hasznotakra van ez npktek ? - Gy.: Igen. - T.: De a szeutiras szerint
csak mikor ? - Gy.: Ha Örömmel míveljük ezt és nem bánattal. T.: Mikor
mivelítek azt örömmel? - Gy.: Ha tisztljük őket és szavukat megfogadjuk. T.: Mely szava kkal parancsolja a szentirás a hatóságok iránt való engedelmességet? - Gy.: Minden l éle k a felső ....
sat. - T.: Mindezeknek már azért
is engedelmességgel tartoztok, mert Isten által vannak arra rendelve, hogy valaíí
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mit parancsoljanak
vagy megtíltsanak:
azért mindezt összefoglalva.
hogyan is
mondhatjuk, kiknek tartozun k tisztelettel P - Gy: Ti s z t elé t tel tar t o zu u k
m i n d u z o k iránt,·kik
Isten
által
arra
vannak
rendelve,
hogy
valamit
megparancsoljanak
vagy t l t s a n ak,
.r
T : Az előbb már megmondtátok,
miért j6 a szülők tanácsát
megfogadrn.
- Gy.: Mert tapasztaltabbak ? '- T.: Mér] tapasztaltubbak ? - Gy.: Mert öregebbek. - T.: Hát általában kiknek .tanác~ára j6 hallgatui ? Gy.: Az öregekére,
A fiatalok sokszor jobban szeretnek más sziutén tapasztalatlan ifjúa
hallgatni, mint bölcs öregekre, ezeknek igen j6 rnegtanulni,' amit a szeutitás
mond: "S o k Ir alj o b bab
ö 1cse m ber dor g á 1 á s á tha II ani,
m i 11 t
bolon d nak é nek 1 é s é t". T.: Mivel tartoztok az öregek iránt, akik bölcs
tanácsot adhatnak? - G.\'.: Tisztelettel.
T.: Hogyan mutat játok ki tiszteleteket az öregek iránt? - Gy.: Ha illedelmesen viseljük magunkat jelenlétükben,
beszédükbe
bele nem sz6lunk, előttük- felkellink és őket illedelmesen köszöntjük.
- T.: Tartsátok szemetek előtt eme szavakat: "A vén em b ere 1ő t t fe 1- kelj
és az ő orczáját
megbecsüljed."
T.: Mit tesz Isten azzal, ki
szüleit nem tiszteli? - Gy.: Megbünteti. -- T.: Igen. A szentirás így fenyít!
meg a rossz gyermekeket:
"A kim egc suf ol j a aty j á t, vag y meg li tál j a
any j á nak tan í tás á t, ann a k sze mé t kiv á j j á k a holl 6 k vag y m e gesz i k ő t a sas k ese 1 y fl a i."
T.: Mire nem számíthat az a gyermek, a ki szüleit nem tiszteli? - Gy.:
Nem számíthat hosszú életre és Isten áldására.
T.: Nevezz valakit a bibliai
történetekből.
a kit Isten megbüntetett,
mert szüleit nem tisztelte?
Gy.:
Absalom. - T.: És midőn a gonosz gyermek elvette méltó büntetését. ezt meghallván atyja, hogyan kiállott fel? - Gy.: Édes fiam Absalom bár én haltam
volna meg helyetted. ~- T.: Más ernber ha ellenségét elveszni látja, mit csinál?
- Gy.: Örül ellensége bukásán. T.: Mit csinált Absalom atyja? - Gy.:
Megsiratta fiát. T.: Milyen végtelen a [ö szülők szeretete, fáradnak, küzdenek
gyermekeik ért. agg6dnak értük, míg csak élnek mindíg, é8 még ha hálátlanok,
rosszak lesznek, akkor sem átkozzák meg őket, hanem midőu Isten rosszaságukért
büntető vesszéjét kinyujtja felettük, a jó szíilők megsiratják őket. Ezért bünteti
meg Isten igen a hálátlan gyermekeket - azépen moudja ezt e vers :
Szeresd atyádat és szeread anyádat .
.J6 dolgod e földön csak úgy lehet.
A gyermek ki atyjára nézve bánat,
Isten áldásaiban részt nem vehet.
Ne várjon áldást it gyermek fejére,
Ha anyja köny je . felkiált az rgT(·.
Molnár Sándor.
í

.:

ü

ev. tanító.

A rnagyar nyelv terjedése érdekében.
Jel

ige:

Úgy nyiljen a magyar szó minden ajkon,
mint napfényes tnezűkön a virág.
Abrányi
Emil.

Azon általános 6hajjal talá.lkozunk mindenütt az egész hazában: magyal'osodjunk. A magyarosítást tűzte fel zászlaj ára. az ország minden nagyobb szabású

j
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kulturegyesülete.

A magyar, a nemzeti nyelvnek elterjedésétől, - ez örszá.g bármely néven nevezendő idegen ajkú lakossága között, - válja az igaz, jó hazafi az
egységes nemzeti szellem meggyökerezését.
Ebben serénykednek az ország közoktatásügyének vezetői is.
Azonban e felőlről lefelé való törekvés nem valósítja meg a nemzet e kivánságát ; alólról kell azt kezdeni, - az iskolában. A tanítók, a magyar tanítók
vannak hivatva első sorban, hogy ez ige testté váljék, hogy eljőjjön ama várvavárt i<lő, midőn mindenütt, széles e hazában mindenki fogja az édes agyar nyelvet beszélni Ha pedig a tanító az, a ki a nemzeti együttérzés e legna'bllmasabb
tényezőjének elterjedése körül sokat, nagyon" sokat tehet, akkor hassa át e magasztos hivatásának érzete és a legszebb, legnemesebb jutalom el nem marad.
El végre jó tanító lehet az és egyszersmind jó honpolgár is, ki a gyakorlati élet
fejlődésén serénykedik, de mindenesetre jobb az, a ki e realis fejlődés előbbrevitelének munkálkodása
mellett - a nemzet- erűsbödésének kocsiját is segíti előbbre
vinni. . .
Nem bocsátkozom azonban most annak hosszas fejtegetésébe, hogy miképen
vél ez, vagy az a tanító ezen hazája iránti kötelességének eleget tenni ... nem
fogom elmondani azt sem, hogy miért riad vissza oly sok tanító e nehéznek vélt
- de tényleg könnyű munkától; szavaim elhangzanának a pusztában eredmény
nélkül, - engem pedig nagyon távol vinne feltett szándékomtél.
Inkább el fogom moudani, hogy nem oly nehéz e kivánságnak megfelelni; ép azért rés z l etes do 1g o za tot
készítettem, a melyben tantárgyanként
akarom röviden elmondani, mint járok el én iskolámban. hogy svábjaimmal a magyar nyelvet elsajátíttassam.
Mégis mielőtt tantárgyanként mondanám el tapasztalataimat, .általánosan
is
szeretnék egy pár szóval a dologhoz szólni. Mint mult alkalommal mondám, ha
igaz az, hogy az idegen tannyelvű iskolában, az első ízben feljáró tankötelesek
anyanyelvükön
sem tudnak úgy beszélni, hogya tanító velük a tájkifejezéseknek
kiküszöbölése és a kiejtés helytelenségeinek leküzdése nélkül megkezdhetné a tanítást úgy, hogy az eredményhez vezessen; ha igaz továbbá az, hogy igen sok esetben eltelik egy jó félév, mig a gyermek .tanítéját
megérti; és végűl, ha áll az
hogy' az anyanyelvnek tiszta tannyelvvé tétele, igen sok munkába kerül, majdnem
annyiba, a mennyibe a hazai nyelvnek tannyelvvé tétele, azt kérdem újból: miért
nem kezdünk hát iskoláinkban csekély munkaszaporftással
mindjárt magyarul tanítani?
Ez az, a mitől visszariad a legtöbb tanító, pedig higyjék el uraim, hogyha kedvvel
és előszeretettel fogunk a dologhoz: boldogulunk.
Csak: a kezdet nehéz, ha ezt legyőztük, többé nincs mit aggódnunk, hogy a
czélt el fogjuk-e érni. Mindjárt kezdettől fogva a tanító gyermekeivel soha máskép
ne érintkezzék, mint magyarul, soha más nyelven ne fegyelmezzen, mint ezen,
Kivánjuk, meg növendékeinktől is egész határozottan, hogy bennünket csak magyarúl szölítsannk meg, maguk között, játék közben is csak magyarul beszélgessenek. Kerüljünk azonban mindenféle mesterkélt
és erdszakos eljárást, mert
e vyel czélunk rovására dolgozunk. E helyett a tanító mindent elkövet, hogy
gyermekével a hazai nyel vet megszerettesse, és ha ebben eredményhez tudunk
jutni, meg lehetünk afelől győződve, hogy a gyermekekkel együtt a szülő is meg1.
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kedveli a magyal' nyelvet, a mivel azután megvetettük a magyarosodásnak
alapfeltételét.
A mesterkélt
és erőszakos eljárással a szülő is ellenkezik, és ha II
gyermek ezt otthon észreveszi, akkor a veszett fejszének alighanem csak a nyele
kerül újból elő.
Ne higyjék .azonban, hogy én az idegen anyanyelvi oktatást egyszerre egészen akarnám iskoláinkb6l kiküszöbölni, - nem, csak intenzivebbé 6hajtanám tenni
a hazai nyelvnek oktatását,
vagy még jobban mondva: tan nye 1 v v éte
nni a
magyar
nyelvet.
Tekintsük mostan már az egyes tantárgyakat
és pedig először is a vall á s i
t á r gyak a t. Itt megjegyzem, hogy egyelőre, mig a kilátásba helyezett kisded6v6k kellő előiskolát nem nyújtanak a magyar beszéd elsajátíthatásában
mennél
szélesebb körben; mig e nyelvet a szülők is jobban nem beszélik, - tekintettel
az isteni tiszteletekre is, - a vallást az illető iskola anyanyelvén tanítsuk. Mert
úgy hiszem, azt nem kívánhafja senki, hogy magyarosítsunk
a vallási dolgok rovására.
Nem mondom azonban, hogy a felsőbb osztályokban az egyháztörténelmet,
legalább annak hazánkra vonatkoz6 részét, ne tanítsuk magyar nyelven is. Úgyszinte a bibliai történeteknél az alapigazságok levonásához felhasznált
közmondásokb6l, versikékből, imákból is tanítsunk be egynéhányat magyar nyelven. Mondanom sem kell, hogy a tíz parancsolatot és miatyánkot is.
Nézzük másodszor abe
s z é d- ért.
gy a ko r l a tok a t és ennek kapcsán
- mint összetartozó
tárgyakat - a földrajzot, történelmet
és természetrajzot.
Kérdezzük először, mi a b.-ért gyakorlatok tanításának czélja? Vajjon csak azért
foglalnak helyet a kerületi tanterv ben. hogy velök a tanít 6 munkája szaporíttassék
anélkül, hogy tanításuk valami haszonnal járna?
Nem, e tárgy tanításának czélja
sokkal messzevetőbb
annál, mint azt még mai nap is számos tanít 6 tudni véli
Hány iskola van, hol ab.-ért.
gyak. tanításának
semmi, vagy igen csekély fontosságot tulajdonítanak, felhozván okúl a tanítö legtöbb esetben azt, hogy erre
I
nem kerűl elegendő idő.
.
A b.-ért. gyakorlatok tanításának czélja: a testi, értelmi, kedélyi és erkölcsi
nevelés mellett a beszédben való jártasság' elsajátítása;
utóbbinak úgysz6lván
alap feltételét képezi. Most azonban nem fogok sz61ani arról, hogy mennyiben
áll e tárgy a testi, értelmi, kedélyi és erkölcsi nevelés szolgálatában - czélom
más, és én most nagyobb fontosságot csak annyiban tulajdonítok néki, a mennyiben az a nyelvképzés
szolgálatában
áll, miután mint ilyen a magyar nyelv.
elsajátítására legalkalmasabb és legkimerítőbb eszköz. Tekintsük a b.-ért. gyakorlatok anyagát, és ime mit fogunk tapasztalni?
Azt, hogy az a gyermek közvetlen
környezetéből van merítve, oly dolgokról
beszélünk itt, a melyeket a gyermek a·
legtöbb. esetben szemlélhet, úgy az iskolában mint azon kivül : képzetekkel
bir
már a leirand6 dolgokr61, csak :t szavak hiányzanak néki. a melylyel meg tudná
őket nevezni. Ha pedig a gyermeknek
szüksége van arra, hogy a tárgyakat,
azoknak részeit, szineit stb. névleg is ismerje, akkor reá nézve egészen mindegy,
akár magyarul vagy francziáúl
tanulja őket megnevezni.
A tanítás menete pedig
teljesen megegyezik,
akár az idegen ajkú népiskola anyanyelvén tanítunk, akár
magyanil.
Megjegyzem azonban, hogyeljárásunk
ne legyen meddő fordítás, erre
a fenlebb emlitett okoknál fogva sincsen szükségünk.
Ha pedig mégis rászoru-
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lunk, -

á,mbttr egészen sztikségtelen,legyen az igén kevés, mert különben
chablonszerűvé válik, mit a gyermekek - de tanít6 is - meguntak.
Azt rnondhatná valaki, hátha nem érti meg a gyermek a közlendőket ? Erre
feleletem az, hogy az nem oly nagy baj, már azért sem, mert faluhelyen az osztatlan iskolában, ha a gyermek, ki első izben jár fel, valamit nem sajátított is el
egészen, azt mint a -következf osztályok növendéke újból meghallja és elsajátíthatja.
Tehát azért sincs mint aggódnunk.
A fődolog az első évben' nem annyira a tudás, mint inkább az, hogy a gyermek megtanuljon valahogyan magyarul gagyogni.
A többi jön magától.
N agyon fontos továbbá az is, hogy a tanító mindig röviden, tisztán, érthetően beszéljen, nagy sulyt fektessen a helyes, nyomatékos ragozásra,
hogy a
gyermek már hallás után is tanúlja meg a ragoknak helyes alkalmazását.
A növendékektől is mindig tiszta, hangos feleletet várunk és a kezdőkkel a feleletet
ismételtessük mennél többször.
A b. ért. gyakorlatok tanítása azonban nem áll csak a tárgyak puszta leirásából, mert ez csak rövid mondatolrban történik, kell tehát, hogy anyagúl felvegyünk a hosszabb, összefügöbb beszéd elsajátítására
egyes meséket, történetkéket, melyek szinte a gyermek gondolkozási világából valók, a miért szivesen
meg is tanulja őket. A menet itt is ugyanaz: elbeszélés, kikérdezés rövid mondatokban, végreelmondatás
mennél több tanulóval.
Az elbeszélések azonban ne
legyenek hosszu mondva-csinált
erkölcsi tartalmi
frázisok, hanem a gyermek
kedélyvilágából
való, magyar eredetű történetkék.
Itt veendők fel továbbá egyes
közmondások
s talányok is.
Még valamire kell, hogy felhivjam a t. olvaso figyelmét t. i. a leány gyermekekre. Csodálatos, hogy ez a különben
igen. jó beszélő tehetséggel
megáldott
nem sokkal nehezebben sajátítja el a magyar nyelvet.
Az pedig igen fontos, hogy
a leányok is tanúljanak meg jól magyarúl, mert mint leendő anyák, ők azok, kik
a tanító munkáját igen megkönnyíthetik.
A harmadik osztály anyagát képezi a 1 ak 6 hel y ism ert et é s, amely
folytatását képezi a b. ért. gyakorlatnak.
Itt már fenakadás nélkül taníthatunk
magyanil mind az anyag természeténél
fogva, mind pedig azért, hogy most már
a gyermek meglehetősen beszél magyarul és csak itt-ott lesz szükségünk valamit a
könnyebb megértés kedvéért a gyermek anyanyelvén is elmondani.
A lakóhelyismertetés
pedig megvetvén alapját a föl d raj z tanításnak, t. i.
megadván a földrajzi elő- és alapfogalmakat,
utóbbi tárgy tanításánál oly biztos
eredménynyel dolgozhatunk
már, mintha az illető tankötelesek
anyanyelvén tanítanánk.
Következik a tör t éne 1 e mta n í tás a. Ettől fél a I legtöbb . tanító.
Ezt
nam lehet magyarul tanítani, -- mondják
igen sokan. Elhiszem, hogy úgy igen
nehéz munka lehet, ha a tanító a kerületi tantervet veszi irányad6nak, csak úgy
akar eljárni, mint abban elő van irva, hogy kiveszi a tantárgyak közül és a földrajz mellett csak ezt akarja hazai nyelven tanítani.
Van magolás, agyonkinzás,
értelem nélküli csacsogás annyi, hogy csak úgy zúg bele a tanító feje és fáradozásának eredménytelensége
feletti elkeseredésében - nem tudom, hova kivánja
a tanterv készítőit,
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Pedig nem úgy áll a dolog, - ha a b. ért gyakorlatok magyar nyelven
taníttatnak ; ha a tanító gyermekeivel mindig magyarúl beszél; ha nemcsak e tárgyat tekinti a tanterv értelmében olyannak, melyet ha törik, ha szakad, valahogyan
kell magyarul tanítania, - hanem a vallási tárgyakon kivül mindegyiket:
akkor
a történelem tanításával is fog boldogulni.
Én tovább megyek és azt mondom,
hazánk történelmének magyar nyelven történendő sikeres tanítása kedvéért kell,
hogy megadjunk minden módot és eszközt, 'mert az igen hatalmas eszköz arra
nézve, hogyahazaszeretet
ápolása mellett a leendő honpolgárral a hazai hivatalos
nyelvet is megszerettessük.
Mert tegyük fel, hogy eddig a gyermek kénytelenség ből tanúlt magyarul, most, a midőn azon nemzetnek ismeri meg történelméb,
a melynek oly fényes multja van és a mely nemzetnek ő' is fia kiván lenni, higyjék nekem, örömmel kezd magyarul beszélni, sőt mi több, neheztelni fog azon
tanuló társára, 'ki vele pl. németül akar beszélni. Hogy ez elérhető - a próba
dolga.
A ter m ész et r aj zr a és ter m ész et tan r a ugyanazt mondhatom, mint
ft földrajzra.
Ezekneknek is a b. ért. gyak. veti meg alapját, a miért kevés ügybuzgósággal minden nehézség nélkül magyar nyelven taníthatók.
Áttérek immár az irá s, o 1vas á sta u í tás ára.
A tanítás menete itt is
ugyanaz. Előrebocsátom azonban, hogy az első időben ne kezdjünk el mindjárt
magyarúl irni és olvasni tanítani, miután a tanév kezdetén, midőn különösen hangoztatással vagyunk elfoglalva, hogy tanulóinkat az olvasásra előkészítsük, ez igen
sok fáradsággal volna összekötve. A magyar irást és olvasást hagyjuk körülbelül
a tanév második felére, a midőn a kiejtés nehézségeit már jobban legyőztük
Eddig megnyervén már a tanuló az iráshoz és olvasáshoz szükséges alapfogalmakat, azután sokkal gyorsabban haladhatunk. , A vezénylés és a szorosabb
értelemben vett tanítás azonban már az első félévben is magyarúl történik', úgyszinte a hangoztatott és .későbben olvasott szavakat, mondatokat magyarba is áttetetjük.
A következő osztályokban bármit olvasson a gyermek anyanyel vén , mondja
el a magyarázatnál magyarúl is, és ha magyarul olvas, mondja el a megértetteket anyanyel vén. Nem mondom ismét azt, hogy csak .fordítsunk, evvel nem
érünk czélt; kérdezni kell magyarúl és a kérdést mennél több alakban felvetni,
hogy így a gyermek a szavak ragozasát és a kiejtés helyességeit mindig jobban
magáévá tegye, magát a dolgot pedig jól megértse.
Az egyes olvasmányok között előforduló versikéketa
gyermek fejből megtanúlja és a tapasztalat bizonyítja
hogy a gyermekek ezt szivesen és örömmel teszik.
A mi pedig any elv tan t illeti, ennek szintén nagy hasznát vehetjük a
magyar beszéd elsajátításában, lévén tanításának czélja, hogy a gyermek megtanuljon helyesen, szép szórendben, következetesen beszélni; gondolatait helyesen papirra tenni és mások gondolatait is, akár irva, vagy mondva legyenek azok, jól
megérteni.
Ebből folyik, hogy nem szabályokat tanítunk, hanem nyelvet; a szabályok puszta emlékelése sohasem vezet czélhoz. Nydvet tanítunk bármely tárgynál, h:t mindig tisztán és érthetően beszélünk és ha növendékeinktől
is hasonlót
várunk. A módszer itt is megegyezik.
Midőn a mondatot tanítjuk, a gyermekek mondjanak mennél többet; tegyék

~t többesszámba és megfordítva.
Az ige helyes ragozására - mert ennek alapos
elsajátítása igen sok nehézségbe ütközik - a legtöbb gondot fordítjuk.
Elmendatjuk a cselekvéseknek
különféle idejét mennél több alakban. ' Nem tanítunk
azonban puszta igeragozást,
hanem e helyett különféle kérdések segélyével világit a meg a tanító a cselekvéseknek különféle formáit.
Miután pedig a gyermeknek nemcsak arra van szüksége, hogy helyesen tudja gondolatát magyarul beszédben kifejezni, hanem irásban is, irásbeli nyelvtani dolgozatokat,
gyakorlatolmt
készíttetünk,
még pedig minél többet.
T. i. egy-egy Óra megértett
anyagát a
gyermekek a tanítóval együtt a táblán is kidolgozzák és csendes foglalkozásképen
beleírják az e czélra használt nyelvtani irkákba .. Az így elkészült dolgozatokat a
a tanító hetenkint pontosan kijavítja;
nem korrigálja azonban ki a helytelenül
leirt szót, avagy nrondatot, hanem »Iáhuzás által figyelmezteti a növendéket, hogy
hibát csinált és azt néki magának kell kijavítania,
Legkevesebb fáradsággal jár az idegen ajkú iskolában, asz á m t a n nak
magyarúl tanítása, mert az a legkevesebb beszéddel van összekötve.
Ép azért a
magya» nyel v elsajátítására
a legkevesebb haszonnal bir. A tanító azonban itt is
segít az által, hogy 2Z amúgy is igen szükséges gyakorlati példákból mondat
meunél többet, mert nemcsak a 'számfogalmak
helyes és könnyebb
felfogására
vezetnek, hanem a hosszabb beszéd elsajátítása
körül is járnak bizonyos haszonnal.
A mi pedig az éne Ir tan í tás t illeti, - tanítsuk be az egyházi énekeket
úgy anyanyelven, iriint magyanil.
Különösen magyarul énekeltessen a tanító sokat,
lévén az éneklés nem egyéb nyú.tott
beszédnél, a miért a kiejtés helyességeinek
elsajátítására vezet. N a.g,yon kivánatos itt még az is, hogy a betanítaudó énekek
szövegét tárgyaljuk mondatonként,
hogy ígyelőkészítsOk
a vallási tárgyaknak későbben magyar nyelven történendő
tanítását.
Ugyanígy járunk el a világi dalok
betanításáuál
is.
Bátra .van még a tes t gyak o r l at és vele kapcsolatban a játék. Ezekre
nézve csak azt jegyzem mrg. hogy az utbaigazftások és vezénylések itt is magyarúl történnek.
A mondottakból
kitünik, hogy nem oly nehéz a czélt, melyet el akarunk
érni, - megvalósítani.
Azonban korántsern kivánhatnám azt, hogy mindenki az
én eljárásom at kövesse; nem is az eljárás, a módszer egyöntetüségétől
függ itt
úgyszólván minden, - miután sok út viszen Rómába,
- hanem a tanító egyéniségétől és azon előszeretettőJ, a melylyel a dolog iránt viseltetik.

Mogyoródi.

!{ét levél
a magyar nyelv tanításáról

nem magyar ajkú iskolában.
I.

Körűlbelűl tíz éve annak, hogy jelenlegi állomásornat
(lgy teljesen nemet
ajkú gyul. kezetben elfoglaltam.
Állomásom elfoglalása után nyomban czélomúl
tűztern ki a gyülekezetben a magyar nyel vnek minél inkább való terjesztését
s
késobb annak megbonosítását
Akkor már tisztában voltam azon elvvel, hogy vala-

,

2t§
mint a járást járva, az úszást úszva, úgy a beszélést js csak beszélve lehet alaposan elsajátítani, minek következtében szükségesnek találtam a tannyelvnek nérnetrő1 magyarra való átváltoztatását;
hisz az iskolában van a legtöbb alkalom a
gyermekekkel való beszélgetésre.
Ehhez azonban akkor még nem lévén talaj,
előbb annak e l k ész i t é s érő 1 kellett gondoskodnom. E tekintetben legelső czélom
volt a magyar nyel v szükségérzetének felébresztése a nép között, a második annak
megked veltetése.
A szükségérzet felébresztését többek között támogattam
azzal
hogy a hány nyelvet beszél valaki, annyi ember s hogy kivánatos volna ugyan
többféle nyelvet is tudni, de a magyar nyelvet, mint a haza hivatalos nyelvét, mint közlekedési nyelvet, tudni okvetlenül szükséges,
a ki azt megtanúlja,
az nagy hasznát' fogja venni az életben, a ki pedig meg nem tanúlja, az majd
látni fogja szomorú következményeit
stb. Tapogatodzásom
alatt észrevettem, hogy
a talaj termékénynrk látszik és szép reményekre jogosit.
Az elsf lépcső alapja tehát meg volt vetve, most következett a második,
a magyar nyelvnek megkedveltetése. Ez sem ütközött nagyobb nehézségbe, mert a
ininek szükségét és hasznát valaki már átlátta, az .azt kedvvel teszi. Ezenkivül
úton-útfélen, a történelem alkalmas részletei/te való hivatkozás s az életből merített
egyes idevágó epizódok elbeszélése szinte nagyban elősegítette a magyar nyelv
iránti hagyományos ellenséges indulat csökkentését.
Következett a harmadik lépcső: a miként?
Népünkben most már fel volt
ébresztve a magyar nyelv tudásának szükségérzete s többé-kevésbbé
a kedv is meg
volt hozzá, most már a kivitel nehézségei vel kellett megküzdeni az általános
llggpdalommal
szemben. Ennek elérése szempontjából
ajánlottam
a híveknek,
hogy ·gyermekeiket minél számosabbau adják cserébe m.i gyal' községekbe, hol
rövid idő alatt jó eredménynyel el lehet tanulni a magyar nyelvet. A cserébe-adás
azonben köztudomás szerint sokszor igen nagy családi és egyéb nehézségekkel jár
mit én is eleve tudtam, de nem mondtam meg, várva arra, hogy ajánlatomnak
általánosságban való keresztülvihetlensége
ellen elJenvetések fognak hozzám érkezni
Csakugya n jöttek hozzám nehézségek elsorolásával, mi fölött persze őszinte sajuálatornat fejeztem ki, s a szülőket türelemre ültettem, többrendbeli
eredményes
példák feltüntetésé
által. Midőn aztán láttam, hogy a cserébeac1ás lazúl, elérkezettnek láttarn az időt egy más ajánlat megtételére, mely különben is tulajdonképeni czélomat képezte. A talajt elkészítve láttam, a pillanatot elérkezve és mintegy saját magamtól megdöbbenve a nem igen várt eredmény láttára, nem
me: tcm tovább menni, hanem előbb tanácsért esetleg pártfogásért
fordultam' a
• helybeli lelkész, jelenlegi nt. esperes úrhoz, valamint ft községi jegyző úrhoz is.
Mindenütt
terv em helyeslésévei találkoztam,
e mellett azonban még hathatós
pártfogásuk felajánlása mellett segédkezet is igértek nyujtani. E bátoritásból
erőt merítve, megtettem czélom elérésére a döntő lépést, és most a harmadik
lépcső előkészitésére került a sor.
Ezt azzal kezdtem, hogyacserébeadás
előnyeit mellőzve, annak árnyoldalait
iparkedtam a népnek még inkább megvilágitani,
a csa ládi nehézségek felemlítése
mallett kifejtettem boldog-boldogtalanna k, hogyacserébeadás
által csak egyesek
sajátithat':ák el a mngynr nyehet s az jly eljárás gyökeres eredményre nem vezethet. E helyett azután azon javaslattal léptem fel, hogy részemről helyesebbnek
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találnam. ha a tanítási nyelvet magyarra változtatnánk át,. mely esetben minden
gyermeknek alkalma nyilnék a magyal' nyelvet a legegyszerűbb
úton elsajátítani.
És -- igazat adtak! Igyekeztem azonban magamat mind ennek daczára -' mint
született magyarajkú - kellő távolban tartani, nehogy nem zet i ség isz in ezet e látszaesék a dolognak, a mi számításom szarint okvetlenfil reákcziót vonna
maga után. Ettől nagyon féltem. Úgy kellett tehát intéznem a dolgot, hogy a
népből mintegy magából keletkezzék a mozgalom a tannyelv átváltoztatása körül,
Ez is sikerült. De még ezzel sem elégsdbettem meg, hanem még biztosabh alapot
kerestem. Teljes bizonyságot akarván szerezni arról, hogyatannyelv
átváltoztatása
a népnek csakugyan komoly akarata-e.
Ennek. elérése végett irásban kivántam
látni azok névsorát. kik ezt óhajtják s egy al áirási ív kibocsátását határoztam eL
Az aláirások gyüjtésére a községi' biró, az előljárósággal egyetemben vállalkozott.
Rövid idő alatt, csudálkozásornra,
ezek azon hírrel jönnek, hogy .a községben nem
találkozott
ber, aki az ívet alá nem i rt a v Ü' 1n a, S minth ogy a gyülekezet tö bbsége már úgy is iratkozott, fölöslegesnek tartják a további aláirások gyűjtését,
a mi házról-házra járva, kissé fárasztó is lehetett rájuk nézve. Ilyen főbenjáró
dologban azonban még az aláírásokat sem tartottam elégségesnek, hanem ajánlottam nt. esperes úrnak egy közgyűlés egybehívását a gyülekezetben s a tannyelv
átváltoztatásáról jegyzőkön'yvet kivántam felvétetni s így annak állandóságát biztosítani. A közgyűlés az aláirások után mintegy négy hétre össze is hivatott.

em

Itt azonban nem is sejtett, borzalmas dolgok történtek. Mint mennykőcsapás
tiszta égből, úgy hatott ránk a közgyűlés egyhangú. erő telj es tiltakozása
a tannyelv magyarra változtatása elle n. Nem volt ott most egy lélek sem, a ki
ezt óhajtotta volna. Az előljár6ság, mely az ügyet oly készségesen karolta fel,
ott ült némán s mintegy hallgatagon helyeselte a túlzök lármáit.
Egyetlen hang
sem emelkedett a magyar nyelv mellett.
Itt volt tehát a reakczió, initfil én oly
nagyon féltem, borzalmasabb alakban, mint csak gondolni is lehetett. Nt. esperes
lír s a községi jegyző úr minden erejüket kifejtették a nézetek helyes irányba
való visszaterelese körül, de ez mind csak olaj volt a tűzre. Rögtön észrevettem,
hogy itt gonosz kezek míiköduek
és működtek,
hogy az ördög éjjelen át konkolyt
vetett a buza közé. A mint később moggyőződtem,
csakugyan úgy is volt. A
konkolyt hintö ördögnek most már letörött
a szarva s más községbe ment
lakni.
A j6 tanácsra nagy szükség volt. A reményt azonban fel nem adtam, hanem
azon ajánlatot tettem, hogy miután illő, hogy Istenét kiki saját nyel ven dicsérje,
a vallási tárgyak magyar nyelven való tárgyalása úgy sem vétetett czélba. Az
olvasás, irás, számtan, miut főtárgyak úgy is két nyelven taníttatnak. a többi tantárgyak - a nép véleménye szerint - úgy sem számítanak sokat, tehát mindegy
lehet, ezek bármi ~yelven adatnak is elő és az eredmény szeríutem mégis kielégitő lehet, Ily tanítás mellett a siker teljes képét így szóval e pillanatban adni
nem lehet, hanem ajánlanám: mondatnék ki határozatkép egy próbaév megkísérlése
s a megejtendő vizsgán majd meg fogjuk látni az eredményt, s ha jónak fog
bizonyúlni, úgy folytatjuk. ha nem, akkor marad minden il régiben.
A kőzvetítő
lépés nem volt eredménytelen.
Ezen indítvány nt. esperes úr s a községi jegyző
úr hozzájárúlása
és hathatós támogatása következtében
elfogadtatott, s a jég meg
fl

"olt törve. Egy próba-évre a magyar nyelv. hozatott be tannyel vfil, n, vaiI~si
tárgyak kivételével.
, Az évzáró vizsga - történetesen - mindenki megelégedésére
ütött ki,
melynek megtartársa után nem találkozott hang, mely az ily módon való tovább
tanításnak ellene nyilatkozott volna, tehát a mag y ar nyelven való tanítást tovább
is foly tat juk közmegelégedésre. A jelen tanév az új tannyelv más o i k éve volt,
Nyolcz évig egyengettem tehát ehhez az utat s mégis majdnem hajótörést szenvedett.
Ezekben igyekeztem vázolni röviden azt, hogy n á 1u nk mily eljárás mellett mi
'módonés mennyi idő alatt lett keresztül víve a magyar nyelvnek tannyelvvé tétele.
Most következnék egy másik kérdés: milyeredménynyel ? Erre bajos nek e m
felelnem. Erre nézve tán valaki más, isk.-széki elnök, vagy iskolavizsgáló körlelkész, vagy bárki, a ki a vizsgán jelen volt, inkább tudna elfogulatlanabb feleletet
adni. Azonban, tán nem esem szerénytelenségbe, ha utalok a mult évi körlelkészi
jelentésre, - az iskolai szakbizottság, - az egyházmegyei gyiilés jegyzőkönyveire,
melyek az elért eredményt érdemen felül méltányolták.
A tulajdonképeni czél, mint főeredmény, t. i. hogy a gyermekek maguk
között is, iskolában és azon kivül is magyar nyelven beszéljenek, nagy nehézségekbe ütközik, Igaz ugyan, hogy két évi gyakorlat után sok volna ennyit követelni, de nem látom itt azon erőteljes csirát, melynek már most is mutatkozni
kellene, mely nélkül a kitüzött czél nem nőheti ki magát hatalmas fává. A csirát
én saját szemüvegemem
keresztül nagyon satnyának látom annyi fáradság és jóakarat után, s attól tartok, hogy esak csenevész fa lehet belőle, Ezen jelenség
azonban nem hat rám lankasztólag, sőt inkább megkettőztetett buzgalomra ösztönöz,
A ki teljesen nemetajkú iskolában magyar nyelven akar tanítani, az·nug,y
terhet vesz magára, mert a munka a mellett, hogy megsokszorozódik,
sokkal
nehezebb is. 'fán ettől fáznak sokan oly nagyon!
Örömömre fogna szolgálni, ha jelen igénytelen soraimmal a magyarosódás
ügyének és édes hazánknak csak szemernyi javát is munkáltam volna.
Hidegkuton,
Polgár J 6zsef,
*
*
*
evang. tanító.
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Hozzám intézett becses levelében tett felhivására kész örömmel mondom el,
illetve írom le azon eljárási módozatokat, melyeknek alkalmazásával nemcsak én,
hanem többen itt az alföld idegen ajkú népei között a magyarosftás munkáját
végeztük és kiki folytatja ma is. De mielőtt erről szólanék, meg kell szükséges
feltételként emJítenern, hogy magyarosítant
c s aki s magyar tnnítőkkal") lehet.
Külföldről vagy német tanintézetekből importált tanítókkal a magyarosttás csak
annyiban volna eredményes, a mrnnyiben az innét kikerült jelöltek. eredetileg
magyar fiúk volnán.ik **) Volt alkalmunk tapasztalni, hogy a magukat német nyelvű
intézetben kiképzett tanítók, bár törték is a magyar nyelvet, a magynrosítás nehéz
munkája nekik mint üres fitogtatás is, .nehéz teher és lényegében teljesen eredménytelen volt.
4) Azaz. mag'yal"d .i ó 1 tllllú R It a z 1 f'i a >1 gowlolkoziS:l
"*) E kiz:1rúlagosság'ut nem irjuk alá.

tanítókkal.

Szerk,
8.<;eIK,

----:-----,---------~--
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Az oly IP tanító, ki maga is szívesebben, sőt könnyebben beszéli azon idegen
nyel vet, melynek növendékei
birtokában vannak, a ki előtt a magyar még titkon
ma is bet y á r nép"), vagy ha ez nem mondhat6 is róla, de ha a magyar nyelvet
beszélnie nehezére esik, az ilyen tanít6 többet árt, mint használ a magyarosítás
ügyének, miért is, ott a hol lehetséges, azok az reg ném et tanít6k nyugdíjazandók, az ifjabbak pedig szigorú felügyelet alá veendők j ez ut6bbi nem sokat
használ, de nem is árt az ügynek.
ö

\

Ezen előzmények

után attérek

levelem tulajdonképeni

tárgyára.

Midőn Vadkerten állásornat - mint tanító - elíoglaltam, az 1. és II. osztályban lévén alkalmazva, növendékeim (103) kilencznek kivételével Bern értettek,
j61 pedig csak 3 beszélt magyarul osztályaimban.
A felsőbb osztályokban már
akkor a földrajz és történelemból
tanítottak valamit magyarul, valamint a magyar
ABC-ét is, továbbá nehány magyar éneket a magyar olvasás kapcsán, de ez mind
felette nehézkesen ment j rnert elődeim német ajkú tanítók lévén, az als6 osztályokban minden ismeretet német nyelven nyűjtottak, sőt német volt a társalgás nyelve
még a felsőbb osztályokban is, hol egy j6 öreg ném et tanító működött előttem
két évvel, de megérkezésemker
már ott kezdte törni a magyar nyelvet az utód,
ki előbb az alsó osztályokat vezette.
Sokkal jobban állottak a dolgok a tót iskolánál.
Ennek tanítója kizárólag
csak magyar nyelven vezette (és vezeti ma is) osztatlan (6 osztályú) népiskoláját.
Ha ez iránt, e tárgyban panasz tétetett ellene, a lelkész elutasította a panasz
lókat j ha pedig hozzá mentek a tót atyafiak, azzal bocsátotta el őket: .Én nem
vagyok nyelvtanító, én tanítok magyar nyelven, mert iskolám Magyarország
kellő
közepén
van, ha azonban óhajtja, külön órában, külön feltételek mellett szívesen
tanítom gyermekét a tót nyelvre is, egyébiránt ezt a c sal á dis meg t e het i.
de az iskola első sorban és mindenek felett csak is a hazai nyelv eh;ajátíLását
tűzheti ki czélúl, nyelv dolgában, Magyarországon !" S mi az eredmény? lAz,
hogy az iskolájából kikérült növendékek annyira magyarok, hogy epedve várják
azt az időt, a midőn nekik nem kell az öregek miatt a templomban
oly t6t
éneket énekelni, oly tót predikácziót
hallgatni, melyből ők egy kukkot sem
értenek, azért szívesebben és örömmel is mennek a minden 3-ik vasárnap. tartatui
szokott magyar isteni tiszteletre.
Ennyit bizonyitékáúl annak, hogy a tanító az'
iskola magyarsága!
.
Most ismét magamra térek vissza, magamra pedig azért, mert arra hivattam
fel, hogy mit csináltunk a magyarosítás
ügyében Vad kerten ? Hogy más minő
eljárással jntott czélhoz, azt a fentebbi pontban leirtarn. A többiekről nem tudok
egyebet, csak annyit, hogy magyarosítani is szerettek volna, de meg ~ népszerűséget is féltették, tehát a németet, illetve anémet tannyelvet sem hagyták (Vadkert német-tot nyelvü egyház), így sem az egyikben sem a másikban határozott
czélt el nem érhettek:
az iskola se német se magyar nem volt, ugyanazért erede
ményeiben minden tantárgynál rövidséget kellett szenvednie.
*) A kettő nem egy. Lehet; hogy valaki nehezen
beszéli a magyar nyelvet, s hazafias
lelkesedés mellett mégis szép eredményt mutat fel, más lllagyanll jól beszélő pedig csakugyan
betyár-népnek néz bennünket.
Szerk.
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Mielőtt én elfoglaltam állásernat Vadkerten. a nyelvi viszonyokat
nem ismertem: mert ha ismertem volna. nem mertem volna megtenni e lépést akkor,
midőn sajna, én a német nyel vet, mint zala vármegyei fiú, nagyon gyengén birom;
de már mikor benn voltam a "páczban", becsülettel kelle megállani helyemet.
Az eliemerés legelső sorban is a lelkészt illeti, ki minden terv emet helyesléssel
fogadta, törekvésem elé akadályt nem gördített, sőt inkább útjaimat elnöki védő
szárnyaival biztosabbá és hátrabbá tette; mert tanító és lelkész együtt hatványozott erővel munkálhatnak, nem csak általában a népnevelés, hanem a magyarosítás
munkájában
is.
Elmondom tehát, miként fogtam hoz~á és mint folyt'ühm a magy.irosítás
muukáját ?'
A mint osztályalm it elfoglaltam (1 II), mondhatom, hogy kissé megbökkentem, midőn növendékeimmel
nem hirtam magyarúl sz6ba állani, mert nem értettek
(az emlitett számon kivül) magyarúl, én meg nem tudtam nérnetűl : de ha tudtam
volna, sem értették volna meg, mert a s v á b nyelvjáráshoz voltak szokva.
Egyet aludtam rá ... pedig dehogyaludtam,
gondolkoztam : visszafordítsam-e
szekerern rudját, vagy maradjak?
S ha maradok. mit csináljak?
Elhatároztam,
hogy maradni fogok, maradni csak' azért is, hogy nekem is részem legyen a nagy
munkában, hogy a Duna és Tisza közét megh6dítsuk a magyaraágnak.
A részletes tanmenet, tanterv és órarend elkészítése után, oly nyugodtan,
mintha tisztán magyar nyelvű iskolában volnék, az előirt őrarend szerint megkezdtem az oktatást mag y a r ú 1 Kezdetben (mintegy két h6ig) csak én beszéltem, legfeljebb nehány magyarúl értő növendékemmel felel tettem, közbe-közbe
próbalva németjeimct
is, kik. reggeltől
estig sze m 1 élt eke n gem, néztek
ajkaimra, mit beszélhetek én! Nehány nap mulva láttam, hogy simulnak hozzám,
daczára, hogy nem értenek, ekkor megkezdettem ct gye r me kj á t é k o k alkalmazását
Aszöveget
sza van kén t betanúlták a tanteremben, mikor j61 ment, a játékot
begyakoroltam az u d var o n. Igy ment minden nap; de azért a tananyagból is
végeztem valamicskét. A társalgás kizár6lag magyar nyelven folyt, a legegyszerűbb
dolgok felett, a legközönségesebb.
a legkönnyebb szók használásával,
értelmes
kiejtésevel.
Sz6val úgy tettem, úgy jártam el, mintha tiszta magyar iskolában
lettem volna, azon különbséggel, bogy kevesebbet, de nyomatékosabban beszéltem,
a kezem ügyében levő minden tárgy nevét megmondtam, ismételtetve
azt karban
és egyesek által.'
/
N émet nyelven csupán két bibl. történetet
taníttattam
be, továbbá
egy
reggeli és egy estéli imát, azonkivül a "Miatyánk" ·ot A többi előirt tantárgyat mind
magyar nyelven kezeltem, mert ezen osztályok (1 II.) tantárgyai olyanok, melyeket
nemcsak lehet, de szükséges is magyar nel ven kezelni, hogy megvettessék alapja a
jövő évek, a következő osztályok haladásának.
Tudjuk, hogya mint a gyermek az iskolába lép, majdnem újra tanúl beszélni.
Új fogalwak és sz6képek birtokába jut, tisztázva a már ismereteket is. Az első
év benyomása megmarad az egész iskolai élet folyamán, sőt az egész életen
keresztül
is. N em szabad tehát elszalasztani ezen alkalmat a magyarosodás
szempontjáb6l sem. Az első iskolai év tan- és társalgási nyelve, kell hogy D)agyar
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legyen, s igy tovább is mindazon idegen ajkú iskolában, mely czélúl tüzte ki
magyarúl beszélő s magyanil érező honpolgárokat nevelni. Nem kell félteni az
anyanyelvet, eléggé ápolja azt a család, és csakis ezt ápolja leginkább, azért is
nehéz, d e ann á 1 sze b b a tanítói állás ott, hol a növendékek anyanyelve nem
magyar.
Érí részemről hely-telennek tartom azon eljárást, mely szerint sokan, kik
idegen ajkú népiskolában
működnek
s magyarosítani
is akarnak, de a tárgyak
fogalmak nevét - könnyebb megérthetést remélve -- a gyermek anyanyel vén is
megmondják.
A német gyermek mindenesetre, az ismertetett
tárgy v. fogalom
ném e t nev é t fogja megtartani, a magyert pedig nem, vagy csak homályosan,
mert két szó kép nem vésödhetik oly erősen egy és ugyanazon időben lelkébe.
De nemcsak az ir v a - o 1vas á s, hanem feltétlenűl abe s z é d - é s ért el e III gyak o r l a t is magyar nyelven kezelendők. Kezdetben nehéz ugyan, de hát
minek a kezdete könnyíí? Azok a rövid, naiv, zamatos vereeoskék kimondhatatlan
jó eszközéíil szolgálnák a magyarosításnak, még akkor is, ha csak részben vagy
épen semmit sem érti azokat a gyermek, de kedvvel, örömmel ha~lja., s elég
gyorsan elsajátítja, talán a. rím tetszik fülének. A kiejtés magyarosságát
ezek
által lehet legkönnyebben elérni.
•

J

Asz á m t a n, illetve számolás magyar nyelven való kezelésénél az általánosan (magyaroknál is) előforduló, mínden tanító által ismert nehé~ségeken kivül,
semmi akadályba
nem ütköztern, csupán az ö t és egy kimondása volt zavaros.
sok botlásra adott okot, mert mindkettőt é t-nek mondták növendékeini.
Merem állítani. hogy a ki az alsóbb' osztályokban, vagy leginkább az elemi
iskolában német kifejezéssel tanul számolni, az magyar kifejezéssel vagy épen
nem, vagy biztosan és könnyen nem fog soha számolni, még ha akarná is később,
mert a mint tréfásan mondják : annak az esze ném e t 1.jár; de megfordítva áll
a dolog, ha mindjárt kezdetben magyar megnevezéssel tanítjuk a számolást.
A
magyarosítás pedig csak akkor érte el czélját, ha úgy vezettetett
a növendék,
hogy neki minden dolog kifejezése ismertebb legyen magyar nyelven (mert így
tanulta), mely esetben kényszerülve vanmagyarúl
beszélni is.
'
ű

A mi a vall á sok tat á s t illeti, itt sokan attól félnek, hogy idegen ajk ct
népiskolában a magyarosítás,
illetve: a vallás magyar nyelven való tanulása a
vallásosság kárára történik.")
Csalódás!
Panszlav vagy pangermann fogásnak jó,
de alapja nincs. Miböl áll az alsó osztályok vallásoktatása ? :Néhány _erkölcsi
igazságot személyesítő történetből
és imából!
A mennyit az a kis növendék
értelménél fogva megérthet, megérti azt magyarul, ha mindjárt az év elején nem
is, a vége felé biztosan. Én németajkú 1. osztályú növendékeimmel
egy' tanév
(7 hó) alatt tárgyalva betanítottarn
6 bibliai történetet, több imát magyarul, s
csak 2 bibl. történetet s 3 imát németűl; de szinte rosszúl esett nekik anémet
beszéd, mert természetesen bibliai nyelven kelle beszélniök,
sokkal szívesebben
mondták a kis történeteket magyarúl, úgy egyenként, mint kar ban.
*) Kelleténél többet ne akarjunk! A vallásoktatásnak
egyik feladata a gyermeket belevezetni az egy ház i éle t be. Azért a 'vallásoktatás szerintünk csak ott lehet magyar; a hol a
gyülekezet eg y h. él e t eis már ma gJ'a!' r á le t t.
Szerk.
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Felesleges is említeni, hogya magyar nöta, mag y ard a I kedves az idegen
ajkú gyermeknek is. Gyorsan és örömmel tanúlja és szokik vele a nyelv rhythmikus
kiejtéséhez.
Ugyanezen eljárást, ezen elveket alkalmaztain a II. osztályban is; de itt a
2. félévben már a német irva-olvasást is elővettem s a tantervlől eltértem annyiban, hogya
magyar nyelvtannak ezen osztályra előirt részét, kivéve a helyes
olvasás és irásta vonatkozó figyelmeztetéseket
- teljesen elvetettem, mert a hol
még csak a fundamentoma
kész az épületnek, nem lehet tetőzni. A nyelvtan
tetőzi be és rendezi a nyelv-ismeretet,
a hol az utóbbi még nincs meg egészen,
az előbbi felesleges vagy nevetséges; de lll. a osztályban már könnyen és helyes
eredménynyel
oldható mpg a IL osztály nyelvtani anyaga.
A III.-VI.
osztályok már _. ily alapból indulva ki - egészen úgy vezethetők, mint ha mind tiszta magyar nyelvűek volnának. 'Példa rá Vadkert, hol a
német, Kis-Körös, hol a tót gyermekek a felsőbb osztályokban nem akarnak anyanyelvükön még csak nehány ének-verset is megtanulni. nrhéz nekik, míg a tananyag minden ágában játszva, bátran használják, beszélik a magyar nyelvet, csak
a hangsúly idegen izű; de soknál ez sem. Ennyi eredmény érhető el, ha az alap
a kezdet jó, pár év alatt!
Növendéksim
midőn a VI. osztályt bevégezték, kijelentették a lelkész úrnak,
hogy ők magyar nyelven óhajtanák tan-élni a confirmatiőt.
A lelkész örömmel
teljesíté öhajukat. Ez volt Vadkerten az első magyar eonfirmatió, é" azóta mindig
az van.
Igy járnak el Kis- Körösön is, daczára, hogy a nép nyelvileg nagyon t6t,
de az iskola a t6t nyelvben kizárölag csak a tót énekes könyv olvasására szorítkozik, de csakis a IV. osztályban kezdi, azért ezt is, hogy az isteni tiszteleten,
melynek két harmadrésze
tót nyelvű, a növendékek énekelhessenek
Elmondtam röviden, a mire felhivattam.
Szóbelileg bővebben okolhatnam
meg eljárásunk helyességét.
Az itt elmondottakat
lehet ugyan némely részben
talán helytelennek tartani, de én a frázisok, a légből kapott elvek ellenébe alkalmazott+elveim
ered m ény é t, any elv b en és érz é s ben magyarra lett
iskolát állítom.
'I'ázlár,
H. Egyed Dávid,
tanító.

Felhivás a dunántúli ágo hitv, evang. tanítóértekezletekhez.
A győrmegyei ágo ev. tanítók jun. 2-~n Téthen tartott értekezletükön indítványomra egyhangulag kimondották, hogy a tan ügy emelése czéljából szükségesnek, hasznosnak és kivihetőnek is tartják, miszerint a dunántúli ágo ev. tanítók
kerületi
tanító-egyesületet
alakítsanak és a jelzett értekezlet engem bizott meg azzal, hogy ez eszmét az .Evang. Népiskolav-ban közzé tegyem, és erre
az ágo ev. tanítók. valamint a tanügybarátok
figyelmét felhivjam
Régen elismert dolog az, hogy az egyesülésben nagy erő rejlik, ezért csoportosúlnak egymás mellé azok, kik egyenkint nagy dolgok kivitelére magukat gyen-
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góknek érzik. Igy tesznek azok. kik anyagi erőt akarnak kifejteni, de így van ez
a szellemi téren működők között is. Evang. egyházunk vezérférfiai is azért hivták össze már a negyvenes években a tanítókat
értekezletekre,
hogy / őket azon
fokra emeljék, melyre ma -- hála az evang. hitbuzgóságnak
- már a tanítóképzőintézetek emelik, Később hivatalosan kötelezővé
tétetett rrlinden tanít6ra nézve,
hogy az e. megyei tanítőért-kezlet
tagja legyen j mi több, az egyház külön díjazza
tanítóit, hogy bennük hivataltársaikkal
való érintkezés által a neveips ügye iránt
az érdekeltséget ne csak felltartsa , hanem lehetőleg fokozza is. Nem rég az
egyházhatóság az u. n. szabályrendelet
által kivánta magához csatolni a tanítóértekezleteket, mert ezek körében itt-ott oly tünetek jelentkeztek, melyek 3 vezérférfiakat meg nem nyugtathatták
és be kell vallanunk, hogy az érvényesített befolyás után értekezleteink ügye határozott lendületet nyert.
A dolgok egymásutánja azt követeli, hogy ma, midőn minden' téren az erők
összpontosításával
találkozunk, mi is az e. m tanítóértekezletekből
az egyházhatóság által megszabott keretben egy "dunántúli kerületi egyesülett-be csoportosúljunk : mert javült értekezleti viszonyaink mellett is beláthatjuk, hogy mint nem
compact testület,
csak oldott vesszőcsomóhoz
hasonlítunk.
s miut ilyenek
erőt kifejteni képesek nem vagyunk.
Legyen szabad ide vonatkozólag
csak egy esetre hivatkoznoru
Mielőtf
mostani tantervünk kötelező erejűvé emeltetett volna, a Főt. és Méltóságos egyh.
ker. közgyülés kivánta tudni e felől a tanítóság véleményét is. Ezek beadatván,
róluk a népiskolai bizottság azt a jelentést tette, hogy a beérkezett vélemények
után sem tartja indokoltnak
eltérni a már megállapított
tantervtol.
Én akkor
ebből azt a következtetést
vontam Ip, és most is az a véleményem, hogy a beadott észrevételek oly tág téren kalandoztak, hogy azokból az u. n. quintessentiát
kivenni nem is lehetett és így figyelembe vehetők nem voltak.
Mennyire meg
lenne könnyítve az érintkezés az összes t.mítóság' és a fennhatóság
között, ha az
mint tömör testület nyilváníthatna
véleményt akkor, midőn ez kivánatos, vagy
szükség esetén kérvényezhetné fennhatóságánál
azt, a mit a tanügy emelése czéljából szükségesnek tartana életbe léptetui.
.
De szükséges az ágo evang. kerületi tanító-egyesületnek
megalakítása
felekezeti szempontból is. A felekezeti tanítók már jó ideje, hogy egyesületekbe.
csoportosúltak.
Van katholikus, izraelita tanító-egyesület;
legújabban a ref. tanítók
órszágos prot. tanító-egyesület
alakítasán fáradoznak.
Miért ne alakíthatnók
meg
az ágo h. ev. tanítók kerületi egyesi.i.letét mi is, és pedig azért, hogy ebben egyházunk érdekeit egyesült erővel szolgáljuk!
Nincs-e ez érdekünkben és nem tartozunk-é
ezzel egyházunknak ? Nem az
egyház emlőjén emelkedtünk-e
fel mindnyájan;
nem annak védő szárnyai alatt
nevelkednek-e ,fel gyermekeink s lehetnek egykor a társadalom
hasznos tagjaiva:
nem ez nyújtja-e felsegítő kezét, ha erőtlenedünk?
N em tagadhatjuk el, hogy az J 868. 38. t.-CZ. megalkotása
után a tanítók
közül sokan mint valami igéretföldjére,
úgy vágyödtak az U. n. felekezetnélküli
iskolákba,
Ezek nem gondolták meg, hogy igaza volt egy jeles tudósnak, ki a
debreczeni ref. zsinaton kimondotta, hogy a tanító midőu felekezeti hatósága alul
távozni készűl, úgy jár, mint a hal, mely szárazra kivánkozik. Lehetnek lövételek
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itt is, mint miudenütt, de tudok aká rhány esetet, hogy fL ki ebbeli v,lgy:lit teljesűlni látta: elhagyott anyjának azóta már sokszor .visszarítt ölébe."
Lesz-e azonban az alakítand6 egyesületnek haszna?
Ez kizár minden kétséget. Haszna lesz belőle első sorban az egy h á z nak, mert taniigye a tanerők
tudatos összműködése
által oda emelkedik, a hova azt az intéző körök emelni
kivánják. Haszna lesz belőle a t a II í t ó s á g nak, mert ha a tanügy emelésén önrnűvelése által törekedni fog, csak saját érdekeit szolgálja és vele társadalmi
állásan
ép úgy, mint anyagi helyzeten segíteni fog.
A dolog kiv i het ő ség e adja azonban a legnagyobb gondot; a .nervus rerum"
nagy hatalom és ezzel le kell számolni
De kivihetetlennek
fogják-e Önök tartani ez eszmét, ha p. o. ki lenne mondva, hogy a kerületi tanítógyülés
három
vagy négy évenként egyszer lenne összehíva és ez idő alatt erre az egyházmegyei tanítőértekezletek
előkészülhetnének
úgy,. hogy az össztanítöság' gyülése
maradandó nyomot hagyjon hátra; ha fennhatöságunk
látva a mozgalom üdvös
voltát, kimondaná, hogy minden tanítója hivatalból a ker. tanító-egyesületnek
is
tagja legyen?
Számítanunk kell a tanügybarátok közreműködésére is, ime az 01'-szágos tanít6gyülés elfímunkálatain
az ismert tanerők mellett a tanügybarátok lendítenek legtöbbet és egyengetik leginkább útját, h ')gy az létesűlhessen.
Szolgáljunk erre rá mi is és a kivibetőség sok akadályba ütközni nem fog.
A dolog természete azt kivánja, hogy a felvetett eszme általánosan kedvező
visszhangra találjon és magát kellőleg kiforrja : a többi, Isten és "a létesülő"
dunántúli ágo h. evang. tanítók kerületi egyesülete kezébe lesz letéve.
Utasításomhoz képest ajánlom ez ügyet at. társ-tanítóértekezletek,
valamint
a tanügybarátok becses figyelmébe; tegyék ezt eszmecseréjük targyáva, foglaljanak
a kérdés mellett, vagy esetleg ellene határozott
állást és tegyék közzé véleményüket a jelen foly6irat becses hasábjain ; nem kételkedem,
hogy a t szerkesztőség az ügy érdekében azt erre fel fogja ajánlani.")
Uj-Maloms'ok,
1890. jun. 15-én.
Kartársi üdvözlettel

Varga János
tanító egyesületi

A dunántúli ág.· h. ev. egyházkerület
gadott tankönyvek.

aleln ök.

által elfo-

Ezen egyházkerület
1878. évi közgyülése népiskolai bizottságát
utasította,
hogy az ajánlandö népiskolai tankönyvek jegyzékét betérjeszsze.
Ennek folytán
1879. évben a népiskolai bizottság azon kérelemmel járnlt az egykerület elé,
hogy az egyházmegyék a kebelükben használ t tankönyveket birálat alá vevén, a
legjobbakat és legczélszerübbeket
a kerül. népiskolai bizottság elé terjeszszék.
1881-ben immár azon helyzetben volt az egyh kerületi népiskolai bizottság, hogy
véleményes jelentését azon tankönyvekről,
melyek jövőre is használatban meg*) Folyóiratunk minden tanügyi kérdés, úgyszintén a ranitóegyesületi
élet körében felmerűlt kérdés megvitatása számára mindenkor nyitva "-ll ; hiszen a tanügy fejlesztése s általában a tanítóság érdekében indítottuk azt meg. A felvetett "kerületi tanító-egyesület" kérdését
tárgyaló czikkeknek tehát lapunkban készséggel tért nyitunk.
Szerk.
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hagyandók lennének, beadhatá s a kerületi kiizgyillés azt szentesítette.
Azéta a
használatra elfogadott tankönyvek jegyzéke egyhkerületi jr,gyzőkönyveinkben állandó
rovatot kép ez
Az alábbiakban a népiskolai tantárgyak szerint csoportosítva. sorolandom fel
azon népiskolai tankönyveket, melyeket az egyházkerület használatra eddig elfogadott. Megjegyzem, hogy a könyv czime után idézem a kerületi közgyülés jrgyzőkönyvének azon pontját, mely alatt a könyvelfogadtatott,
a római szám jelenti
a kerületi jkönyv lapját, melyen idézetern olvasható.
I.

Vall
1. Evang. Christenlehre.
43. c. XL VU!. lap.

á

sta

n.

Chr. Fl'. Hanal 12. AuR. Breslau

1854. (t881.

jk,

~
2. Biblische Historien. Hübner, ll. Aufl. Pressburg
1877. (u. ott.)
3. Bibliscbe Geschichte. Ludwig W~ng-emann, 14. Auft. Leipzig 1880. (u. o.)
4. Bibliai történetek. Pálfy József, 3. -kiadás. Magyer-Ővár 1H81. (u. or
5. Keresztyén egyháztörténet.
Pálfy .J6zsef (u. o)
6. Bibliai történetek, Wangemann után. Turcsányi Endre, Budapest 1879. tu. o.)
2-ik rész. (1887 . jk. 50 C. pont. XXXVII.
7. Dr. Luther Márton kis kátéja. Bognár Endre, Papa, 2-ik kiadás, 1881..
(u. ott.)
8. Biblia.
9. Énekeskönyv.
II.
a) O!y(tsó7cönyvck.
1. Gönczy Pál ABC-s könyve.
43. c. pont XLVIII.)

Budapest,

m. kir. egyetemi

nyomda. (1881.

2. Gáspár János olvasökönyve
a népiskolák IL, UI, IV., V. és VI. oszt.
számára. Budapest, m. kir. egyetemi nyomda. (u. o.)
3 .. Iausz György ABC-s könyve nemet tannyelvű iskolák számára. (u, o.)
4 . Jausz György nérriet olvasőkönyve több kötetben, (u. o.)
fl. Ung. Sprach- und Lesebuch für Volksschulen. Bakó, Frühwirt, Gruber u.
Posch. (u. o.)
6. ABC-s könyv Kapi Gyula, Papp József ésPosch Lajos. (1884. jk. 45. c.
XXXVII: lap.)
7. Olvasókönyv az elemi iskolák II.. Ill. oszt. számára. Kapi Gyula, Bakó
Samu és PCLPPJózsef, Sopron. (188G. 56. C. p. XXXVII)'
8. Olvasókönyv a 4-6. oszt. számára
Kapi Gyula és Papp József (1887.
jk. 60. C. p. XXXVIIL)
g. Olvasókönyv.
Zipszer R. uémet ajkú népiskolák 1 - II. oszt. számára.
(1888. jk. 83. D p. LI.)
10. Képes m~gyar olvasókönyv, Komáromy Lajos, Lakits V, Péterfy S.
11. Posch Lajos és társai. ABC és olvasókönyv. II. oszt számára német tannyel YU elemi iskoláknak.
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b) Nyel/Jlan.
1. Baron, Junghanna und Séhindlers Sprachschule von .T osef Scbindler. (1881.
jk. 43. c. p. XLV un
2. Nagy Lászl6. Magy.!r nyelvtan népiskolák számára. Budapest. (u. o)
3 . .M:tgyar nyelvtan 1II - VI. oszt számára. V argyas Endre. (1888. jk. 83.
D. pont. LI.)

ur.
Men

nyi ség tan.
a) SZtÍmtan.

1. Számolási

eJyetemi

gyakorlatkönyv az elemi iskolák számára.
nyomda kiadványa, (1881. jk. 43. c. pont UL.)

Budapest.

A

m.

kir.

b) Mértnr!.
IV.
Történelmi

tárgyak.

a) Földrajz.
1. Földrajz
XLVIII. lap.)

népiskolák

számára.

Gáspár Ignácz

(1881.

jk. 43.

c. pont.

2: Földrajz a falusi népiskolák nr - IV. oszt. számára. Vargyas Endre. (1888.
jk. 83. D. p. LI.)
b) Ttménelesn;
1. Magyarország története.
Ballagi Károly és Nagy Lászlo.
Budapest.
(1881. jk. 43. c pont. XLVIII. lap.)
2. Magyarország története. Sárospatak. (u. o.)
3. .Mag,rarok története V -Vr. oszt. számára. Vargyas Endre.

V..
Természeti

tantárgyak.

a) Termeseeiroj»,
b) Termeseetiam.
1. Grundzüge der N aturlehre. Rudolf Maurítz Budapest. (1881. jk. 43. p. XL Vm)
1. Dr. Széll
XXXVII.)

c) Egészségtarl.
Lajos, Életment.és és egészségtan.

(1887.

jk. 50. B. pont.

VI.

Ének.

Dal.

1. Dalfüzér. Liederkranz. Möszl Lajos. Kőszeg. (188J. jk. 43 p. XLVIII.)
2. Dalkönyvecske. Kapi Gyula. (1882. jk. 33. c. pont, XXXIX. lap.)
VII.
. Füg
a) A népiskolai

gel

é k.

tantq1-gyak leglöbbjét felölelő tankönyvdc.

1. Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai számára.' Pap F. 3 k. Budapest.
lap.)

(1881. jk. 43. P XLVIII.

~. Kapi
Mehner V.

Gyula 'es Papp

József

olvasó

és tank'inyve.

Budapest,

1889.

b) Seyédköny/!ek a tantto seámur«:
1. Luthers kleiuer Katechismus. Hamisch. 24. Aufl. 1879. (1881. 4:1. XVLTlI.)
2. Vollstandiges
Spruchbuch
zu Luthers kleiner Kateohismus.
Petermann,
1872. (u. o.)
3. Népiskolai tankönyv. Bánhegyi István és Emericzy Géza. Budapest. (n. o.)
4. Népiskolák könyve.· Márki József és Zimmermann Jakab. Bpest. (u. o.)
5. Vezérkönyv a népiskolai számtanításban. Emericzy és Kárpáti. (u. o.)
6. Rechenbuch fül' Volksschulen. Mocnik. (u. o.) ,
7. Orbán. Természettan népiskolák számára. Sárospatak. u. o.)
8. Csabai. 'I'ermészettan népiskolák számára. Bpest. (u. o)
H. Vezérkényv a beszéd- és értelern-gyakorlatokhoz.
Nagy Lászlő. Budapest.
M. kir. egyetemi nyomda (u. o.)
10. Erster Unterricht
in der Naturgescbichte.
Alex. Kuttner, Max Mayer.
(f883. 41. B: Lll.)
ll. Kleine N aturlehre fül' Volks- u. Töchterschulen. Alex. Kuttner. (u o)
12. Győr- és Győrmegye földrajza Vargyas E. (1888. jk. 83. D. p. LI.)
Soraimat azzal zárom be, hogy az 1883. évi kerületi közgyülés jegyzőkönyvének 41. A. c) pontja alatt hozott határozatában figyelmezteti a tanítókat s
.tanhatöságokat, hogy a kerület által ajánlott s kijelölt tankönyvek használtassauak,
a kerület által törlőtt könyveket pedig a használatból kitiltja;
és hogy az 187G.
évi XXVIfI. t.-cz. fl. §. 3. a) pontja kötelességévé
teszi a tan felügyelőknek, miszerint, ha a használt tankönyvek vagy tan eszközök között hitfelekezeti iskolákban
olyanokat találnak, melyek sem a kormány, sem az iskola saját illetékes főhatósága által engedélyezve nincsenek, vagy épen az államkormány által el vannak
tiltva: ezek elkoboztatása iránt, valamint azon tanítók elleni további eljárás tekintetéből, kik ily tankönyvet használnak, a közigclzgatási bizottsághoz azonnal jelentést tegyenek.

Kund Samu.

A népiskolai buktatás.
Mi ll. czélja P Hogy a gyöngébb tehetségégű növendéknek több ideje legyen
magát az osztályára kiszabott tantárgyak ismét tanulása, gyakorlása által kiképezni.
Helyes-e?
Helyes is, nem is.
Hol helyes?
Az első osztályban, olyan növendékeknél, a kik gyönge felfogási tehetségüknél fogva nem képesek arra, hogy a közéletben szükséges főalapismereteket.:
az irást, olvasást és számolást
a népisk. tanterv szesint csak
középszerííleg is elsajátítsák.
A tudományos pályára. készítő intézetek minden
osztályában, hol gyenge tehetségűek épúgy, mint hanyagok is vannak, kikre nagyon
is ráfér a buktatás.
A népiskolában, különösen ennek 1. osztályában kell megvetni igazán 31..
elméleti tudományok alapját: s ha az alap csakközépszerűeu
is, habár kétannyi
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Idő alatt ineg van vetve: elég erős lesz arra, hogy a reá építend8 il az élet
különböző
viszonyaihoz mért kisebb nagyobb épületet megbirja.
A többi osztályokban val6 buktatásnak ha volna is valami eredménye, lerontaná azt növendékünknek
azon fáj6 tudata, hogy nem tekintettek gyönge tehetségére,. melylyel a legnagyobb szorgalornmal s erőfeszítéssel igyekezett a többivel
haladni; lerontana a szégyen, hogy elmaradt; lerontaná a fásult figyelem, melylyel
a már egy ízben végig tanúlt tantárgyak iránt érdeklődnék; lerontana ez az oly
sokszor, bár néha csak magában mondott gondolat: hiszen ezt már úgy is
tanultam.
Aztán valakit azért- megbuktatni, még az 1 osztályban is, mert csak a
számtanban vagy csak az irásban gyönge: miért? Egyszerre, egyaránt díszlik két
különböző éghajlat alatt apálma 'meg a törpefenyő ? E~yszerre hozza a meggy
meg a pogácsaalma az ő gyümölcsét?
Nem! Különböző időben.
.
Hát akkor a kis gyermektől se kivánjuk, hogy habár ő is gyermek, több
tanulótársaival egyszerre fogjon fel valamit.
Semmiből másból, csak az olvasásból és sehol máshol, csak az 1. osztályban,
és nem többször, csak egyszer kell megbuktatni a népisk. növendéket.
Igen, az
'olvasásból ; mert ez nunden ismeretszerzésuek legkönnyebben nyit6 kulcsa. Minél
erősebb, minél finomabb a kulcs: annál tovább fog tartani. De azért a középszeríiség, melynek kifejlődéséhez kötött reményünkről nem szabad lemondanunk,
sem megvetendő.
Kivételek mindenütt és mindenben vannak. Hanem a kit a mai tanm6dszer
mellett egynél többször is meg kell buktatnunk: az gyönge elméjénél fogva alig
lehet a társadalomnak valamikor is hasznavehető tagja.
Hát csak azt mondom: ha kell, buktassunk a népiskolai 1. osztályban és
csakis az olvasasból. egyszer, azután (a tudományos pályára készítő iskolák elégtelen eredményezőit kivéve) soha !*)
Tóth István.

T árcz
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Reggeli ima.
Elmult az éj s Te híven
Megőrzéd gyermeked,
Atyám! mit adjon szívem
Köszönetűl Neked?!
Fogadd kedves ~ldozatúl
Buzg6 fohászomat, meIy
Imádásodra gy~l!

*)

Nem lehet igy szabálylyá tenni!

Im esdve jövök Hozzád
Ez új nap reggelén :
Kegyelmed védő szárnyát
Terjeszd ma is fölém.
Áldás csak tőled szállhat rám;
Erőt, kedvet munkárnhoz
Ismét Te adj, Atyám. Amen.

Szeik,

Esti imádság.
Homályba tünt a nap sugara,
Erdő, mező immár pihenni tér;
De megnyíl ajkam hő imára
S gondviselő Atyám. 'I'éged dicsér.
Ma is bőven megáldád éltemet,
Atyailag vigyázott rám szemed.

S most is, midőn szemern bezárom,
Kérlek, Uram, Te őrködj szüntelen!
Te tőled jön az enyhe álom,
Testem, lelkem Tenéked szentelem.
Öledben bizton nyugszom s csendesen,
Ott végső estém is boldog leszen.
Amen.

Zábrá.k Dénes.

Molanchton Fülöp.
-

Reformátori

munkássága

és jelleme.

(Folytatás).

V. Károly areformatio ügyének végleges elintézése végett birodalmi gyűlést hivott
össze 10,)0. ápril 8-ára Augsburgba
Sok szép remény füződött együlés határozataihoz. Különösen
Molanchton, kinek kebléből végső lehelletéig ki nem hamvadt a remény, hitte teljes meggyőződéssel,
hogy elvalahára elközelgett az idő,
midőn az evangéliom hajója révpartra juthat.
A fényesen ragyogó nap is, csak bi7.0nyosponiig
emelkedhetik fülfelé az
égboltozaton, délpontján megáll, ],ogy végigtekintve
a megfutott utra, nyugodt
méltésággal
szállhasson alá pihenő helyére. Kimerem mondani, hogy Melanchton
a reform. v i l á g ft ó nap j a volt. S uem hiszem, hogy valaki ezért kegyéletlenséggel
vádolhatna.
Hisz kétségtelen az, hogy az a nap, mely Luther képében a reformatio egén tündökölt, vakitó, forró, perzselő sugaraival fölülmúlt fényben maga
körül mindeneket, de a mi vakít, éget és perzsel, könnyen ejthet oly sebet, melyet begyógyítni igen nehéz!
A mily bizonyos, hogy egy Luther nélkül íj, reforrnatio sohasem lett volna reformatio, ép oly igaz, hogy Melanchton nélkül sohasem fejlődött volna úgy a reformatio, mint a hogy az tényleg megtörtént. Mint
leoromsötét éjben a viharos felhőkből kiragyogó villám, úgy tünt fel Luther csodás alakja. a tévelygés, bün, vakhit sötét éjjelén... Luther a mennydögés döbbentő
hangjával és a czikázó villám vakítO fényével riasztotta föl a sötétben tévedező
világot. Ezek után kérdem, ha rnegszünik a mennydörgés hangja, ha eltünik a villám ragyogó fénye, vagy ha a vakító napsugár eltünik a láthatárról,
vajjon nem
lesz-e az éjszaka azután annál csöndesebb, annál sötétebb?
Ez kétségtelen.
De az isteni gondviselés, mely elküldé egyik szolgáját,
hogy fölrázza a mélyen alvókat, elküldé a se g í t ő társat is, ki a hit által megszentelt ismeret fényétől megvilágítv állftsaa szeme elé az ébredő világnak az Istell akaratát.
Az isteni gond viselés, mely tisztít6 vihart bocsátott a bűnnel fertőzött világra, fölhozta az ő világító napját is, hogy az szelid sugarai val hegeszsze
be a vihar által tépett sebeket. E hivatás jutott Melanchtonnak.
Az emelkedő nap az augsburgi birodalmi gyűlés eseményeiben délpontjára
hágott,
Melanchton ekkor teremté meg műveinek remekét, az ágo s t II i v a l 1 á st éte 1t, aswabachi
és torgaui czikkek alapján. Méltán mondhutjuk e munkát
Melanchton legdicsőbb alkotásának.
Bámulatra
méltö il szellem, ruely átlengi a

minden i"gyes sorát.
A tiszta, egyszerű, mesterkéletlen kifejezése az elveknr.k,
a meggyőző, határozott körvonalazása
az evangéliom alaptanainak, a nyugodt, békére
hajló, mégis szilárd :hang, a protestantismus
minden egyes álláspontjáról
nyujtott
áttekinthető tiszta kép, s a mi az egész munkának
íőjelleme, az igazság pajzsát felövedző szeréuység szelid, de határozott álláspontja teszik e művet örök időkre páratlanná
maga nemében.
hlG

a

Luther volt az első, ki osztatlan elismeréssel adózott Melanohton
e művével
szemben.
",Tón~k találom. (úgymond) annyira, hogy nem tudok rajta sem javítani
sem másítani."
1630. junius 26-ike volt amaz emlékezetes nap, melyen az evangelikusok kivánságara e vallástétel felolvastatott.
Hogy. mekkora volt a hatás, fényesen igazolja a tény, hogy rövid időn olasz,
portugal spanyol, franczia s más fordításokban elterjedt úgy szól ván Europa összes
országaiban
De Luther jóslata beteljesült.
A pápasággal
hiába volt minden
egyezkedési kisérlet.
A császár parancsára készült czáfolóirat elfogadtatott
s így
az evangelikusok vallástétele el vettetett.
Melanchtou a nem várt fordulatra, könnyek között ir Lutherhez.
kérve a
a törhetetlen hit hősének tanácsát.
Luther sietett buzdítui aggódó barátját s így
szól hozzá intézett soraiban:
"Krisztus meghalt egyszer a mi bűneinkért, de az
igazságért már nem hal. meg, hanem él és uralkodik.
Ha ez igaz, miért félünk
mi akkor?
Az isten hatalmas a holtak felkeltésére, hatalmas arra, hogy iigyét
fentartsa. ha ingadozik; felállítsa ha elesett j előremozdítsa,
ha megáll .. -. . A
Krisztus vigasztaljon, erősítsén lelkével mindnyájotokat.
Amen."
I

Melanchton a buzdítá szavak tél újraéledve, megírta "apologiáját".
Ha
joggal nevezhetjük Melanchton
Iegkiruagaslöbb
alkotásának az ágo vall
s t éte 1 t,
akkor méltán tekinthetjük e munka koronájaként
az a polo g i á t. A kath. tud ósok által szerkesztett czáfolóiratra felelt e művében Melanchton.
De hasztalan volt
minden kisérlet.
A császár hallani sem akart az apologiáról.
S midőn sem szép
szó, sem fenyegetés nem használt, kimondatott szept. 22-én a gyűlés végső határozata, mely sz i g o r ú a n ti 1t minden további újítást,
Megsemmisült
a sok
szép remény, mint a hogyan szétfoszlik a fölszálló szines buborék a levegő első
erősebb rezgésére.
á

Nehéz bánattal szivében, hagyta el a gyűlés szinhelyét Melanchton.
Túlságosan
aggódó lelke csaknem teljesen veszve látta. a prot.-ok ügyét. De bármily mostohának látta is a viszonyokat, a reménység a béke valósulását illetőleg ki nem halt
kebléből soha Ennek tulajdonítható, hogy mindig és mindenütt engedékeny volt
a legszélsőbb határokig.
Így pl. midőn a Luther által készített schmalkaldi czikket aláírta, alaírását
e megjegyzéssel kisérte : '"a papát illetőleg az a nézetem,
hogy ha az evangeliumct meg nem gátolná, a béke és az alatta álló keresztyénekkel
való egyesség kedvéért mi is elismerhetnők jure
h u m a n o a püspökök
feletti fönségét".
A várva várt eredmény azonban most is, mint
Bizott. kii Iönösen a császár jóakarntábnn,
ki úja bban
kezletet,
melynek
folytatásaként
tekinthető
a
tekrzlet.
Midőn látta Melanchton,
hogy mindeu jó

annyi kisérlet után elmaradt,
W orrnsba hivott össze érteRegensburgban
tartott
értörekvés meghiúsúl, miudeu
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§zava kiáltőszóként
hangzik el a pusztában, lelkét végtelen aggódás fogta el a
protestánsok sorsa iránt. Ekkor következett el életének legszomorúbb kerszaka.
Megnyílt atr ide n ti zs ina t, mely avval kezdé meg működését,
hogy
kárhoztatta a protestansok tanait.
E válságos időben a reformatio életre keltője. hatalmas oszlopa kidőlt. A
"G ond vis elé s" megelégelte' harczedzett
fiának küzdelmeit.
Magához szólítá őt.
A hamu alatt lappangó szikra végre lángra gyúlt: kitört a sch mal kal d i
háború.
Károly császár kiadja az aug s b ur g ii nt e ri me t, mely a pretestansokra
nézve elfogadható nem volt,
Ily viszonyok között állott Melanchton egyedül ... ' Vigasztalója, bátoríteja
ajkát tö bbé szóra föl nem nyíthatá.
Méltán kiálthatott
föl mély fájdalmában
Melanchton a nagy költővel ekként:
"M ultis ille bonis flebi lis occidit,
Nulli flebilior quam mihi 1"
Ily helyzetben sz~nta rá magát, hogy az 1548. decz. 22-én tartott 1ip cse i
ért eke z 1e t-e n részt vegyen. Nem csoda, ha aggódó lelke, a viszonyökhoz .
mérten is túl sötétnek látta a helyzetet.
Nem csoda ha szelid lelke a megpróbáltatások nehéz súlyaalatt
meghajlott annyira, ,hogy el fog adt a a lipcsei interimet. Ez volt a végső lépés a mit tehetett.,
'
Melanchton, Luther hív harczosa, elismerte azt, hogy a kath. szokások' mint
"a dia for á k" lényegtelenek s így megtarthatók.
Nem lehet mondani, hogy e
lépés nem volt elhibázott
Hiszen ha megveretik a pásztor, elszélednek a nyájnak juhai. Nem is késtek támadással a' reform. ellenei, s még talán inkább az
evang, hivei. Mig Luther élt, nem martek szólni ellene, most megeredt a vádak
hósszú sora. Állhatatlansággal,
jellemgyöngeséggel,
kétszinűséggel, sőt egyenes áru l ss al vádoltak a tiszta, szeplőtelen jelleme t, a közügy üdveért saját mamagát feláldozó erényt!
'
Mi ezekre csak azt mondhatjuk : ki elég erőt érez magában arra, hogy követni tudja Kr. nyomdokát a nélkül, hogy életében egyszer megb otlana, - az
dobja rá először a kárhoztatás kövét.
Melanchtonnak, élete hátralevő évtizede búnál, kinos szenvedésnél nem juttatott egyebet. 'Lángszellemének
alkotásai, a kinos lelki harczok, a nemtelen rágalmak által keltett éles fájdalom nagyou megviselték testének gyönge szervezetét
s valóban csodálni lehet, hogy ily teher alatt össze nem roskadott annyi éven át!
Meghatóan panaszkodik súlyos betegségéről Camerariushoz - 1556 - irt 'levelében: "Don p o t i c a e c a r n if i o i n a e apud inferos
pares
sunt me a e
c arn i fi cin a e, qua e x c r II c i o r SCI' ib' end i s, dis put a t ion ib u s, 1egi bus,
p r a e f a t i o n i b u s, e p i s t o l s". Ezen kivülIrja továbbá, alig tudja elviselni
a mély lelki bánatot, mely leányának szerencsétlen sorsa, nejének folytonos betegsége miatt éltölté
szivét, Munkas szelleme a tudományok világában keresett,
üdülést ennyi, gond között.
Irt és tanított végső lehelletéig.
A nagy lélek érezte ereje hanyatlását s
halála előtti évében így ir: "N e cin vit II sex h a c vit a dis c e da m, cum
á

é

í

deu s vol et! a vid e ex pe ct o i II amI II C e m, in qua,
in omnibus
et p r o c u l aberunt
sofistica
et
1ó60-ban adta ki utols6 művét, ápril 12-én bocsátván sajto
m é 1ked é s" czímű munkáját.
Néhány nappal halála előtt
írta az ir6asztalán fekvő kis papirdarabra :
• Mért félnél te a haláltól, hiszen az mig
egy rés

Deu s erit O m n-l a
s y c o p h a n t i c a l"
alá "R us v éti e 1a következő sorokat

z t a gonosztól meni
meg, általa szabadúlván meg a bűntől, meni leszesz núnden nyomorúságtól,
megsz~badúlsz a theoloqusok úskáládásaiiol,
·másrésztáltala
a legdicsőbb ajándékban
részesülsz: elmégy az üdv honába, meqlátod. az Atyát, seemleied az Istennek Fiát,
nyilttá lesz előtted ama csodás titok, melyet itt e foldön fol nem [oqhatál,
tudni
fogod, miért rejtettek el ama dolgok szemeink elől, meglátod milyen leszen egysége a fo,ú kettős természetének."
E néhány sorban a nagy férfiú hattyúdalát írta meg. E boldog hitben félelem nélkül hallgatta a halál angyalának szárnycsattogását.
Csöndes lélekkel
tűrte az oszlásnak induló test kinos fájdalmait, s midőn környezői kérdezék tőle,
kiván-e valamit?
.Az eget!"
-Suttogá alig hallhatólag.
Szemei lezárúltak, arczáról
az üdvözülés
dicsfénye tükrözött, anagy, nemesen érző szív halkabban és egyre halkabban dobogott,
végre elpihent s a reformatio másik nagy és dicső bajnoka sem volt többé az
élők sorában.
Ra a nap leszáll sötét lesz az éj. De az éjszakának is vannak csillagai,
ragyog6 csillagai, melyeknek szelid fénye oly biztatólag int, buzdít; bátorít! Sötét
bánat borúlt a veszteségben a reformatio kis világára is. De enyhíté a gyászt a
hit, hogy Isten az ő ügyének oltalmára támaszt harczosokat a jövőben is.
Melanehton elvesztése fölött melio volt a bánat,
kaporsoja fölött méltó volt a hit.

méli«

volt a gyász

s az ő

Az a dicső példa, melyet feltárt előttünk Melanchton az ő életében, lehetetlen, hogy el ne ragadjon, ellenállhatatlanul
maga felé ne vonzzon minden nemes.
kebelt. Az ő életére, tetteire s az ezekből kisugárz6 jellemre igazán elmondhatjuk. hogy az: a ran y ker e t ben gy é mán t fog 1a 1 a t.
A jellern megitélésére találóan jegyzi meg Landerer a következőket: ,~Semmi
sincs könnyebb, mint bámulni a férfi jellemben a heroicus, mindeneket fölforgat6,
külső befolyásoktól vissza nem rettenő, minden ingadozás nélkül előretörő rettenhetlen bátorságot, __ dicsőíteni a lángszellem szikráz6 villámait és menydörgő
'\
. szavát! De nincs igazságtalanabb - jegyzi meg - mint kicsinyleni a talán kevésbbé megkapo tulajdonságokat, milyenek az önmérséklet, előrelátás, lelkiismeretesség és a szelid békeszeretet termékenyítő erénye".
Különösen hangsulyoznunk kell az igazságot Melanchtounal szemben, a kit
ellenei következetlenséggel.
elveinek feladásával, önmagát féltő bátortalansággal
vádoltak annyiszor, de külöuösen a lipcsei interim elfogadása után. Azonban világos lesz előttünk, hogy e vádat a túlz6 ügyszeretet, az elfogült itélet, a fanatikus
gyülölet emelheté csak Melanchton ellen, ha meggondoljuk, hogy ő volt az első
sorban is, ki jóvahagyta a pápa bulláJának Luther által történt elégetését, ő vol t
az, ki szemébe vágta a hatalmas hierarchiának, hogy ő az Isten-tagadd,
nem peo

.:

domany hatalmával meggyőzze e világot. Ki róhatná fel, hogy Melanchton e hivatásának érzetében került mindent, a mi rombolólag hathat, tartózkodott
mindattól a mi erőszakos?
A viharban ki hallja meg- a gyönge lant szavát? Régen
megiratott: "i n ter ar ma sil e nt Mus ae!"
Ezért volt ő oly engedékeny, oly
békére hajló mindenütt a hol csak lehetett.
A tudományok végtelen halmazát,
mely fölött uralkodott.
ezért nem használta arra, hogy vele másokat lesujtson ;
hanem igen is arra. hogy beszédének vagy iratainak egyszerű kerésetlensége,' átlátszó tisztasága, meggyőző ereje által magához emelje a tévelygőket s megnyerje
részére elleneit is. Hogy mennyit nyert Melanchton e modora által a reformatio,
azt igazolják az események magok.
A Luther által életre keltett szikra gyujtott a nép között, de hidegen hagyta
a műveltek és előkelők nagy részét. Sokan a hatalmasok között megütközve lát_O
ták a nagy reformátor heves, sokszor erőszakos fellépését.
Mig ellenben számosan voltak a kiket Melanchton kiméletes hangja, meggyőző érvei a reformatio részére hódítottak.
Hogy mily áldásos hatása volt Melanchton ez irányban való
működésének, azt fényesen igazolja az /1630-iki birodalmi gyűlés. Bizonyítja a reformatio legnagyobb ellenenek dr. E c k-nek nyilatkozata, ki bajor Vilmos herczeg
e kérdésére : "Megtudná-e czáfolni Melanchton vallástételét ?" Ekként válaszolt:
.Az egyházi
atyákból
igen,
'ae a szentirásból
nem".
Ily dicső
munkálkodás által nem csoda, ha volt ereje Melanchtonnak fölemelkedni oda, hol
az ő jellemét a bántó sértések el nem érheték, be nem szennyezheték!
Meg kell értenünk Melanohton munkásságának c o II s e r vat i v szellemét.
Kétszinűséggel, elvhűtelenséggel vádoltak Melanchtont azért, mert eljárása a róm
katholikus egyházzal szemben a legszélsőbb határokig engedékeny volt. Ne feledjük, h?gy míg Lu t II er sok lelki-harcz után, belső kényszerűségnek engedve
lépett ki a zárdáböl,
mint ahi t rendíthetetlen hőse, addig Me lan c h ton az
ism ere t tiszta fényénél győződött meg arról, hogya Krisztus igaz követőjének
a reformatiot támogatni kell: Mig L II the r min t ahi t baj n o k a, ellenáll hatatlanúl seper maga elől mindent, mi utjaban áll, addig lVI ela n c h ton min t a
tud o nr á nye m ber e, gondos előrelátással,
kiméletes mederral
igyekezett
diadalt szerezni az "i gaz esz m éne k". Nagy szellemének minden tehetségét
arra fordítja, hogy megszerezhesse az óhajtott békét. Nem tagadhatjuk,
hogy
Melanchton szerétettel
viseltetett a kath. cultus iránt. Ennek is megleljük a
maga természetes okát. Melanchton ifjusága távol volt minden lelki harcztól,
minden kétkedéstől,
A gondtalan gyermekév ek ernlékét, a haldokló atya végszavait nem birta feledni soha. Lelkének legfon öbb vágya volt az, hogy a róm.
kath. egyház s a reformatio hivei között az egyesség létrejöjjön.
E szeut esélért
küzdött, ezért imádkozott. .Ezért volt mindig oly kiméletes ; ezért írta alá a
schmalkaldi czikkeknek békítő, engesztelő nyilatkozatát;
ezért szánta el magát a
végso lépésre, e czél megvalósulása lebegett szeme előtt, midőn a lipcsei interimet elfogadta. E nemes buzgalmának lőn áldozatá.
De nem indit-e meg bárkit is e nyilatkozat: "N e ro tag a dom, hog y edo log ban hib á z tam, k érem Istent
m ik n t bocsássa
meg nekem.
hogy ezen
csalékony
ta~ácskozásból
ki nem v o n t a m magam".
é
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Ezek után ki lehetne annyira elfogúlt, hogy kétségbe merné vonni Melancbtonnak tiszta, szeplőtelen jellemét?
Lehet-e elvhűtelenséggel
vádolni azt a férfiút, ki a reformatio ügyéért küzdve, ekként válaszol a hatalmas pápai követ Campegius fenyegetéseire: "Mi nem engedhetünk, mi az igaz ügyet el nem hagyjuk;
. mi arra kérjük Megváltónkat és Atyarkat,
hZgy a mi ell e n ü n k ne vegye ezt
rossz néven nekünk. Csak így vitatkozhatunk, mert annyi bizonyos, hogy mi csak
annyit engedünk, mennyit jó lelkiismnrettel
tehetünk.
Mi a mindenható Istenre
bizzuk ügyünket s hal s ten vel ü n k, ki l eh e tell
en ü nk? "
Csak egy ilyen, mély vallásos érz ettől áthatott kebel, csak egy ilyen, a
Krisztus szent ügyeért lelkesedni tudó férfiú, egyedül ilyen, mindenkit szerétettel
magához ölelő szív, egyedül ily szelid, engesztelő, minden dicsőért lelkesedni tudó
szellem, egyedül ily tiszta, szeplőtelen, kristályozodott jellern lehetett csak a gondviseléstől arra rendelve, hogy a refonnatio hős bajnokának méltó társa legyen.
És Melanchton betölté szent hivatását, betölté úgy a mint csak arra képes
.lehetett,
Mint a reformatio oszlopa, megállotta helyét, küzdött folyton, kétségbe nem
esett, össze nem roskadott.
Mint az ifjuság Nestora, megosztá szellemi kincseit tanítványaival.
Tanftva
tanulási vágyat ébresztett hallgatóiban.
Előadása olyan volt, mint a sima völgyön keresztül lejtő kis patak, mely friss, üde vizével életet, virulast kelt minden
elé, a merre útja elhalad.
Mint a hit bajnoka a Szentirásból merített s mint a büvár a tengerfenékről,
úgy hozta ő is napfényre az Irásból az igaz gyöngyöket.
Mint ember szerény, de önérzetes volt. Szeretetének melegét érezheté családtag, jóbarát, idegen, sőt ellenség is egyaránt.
.
Mint jellem: messze fölül emelkedve li mindennapiság szinvonalán, benne a
legélesebb ellentétek, erő és gyöngeség, a szó és a tett, az ész és a szív, eszmény
és való zavartalan harmoniává, összhangzattá olvadtak össze.
Igy nem csoda, ha a hatalmas tölgy kidőlte felett döbbsnve állt meg a
népek milliója, igaz kegyelettel állta körül az egyszerű koporsót a hálás ifjuság,
forró, fájó könnyeket hullatott a gyászos ravatalra családtag és barát egyaránt,
néma tisztelettel adózott az ellenség tábora s a hiv történelem, mit följegyzett
évszázadokon át a férfierény magasztos érdeméről: abból alkotta meg Melenchton
jellemet!

Draskóczy Lajos.

Vas-por.
Kivonat a II ...•
i tanító meghivo leveléből:
"Jutalma".
6. Ötödéves pótlék helyett a "t a II it ói hivat a 1 örö kal apj a" név
alatt kezelt tőke folyó kamatjainak fele, mindaddig, míg ezen fele, rész az évi
. . . . frtot túl nem haladja.
A tanítónak joga és kötelessége
ezen tőkét tőle telhetőleg a gyülekezet
által meghatározott módon évenkint gyarapítani.
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Kivonat a .n .....
i tanítóhivatal örök alapja" alapító leveléből:
2. Erre fordítjuk a már eddig ezen czélra gyüjtött sa.
.. 1 tptár
számu könyvében foglalt 22 frt 50 krnyi összeget.
3. Gyarapít juk ezen tőkét következőképen:
a) Minden tanuló fizet e czélra évenkint beiratása alkalmával 10 krt. (Sze-·
gényebb családból ha egyszerre többen járnak iskolába, fejenkint 5 krt.)
b) Iskolavizsgakor a tanulók szabad tetszés szerint, de mindegyik legalább
1 krt ajándékoz.
c) Egyéb adakozások, hagyományok stb. által.
d) A kamatok fele évenkint a tőkéhez csatoltatik.
6. A kamatok másik fele a tanító (v. tanítók) jutalmazására
adatik mindaddig mfg az által az ő évi jövedelmük, a meghivő levélben biztosítottakon
felül
50 frttal nem szaporodik.
Ha pedig a tőke kamatjainak fele az évi 50 frtot meghaladja, ezen felesleg
a hívek egyházi tartozásainak fedezésére fordíttatik.
7. Ha iskolánk valaha megszünnék ágo ev. felekezeti iskola lenni, - azon
esetre a tőke kamatjai a vallastanítás biztosítására fordíttatnak.
Ehhez nem kell kommentár !
Csak egy hiba van benne, egyetlen egy betíi ! Az hogy 1890-ről szól a
dátuma, nem pedig 1790-rőL -- Ha ezelőtt 100 évvel kezdték volna!! Ha
öreg apáink kezdték volna, mikor iskolába jártak!
Jobban volnának dijazva a
tanítói hivatalok, sőt a lelkesebb gyülekezetek már apaszthatnák egyházi adójukat
s a jövő század közepére egészen mentek lehetnének attól.
Csak a legkevesebbet 10 frtot véve évenként, a mit egy kis jó akarattal
a szegényebb gyülekezetekben is össze lehet gyűjteni, már maga a tőke 1000 frt,
meg még a 100 évi fél kamat (mert feléta tanító szedi fel)! N pm valami nagy
gazdagság az igaz! de hányadik gyűlekezetnek van csak ilyen
tőkéje is a tanító
dijazására?
Pedig a- népesebb és jobb mödű gyülekezetekben bizonyosan nem
csak 10 frtot lehetne e czélra gyűjteni, hanem sokkal többet is. Nagyobb lehet
a beiró díj, és lesznek tanítványok. a kik nem krajczárokkal, hanem forintokkal
végzik az évet,
Meg aztán, nemcsak a fent említett módon lehet a tőkét táplálni! Akadnak
egyéb források is: a faiskola, a háziipar készítményei, a tanítványok gyüjtötte
tárgyak stb. jövedelm ei, a mulasztásokért
behajtott büntetés pénzek (?) stb. stb.
Boldog emlékezetű Zsedényink jót akart! de az ő adományai csak harmatcseppek, mik egy reggelen üdítenek egy fíí szálat, azután elpárolognak
Ha úgy
hagyta volna, hogy a 100 forintok szegény gyűlekezetek tanítói fizetésének javítására örök alapúl szolgáljanak, olyan magvak lennének azok, mik időkön át jó
gyümölcsöt teremnek!
Jajgatunk, panaszkodunk! jó, van rá okunk, de .segíts magadon. megsegít
az Isten". Ime ez is egy módja a magunkon való segítségnek!
An ....
i gyülekezetben a vizsgaken elnöklő lelkész már évek óta fel
szokta szólítani a tanulókat, hogy adakozzanak ezen czélra, és - ha nem csurran
- csöppen.
Cseppekből áll a májusi eső is, mely a mondáskint többet ér Bécs
városa minden gazdagságánáI.
I
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De ne váljunk másokra, a lelkészekre se, ő nekik elég gondot ad a maguk
sorsa. Kezdjék maguk a tanítók!
Ha csekély lesz is a kezdet, a kristályosodás
törvénye, mely szerint a szilárd pont körül tömörülnek
az atomok, az em beri
társaságban is valósúl.
Akadnak jóltevő hívek a kik adakoznak, oda a hol megvan a kezdet. -Kezdjük meg tehát!
.Jövő esztendőre jubilálunk.
VaJlásszabadságunk
100 éves fordulóját éljük .
Jubiláljunk úgy, hogy ünneplésünknek mag va legyen, mely gyümölcsöt teremjen,
áldást hozzon reánk a jövendő századokban.
Lehetne-e szebben jubilálnunk, mint ha minden iskola megvetné a jövő év
folytán az ő fenállásáuak biztosítására szolgáló .örök töke" alapját?

*

* .

Ö r dög é spo ko 1. Azt mondja Polgár .T. úr (6. sz. 176. 1.) •Mutassunk
rá a gyötrelemnek helyére, mely a gonoszoknak készíttetett.'
Aztán hivatkozik a
katholikusokra, hogy azok hogyan tanítják a vallást "s az eredmény, hozzánk
viszonyítva, bámulatos." Valóban bámulatos!
Mondok rá egy példát.
Nem rég hirtelen meghalt nálunk egy izraelita polgártárs. Haza jön a sz01gál6nk a piaczról, azzal a hirrel hogy: .no azt a zsidót hát hamar el vitte az
ördö g !" Hallja ezt egy másik szolgálö (persze pápista) s réműlt kiváncsiság
meresztette szemekkel, egész komolyan kérdi:
"Elvitte? hogyan vitte el? mijét
fogta meg? hogyan birt vele?" ...
Nos! hogy tetszik?
Azt hiszem elég bámulatos! P . .J. úrtól nem kérdik-e
meg a tanítványai, hogy hogyan hordják az ördögök a pokolba az embereket?
vag} azt is elmondja nekik? Komolyan ?
.Épen a mult áldozó csütörtökön egyik templomunkban.
a csillagok távolságát magyarázva, azt akarta megértetni hiveivel a lelkész, hogy milyen nagy e
világ." Mennyire igaza van .Jéznsnak: "Az én atyámnak házában sok hajlékek
vannak." Miért ne találhatna azok valamelyikében helyet, földi nyügeitűl szabadulö lelkünk? Azután körülbelül ilyen formán szólott: hol van az a hely és milyen
sors van ott? azt mi protestánsok nem tudjuk. A ki tudni akarja, kérdezze meg
róm. kath. atyánkfiaitóI, azoknak a Jezsuita atyái "szélyel járnak" az országban
és szeretik különösen azt élénk színekkel festeni, hogy milyen sorsuk van Luthernek meg az ő követőinek a pokolban.
.Jó hogy mi neui tudunk róla! De ő
nekik tudniok kell, máskép nem mondhatnák!
A ki a lelkésztől ilyent hall, - a tanít6ját61 meg részletesen elmondva
hallja pokol gyötrelmeit, menyország angyalait - valjon mit gondol az magában?
- vagy a papja tudatlan, -- vagy a tanítója, - nem mondott igazat!
*

*

*

B ib 1i a vag y k t é! . Azt is mondja. P. J. .A k á t é legyen a középtengely . . . s ekkor abibliatörténet,
mint külön tantárgy elesik." Tehát, a káté
a fődolog? feljebb való a bibliánál? ...
Luther tiltakozott az ellen, hogy az ő követői magukat ő rola nevezzék
Lutheránusoknak, - maradjanak csak Krisztyianusok! Szintúgy tiltakoznék bizonynyal
az ellen is, - ha azt hallaná, hogy az ő munkáját a Biblia fölé akarják helyezni!
á
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N em Luther a mi mesterünk,
szegletkövünk,
hanem a Krisztus.
Nem
Luther munkája a mi evangeliumunk, hanem Jézus élete, a mint az a Biblia
történeteiben elmondatik. Ez' az igaz tengely, ha más tengelyt választunk, akkor .felfordúlt világ lesz" (1. Vas. Ujs. Verne) akkor oda jutunk, a hol a katholikusok vannak, hogy a szentek iratai nagyobb becsban tartatnak a bibliánál.
Csodálom, hogy valaki szerelmes lehet a káté tanításába
Én annál nehezebbet nem ismerek, és már igen idején valónak találnám annak, legalább nyelvezetének érthetőbb alakba való átöntését.
Mikor azt írta, akkor még Luther sem
tudott a scholasticismus száraz lelki nyügeitől szabadúlni. Hanem hát persze;
a ki azt tartja. hogy a vallást nem kell érteni, csak hinni, annak igen jó lehet
a káté, magoltatni ; de hogy azzal hogyan hat a szívre, azt már igen szeretném
megtanulni !
.
T.

Őszi baraczkok.
Éltem tavasza régen elvirágzott.
Fali naptáramon legut?bb kitett junius
26-dikával lezártam a nyarat is. A harminczadik éve tellett be e napon azon
időnek, a inióta az urak legnagyobbikának a kertjében ápolgatom annak legnemesebb, legdrágább csemetéit.
Szép idő ez égy magamfajta munkás részére, épen
a törvényszabta teljes porczió. Sokat lát, sokat hall, sokat érez, sokat tervez,
sokat remél, de legtöbbet csalódik ennyi idő alatt azon munkás, a ki hivat o t ts á g folytán lett ezen osztály tagjáva, Fáradozása gyümölcseinek raktárában több
a savanyú, mint az édes fajta.
Kertészkedésern idejének e fontos pontjánál azt gondoltam, hogy szemlét
tartok raktáramban. ha valjon találhatnék-o benne oly példányokat, a melyek érdemesek volnának arra, hogy őket e becses tálczán tisztelt munkástársaimnak
oda
nyújthassam.
Biztosra veszem azt, hogy a megkinált barát legtöbbje a megízlelésnél azt fogja mondani : hisz ezen gyümölcsöket én ismerem, magamnak is terem
bőven! Annál jobb mindnyájunknak, legalább nem bánt bennünket az irí~ység
azért, mivelhogy a szomszéd vetését megkimélte a ragya és a vadöcz. A csapások
részleges volta kétszeresen keserít, lankaszt a munkában.
A közös nyomorúság
legalább egyesít; ez pedig már magában véve erő. Azon tudat pedig, hogy
"vagyok olyan legény, mint te", az önbizalmat szilárdítja, növeli, további- következményeiben buzdít, lelkesít. Ilyeredményekért
bátran oda kinálom egyszeru
szerény baraczkjaimat.
I.
Föntebb aláhúztam azt a szót : hivat ott s á g. Régi ismerősünk; én nagyon
szeretem.; dédelgetem, minden alkalommal visszatérek hozzá. Most sem mehetek
el sző nélkül előtte.
Mi az a hivatottság?
A ki mesterségét kedvvel, sikerrel üzi, az rászületett
rátermett ember. Midőn azt hallom, hogy X a szerencse fia, magamban úgy
javítom ki, hogy rászületett ember, érti; mert a nem rászületett ember kezében
a bankó polyvavá,
az arany rézgombbá válik. Ha Savanye illő méltósággal lép
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Kozarek úr elé. azt gondolom, hogy ő rátermett ember. A ki hi vatottság nélkül
kezd bárminemű mesterséghez, arra betű szerint, magyarázat nélkül alkalmazandó
a paradicsomi sz6zat, hogy '"megátkozlak,
eredj dolgozni".
Ugyan képzelhetc-e
nagyobb átok, a siker nélkül val6 működésnél, erőlködésnél.
Ez volt Zizifusz pokla.
Jaj annak a tanítónak, kinél ezen alapkellék hiányzik; de még jajabb iskolájának.
Hol születnek, hol teremnek a tanít6k? Hol született 1'11
6zes, Sz6kratesz, Krisztus?
Valéban, így van ez ma, így lesz ez a világ végéig. A néptanító
legelső pőlya-'
vásznát Klot6 nem gyolcsb 61, első vánkosat és takaróját nem Kina selyemszálaiból
szőtte; nem ékesítették bölcsőjét Tirus és Szidon biborával.
És jól van ez így.
Hisz a galambfi6kát csak galamb képes felnevelni, az oroszlánkölyök
nem diszlik
az ebnek az emlői mellett.
A nép szülöttje
nevelje, mert csak az nevelheti a
népet. A ki a nép kos z tj á t nem ízlelte, az nem főzhet a nép inyére : a ki
nem szunnyadott a néphez tartozó anyának a szíve alatt, az nem érti a nép szívének lüktetését, az nem sz6lhat a nép szivéhez. A ki nem szokta meg az eszmélkedés ébredésének első pillanatától fogva azt, hogy az élet nem egyéb mint testet
lelket felemésztö munkn, végnélküli munka bizonytalan sikerrel, abban nem lehet
hivatottság a néptanítói
küzdelmes
pályára.
Ha a ló. évét betöltött jelentkező
ujoncz nem rendelkezik az őt környező népéletből és természet világábó! nyert előleges benyomások gazdag gyűjteményével, az nem rászületett em ber.
Ha én a népiskola ministere volnék utasításúl
adnám a tanít6képző intézetek
igazgat6inak, hogy az intézetbe való felvételnél vizsgáljanak meg minden fiát gondosan a következő kérdések alapján:
Vannak-e testvéreid?
Voltál-e dajkálöja
kisebb testvérednek?
Ki kezdette közöttetek legtöbbször a czivakodást?
Mi volt
leggyakoribb oka a perpatvarnak : szebb ruha, nehezebb rész a munkáből,
nagyobb
porczi6, szebb falat az asztalnál? Melyiteket szerették a szülők legjobban, s miért?
Hát a testvérek hogyan szerették a kedvenczet ? Miker és hogyan szoktatok
imádkozni?
Mit kellett otthon dolgoznod? Melyik munkát tetted legszívesebben?
Eljártál e szorgalmasan
a rétekre mezőkre, erdőre virágot szedni, madárzenét
hallgatni? vagy talán inkább madárfészkeket keresni P 'I'örődtél-e szívesen a barmokkal és baromfiakkal ? Szénán aludtále
vagy szalmán?
Jártál-o foltozott
ruhában?
Tudsz-e koplalni?
Minő játékok di vatóznak nálatok?
Melyik félnél
szerettél lenni?
Szeretnél-e gazdag, nagy úr lenni?
Miért akarsz tanító lenni?
A töredelmes gy6nás alapján megállapíthatná
az illető dr. úr diagnozisát,
hogy minő mértékben rendelkezik az ifjú úgy tartalom, rnint alak tekinte tében a
kellékek legfőbbikével, a hivatottsággal,
a mely nélkül iskolája száraz malom
leszen; a tanít 6 ebben a nídhoz kötött von6s, őrlete dara.
(Folytatása

következik.)

«Mégis mozog

a

Kertész.

föld ... »

(Karceolat.)
A tanugyi sajtónak eg-yik megszokott dolga az, hogy felül szila] paripajára
meg-sarkantyuzza pogányúl s aztán nekivágtat az egyes tanítóegvesületeknek,
nem
törődve azzal sem, ha a megvadült
mén kemény rugásai fájdalmasan érintik is
ama testületet.
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Megérdemlik
nak maguk iránt
náluk a
l

- mond ő - mert lomhák, tétlenek, stagnálnak s nem tudérdeklődést
kelteni a nllgy· közönségben ; csak az eszem-iszom

íő
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No hát, hogy' ez még sem így áll teljességgel.' hogy van munkakedv,
van
.érdeklődés,
lelkesedés az egyesületekben,
bizonyítui
fogja tán e rövidke néhány
toll vonás. mely a sopronmegyei alsó csperesség Sopronban tartott ez évi nagygyüléséröl
volna hivatva képet nyujtuni.
:;:

*

*

Két éve történt ama örvendetes dolog, hogy egyesületunk
szerenesés volt
megnyerhetni elnökéűl Nt, Laucsek Jónás esperes úrat, ezt a nagy tanügybarátot
s rendes tagokúl: Kapi Gyula igazgatö s Papp J özsef tanár úrakat.
Az6ta új vér csörgedez az erekben, az előbb is törekvő egyesület rohamosan emelkedik amaz eszményi
magaslat felé, melyet külöubcn
tán, magára
hagyatva. megközelítui
nem lett volna képes: Időközben Bancső tanár úrral is
szaporodott köztüuk
azoknak száma, kik finom érzékkel eltalálják az utakat s
médokat arra, mikép kelljen egyegyletet
virágzásnak indítani.
Ez új tagjaink kezdeményezésére,
szives megbivására
történt aztán, hogy.
elhagyva Rábaközt, Sopronba rándultunk ; vis-zatértünk
az anyai kebelre, a honnan valók vagyunk iniudannyiau
s a tanítóképzdiutézetben
tartotluk meg ez évi
gyülésünket,

*

*
"'
a mikorra

Gyönyörü idő volt junius -í-én.
gyiilésiink határnapja
kitüzcték.
Édes vágy fogott el bennünket mielőbb eljuthatni ama kedves emlékű falak közé,
hol ifiuságuuk derüs napjai oly röpke gyorsasággal multanak el, hova ezer emlék csatol bennünket.
Tán ez az erős vágy gyorsita a vonat robogását is, hogy
1/210 helyett, már 9 órára a pályaházba
értünk!

*

*

*

A tanítöképzö
tárt kapui, a növendékek ünnepélyes maguktartása,
mikor
még csak egy hegedü hangos nyikorgása sem zavárá
a helyzet komolyságút
mutatta, hogy itt ma vendégeket várnak.
Majd önkéntelenül
is a Nr 32-be mentem, hogy ott Hittrich,
N edőczi és
Pohánka régi lakótársaimmal
találkozzam,
hogy elregéljük a mult eseményeit,
neki üljünk esetleg egy körmünkre
égett havi munka sürgő" elkészítésének,
midőn eszembe ötlik, hogy hiszen : "más idők, más emberek."
El is kanyarodtunk jobb felé, hol Kapi s Papp tanár urak a házigazda szi ves vendégszeretetével
fogadtak bennünket.

*

:;:

*

Megszólal a csengetyű ismert hangja; az óra l ű-et mutat s mi az imateremnek azóta sokat csinosúlt falai közt a növendékek szépen s érzéssel előadott
éneke után az elnöki megnyitó beszédet hallgatjuk.
Majd a napirend első tárgya,
Papp tanár úr előadása következik a gyakorló-iskola növendékeivel.
A szülőföldismertetést
választotta
targyáúl s mintaszerűen
kivitt előadásával
megnyerte
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mindnyájunk osztatlan elismerését.
Különösen Sopron. s környékéről sajátkezüleg
készitett domború térképe köté le érdeklődésünket, melynek készftésmódjával is
szivessége folytán csakhamar megismerkedénk.
Majd az egyetemes tanítőgyülés
vitatételei.
az esperesi gyüleseken
való
hivatalos ottlétünk
képezék további értekezesünk tárgyait.
Beálltunk a Luthertársaságba tagűl, gyámolitottuk az Eötvös-alapot, még tagsági dijunk felemelésévei is. Végűl a szokásos könyvtárosi
s pénztárosi jelentések után elnökünk zárőbeszéde következett, oly beszéd, a milyen volt hajdan a lelkesült Péteré, mely
tüzelt, gyújtott olyannyira, hogy annak hatása alatt: Stromp, Bakó, Pös, Thiering
és Gőhring urak is kijelenték, mikép egylet~nk működő tagjaiúl óhajtanak belépni. Az egylet pedig, mint büszkeségeit, örömmel fogadta őket övéinek.

*

*

*

Ebédre mentünk,
Érdemes erről is szólni, nemcsak a jó kiszolgálásért,
melyben a Palatinus-vendéglős részesített bennünket, hanem főleg a szellemes felköszöntők miatt. melyek a tágas ebédlő falai közt dörgő éljennel s tetszésnyilatkozatokkal fogadtattak.
Kapi igazgató úr a tanítöságra,
elnök úr őreá s szintén reánk üríté poharát.
Oly együttérzés, ügyünkért való nemes lelkesedés s a
pártfogolásnak bizto-Itása szólott fl beszédből, hogy még Bakó bácsiból is kitört
a szó: soha ilyen papot! .. Beszélt aztán Bakó úr is, ez a minta-ember, ki ha
előadást tartott, mikor még mi is növendékszámba mentünk : magával emelt bennünket a hetedik mennybe, köny telt szemeivel elszomorftott, ragyogó, lelkesűlt
tekintete pedig elég volt, hogy akár a tüzbe menjünk érette. Mondom beszélt,
beszélt most is a régi hangján, azon a majd síró, majd kitörő hangon, szürke
szeme felragyogott
s a lelkesedésért
emelt poharat, mely a tanitóságnak, de a
tanügynek is kell, hogy éltető eleme legyen...
.T ó Bakó bácsi, de sok szép
előadást hallunk mi még tetőled! Bancsö, tanár úr is szólt higgadtan, mély tudománynyal s érzéssel; végül a tanitóság érzelmeit Kiss Sándor tagtársunk fejté ki
talpraesett beszédben.
*
*
*
Tovább mentünk; be a lyceumi muzeumba,
Igaz, hogy anagy ebéd után
Bern valami jól esett a muzeumi praeparatumok kellemetlen szaga, de a tanulságos
előadásért, melyet Gecsányi tanár úr volt szives számunkra rögtönözni,~zivesen
elviséltük.
Sok oly dolgot láttunk, melynek szenilélete folytán ismeretkörünk tágúlt; tudásunk öregbedett
*
*
*
A templomot s a benne levő nagyszerű orgonát is megtekintettük s gyönyörködtünk Altdőrfer
úr művészi-játékában
, csodáltuk e hangszer finom változatait,
mely a kesergő pásztorfurulya szelid panaszát ép oly jól utánozza, mint a hogy
képes a falrengető. mennydörgésszerű
hang kifejtésére.
Különben jobb lett vón'
tán nem is hallani ez isteni hangszert, mert 'tartok tőle, hogy megismerkedve
ezzel, haza jöve mind tűzre rakat juk falusi kintornáinkat!

*

*
*
Taaszerkiállítas
is volt a gyakorló-iskola termeiben, melyet szintén megtekintettünk.
A különböző, jó s czélszerűnek bizonyúlt
taneszközök százai voltak
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ízléssel egybeállítva, s a képző-intézeti növendékek kézimunkái tölték be az asztalokat.
I
Kapi s Papp tanár úrak magyarázatai fo'ytán megismerkedénk
sorra mindegyikkel s ama vágygyal keblünkben hagytuk 'el e termeket: bár megvolnának mindezek
falusi népiskoláinkban is!
*
*
*
Esti fél nyolezra a tanítóképző-intézet növendékei által az egylet tiszteletére
rendezett zene és szavalati estélyre voltunk hivatalosak
Az intézet kivilágított
imatermében hallgattuk végig sokszor a könnyekig meghatottan a gyönyörű karénekeket, az érzéssel előadott szavalatokat, a szépen kivitt orgona-, zongora- s
hegedűjátékot.
Édes öröm érzete hatotta át bensőnket, ha arra gondolánk, mily
jól képzett s tehetség-es ifjakkal szaperuland a közel jövőben kartársaink száma!

*
*
*
Az ünnepély csattan6s befejezése aztán a - Kammerlolierben - történt,
hol nagyságos Szab6 Károly tanfelügyelő úrnak a tanítóvilágb6l
merített szellemes élczein mulattunk közel éjfélig .
.;.t.
*
*
Ilyen volt a mi gyülésünk, telve tanulsággal, telve sz6rakoztat6 s gyönyörködtető élvezettel. Köszönet s hála érte azoknak, kik azt rendezték.
Potyondon.

Szutter Dániel,
népiskolai

tanító.
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A györmegyei

ev. tanítók

értekezlete.
Téth. jun. 2.

Épen rólunk van sz 6, másodtanítókról.
Halljuk csak, mi is az a másodtanító ? Azt mondják : szükséges rossz. Az igaz, hogy szükséges, de, hogy általában rossz is volna, az nincs ám mindjárt úgy, mihelyt valaki mondja. Pedig ez
értekezleten hallottak után szörnyű valaki lehet az a másodtanító.
De ne essetek
kétség-oe másodtanít6k!
Nem rninden a magatok hibája. Praedestinálva vagytok
a milyenségtekre.
Megmondták azok az okos régiek, hogy nomen est omen.
Nektek pedig rossz lévén a nevetek, nem lehettek jók, míg a nevetek job bne m
1 e het.
Szegény masodtanítö l Szegény?
Akkor minek mulat, miért büszke, miért
olvassa el a Népt Lapjában hirdetett pályázatokat, miért nem jelenti be a princzipális úrnak, ha egy pakli dohányért akar menni?
Husz-huszonnyolcz
éves fiatal
embernek, ha a szülők házánál talán ilyen szabadjára volt eresztve, idegen
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helyen mindez meg nem engedhető.
Huzza meg magát.
A koldusbirőt
alázattál
köszöntse messziről, mert az tölti meg aszalmazsákját
rozsszalmával, a principális urra pedig ne emelje eklézsia-sóvár
szemeit, ha csak nem födetlen fővel,
mert az nagy potentát. Punktum.")
Egyébiránt mindez máskép lesz, ha id. Varga János tagtárs úr indítványa,
a ker üle tit
a II í t 6 i ért eke z 1 e t szervezésére vonatkoz61ag, megvalósúl.
Akösben majd aki sta n í t 6 k is megnőnek.
Pedig ha. abb6l a lelkesedésből,
melylyel az értekezlet ezen indítványt fogadta, annak jövőjére következtetni szabad,
úgy ez az idő nem soká várat magára.
De ez ma már nem is lehet máskép.
Egy évvel ezelőtt talán megijedtünk volna a kerületi értekezlettel jár6 költségektől, mert hát mellékesen mondva, ha a tanítók többet fáradnak a népnevelés érdekében, mint eddig, azért a fizetésük nem lesz ám több semmivel, sőt megeshetik,
hogy annal~ a napidíjnak csúfolt bO k~·. 2 frtnak agi6ja is igen lanyhán fog
emelkedni. De hát azért fundálta ki Baross ő excellenciája a zónát,
hogy a
különféle czéhek olcsón és kényelmesen utazhassanak.
2 frt napidíjból ma a harmadik vármegyébe is el lehet z6názm. Útravalót meg vinni kell a tarisznyaban
legalább a "Vaspor" iréjának a magnum áldomásra való czélzásai elvesztik élüket,
míg mi abba a kellemes helyzetbe jutunk, hogy az ő teastos bankettjeikről ezután
is áhitattal beszélhetünk.?") .Azutén meg meg kell gondolnunk, hogy nem maradhatunk hátrább azoknál a többi czéhbeli mestereknél, a kiknek nap i díj u k sincs
mégis van minden évben közösen elintézni val6j uk.
Az értekezlet egyik leglélekemelőbb munkája volt azon gyászos kötelesség
teljesítése, melyet Horváth Sándor. tagtárs űr vállalt magára. Ő r6tta le az értekezlet részéről a kegyelet adóját emelkedett
szellemű emlékbeszédében
néhai
Németh Soma és 'I'ompa Ferencz tagtársak felett. Oly lelkesűltséggel
festé az'
öreg maestro a· boldogúltak kitart6 és becsületes küzdelrneit, hogy lehetetlen volt
ifjúi lelkesíiltségtől hevülő beszédéből nekünk, tovább küzdőknek az elénkbe hárul 6
akadályokkal szemben csüggedetlen kitartásra erőt nem merítenünk,
*) Meg' kell jegyeznünk,
hogy ami itt a főtanítókuak
quasi basáskodásáról mondva vall,
legjobb tudomásunk szerint épen nem általános jelenség. Meg vagyunk arról gyöződve, hogy
czikkiró sem így értette,
A fentebbi sorok azonban azt bizonyítják,
.hogy a czikk iréjának
a fő- és másodtanítók közti collegialitás hiányáról - a maga körében _. sajnos tapasztalatai
lehetnek.
Szerk.

**) ]\'[inthogy tönb oldalról értesültünk.
hogy a "Vaspor" -nak itt is érintett czélzásai
tanítói körökbeu általános visszatetszést szültek, megragadjuk az alkalmat annak kijelentésére,
hogy először is az tisztán csak T. A. úrn-tk, de neki is csak humoros hangon nyilvánított' véleménye.
lHi részünkről nem is tekintettük
nevezett czikkeket egyebeknek, miut a kedélyes hangon irt
tárcza-czikkeknek,
melyeknek lehet, hogy némi tekintetben van valami alapja, de lehet, hogy
tisztán csak mulattatásúl
s okulásúl vannak elénk állítva; azért annak idején nem is láttuk
szükségesnek megjegyzéssel kisérni. Másodszor pedig ki kell jelentenünk e helyütt azt, hogy
'I'. A. úr kerantscm viseltetik ellenszenvvel a népnevelés napszámosai iránt, ellenkezőleg alig
van a tanítóknak s a tanügynek nálánál 'meleg'ebb barátja;
hiszen ő .maga is elnöke egyik
evang. tanítói körnek.
Lehet, hogy impresszió it épen a maga köréböl merítette. Különös, hogy
épen onnét nem értesültünk,
hogy ezikkei visszatetszést szültek volna! Különben aki elfogulatlauúl felelni akar czélzásaira,
hogy a vélt vádat visszautasítsa,
tárgyilagos sorain ak lapunkban
szívesen helyt adunk.
Szerk.

V égűl, hogy az értekezlet szerény erejéhez mérten a protestáns művelődés]
is elősegítse, elhatározta a Luther-társaság
tagjai sorába .valö belépését, valamint
azt is, hogy, ha krumplinak, babnak jó ára lesz, majd az őszszel, ugyanezen czélra
gyűjtést rendez tagjai között.
N.

A kemenesaljai ev. tanítóegyesület közgyüléséröl.
A kemenesaljai ev. tanítóegylet f. évi jun. 5-én N s-Dörnölkön tartá meg
tavaszi közgyűlését, melyen tek. dr. Berzsenyi .T euf világi és tiszt. Nagy Sándor
egyházi elnök úrak mellett, az egyleti tagokon kivül tiszt. Varga Gyula vönöcki
tiszt. Dubovay Béla magasi lelkészek és tiszt. Király Mátyás ns-dömölki segédlelkész úrakis részt vettek.
A gyülés a templomban, - búzgó éneklés és imádkozás után, - tartatott
meg.
Miután agyülés elnökileg megnyittatott, az 1889. jun. 17-én Ns-Dömölkön,
és az 1889 _ nov. ti-án N s.-Magasiban tartott gyűlések j könyvei lettek felolvasva
s elnökileg hitelesitve.
Ezután következett az' értekezletre készitett munkák és
birálatok felolvasása ..
Szabó Antal ru-genesi tanító
• A hazaszeretet fejlesztése a népiskolában"
czimű munkáját olvasta fel, melyben a hazaszeretet különböző nyílvánulásairöl
szól; majd félemlíti, hogy a gyermeki szívekben szunnyadozó bonfiúi érzelemnek
mustármagját
felébreszteni a tanító
feladata .lévén, azt a hazai történelemnek
jól, módszertanilag
helyesen való előadása által eszközölheti főkép;
sannak
'szemlélhetővé tétele czáljából a türténeti képek használatát
ajánlja,
Birálöja,
Ludván János simonyii tanító, nagyobbrészt osztja a munkahozó nézeteit- Mind a
munka, mind a birálat fölött az egylet megelégedését fejezte ki. Második felolvasó Nagy Sándor pálfai tanító volt, ki e kérdésre:
.Miként készíthetne a néptanító az ő népe között nemes fűzfa-telepet;
miként gazdagíthatná
az ő népet,
valamely téli hasznos s jövedelmező mellékkeresettel?"
- igyekezett megfelelniBíráló, Riczinger Ignácz sági másodtanítő,
birálatával több megjegyzést provokált.
Bár a munka lényegére biráló nem terjedt ki, de a nyelvtani s belyesírási hibákra
vonatkozó megjegyzései, - a stilus hangjától eltekintve, - jók voltak.
Jövő - tavaszi - értekezletre munkahozóúl Szabó György magasii, birálóúl pedig Zsorna Rezső csöngei másod tanítók ajánlkoztak. Az őszi értekezlet próbaelőadás - helyéfil agyülés K.·Szt.-Mártont jelölte ki.
A pénztárosi és könyvtárosi jelentésekből kitünt, hogy az egylet könyvtárát
ez év folytán is jelentékenyen gyarapította, a mennyiben 15 db jeles műért 45 frt
83 krt adott ki; s hogy jövőre még többet áldozhasson, az eddig járatott lapokra
való előfizetést, - miután a körözés különben
is sok nehézséggel jár, - beszüntette.
Ezután világi elnök úr az egyh. elnöki szék betöltésére hívja föl az egyletet, s ez irányban a titkos szavazást el is rendeli. A szavazatok felbontatvan
kitünt, hogy szavazattöbbséggel
egyházi eluökül tiszt. Dubovay Béla magasi lelkész
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úr lett megválasztva ; miröl il, megválasztott .lelkész urat az éne kinevezett bizottság azonnal tudósította, s egyszermind az egyh. elnöki tiszt elvállalására őt felkérte.
'riszt. Dubovay Béla lelkész úr, az egyesületi tagok lelkes éljenzései mellett kijelenté, hogy e megtisztelő bizalmat elfogadja s elnöki székét azonnal elfoglalá.
A 4-ik országos tanítói gyűlésen előforduló tárgyaknak az egyesülettel va16
megismertetése s bővebb megvitatása czéljából kiküldött hat-tagú bizottság jelentése tudomásúl vétetett.
Ugyanazon bizottság - a Zsedényi-díjakért
való folyamodások megszüntetése
tárgyában - azon javaslatot terjeszti a közgyűlés elé,
miszerint kéressék meg a nagy tiszt. s tek. egyházmegye, hogy az eddigi eljárást
mivelhogy az részint sokakat, kik arra mind szorgalmuknál,
mind anyagi körülményeiknél fog va méltán tarthatnának igényt, visszatart; részint pedig a folyamod6
tanítók részéről könnyen visszaélésre is vezethetne szüntesse be. A helyett,
hogy a tanítók folyamodnának, utasíttassék a tuuítöegyesület,
hogy a maga kebeléből - lehetőleg a szegénység alapján, - 3 egyént jelöljön ki, a nagy tiszt, s
tek. egyházmegye pedig e három kijelölt közöl egyet
az illető helyen ajánljon.
A közgyülés az indítványhoz hozzájárült.
Ugyanazon bizottság jelenti, hogy tek. dr. Berzsenyi Jenő világi elnök úr
által kitüzött,
s egy db. aranynyal jutalmazandó ily czímű munkára : "Az iskolai
fenyítéknek a szülékre való átruházása"
három pályamű érkezett be. E munkák
tüzetesen megbíráltattak
s a legjobbnak itélt jeligés levélkéje felbontatván, kitünt
hogy a mű szerzője Kocor Márton sági tanító, kinek is az 1 db. arany a gyűlésen
átadatott.
A másik két munka szintén dicséretet érdemel.
"I'ek. dr. Berzsenyi Jenő világi elnök úr, - hogyamunkakedvet
fokozza,
- ismét 1 db. aranyat tűzött ki pályadíjúl e kérdésre:
"Hogyan lehet a gyermeketmeggátolni
abban, hogya madárfészkeket le ne szedje?" Pályázati határidő 18~O. decz. 31-ike. Felhivatnak a pályázók, hogy jeligés levélkével sidegen
kézzel irott munkáikat a jelzett időig az egyI. jegyzőhöz beküldjék.
Egyuttal
birálóbizottsági tagokúl: Szabó Lászl6 tokorcsi, Mesterházy Injos sitkei, Molnár
Károly borgátai, Lud ván János sinionyii tanítók neveztettek ki.
Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés d. u. '2,'/2 órakor elnökileg bezáratott,
K.

.A körmendvidéki

tanítói kör gyüléséről.

A f. évi ápril 116 HJ-én Mogyorósdon Nt. Turcsányi Andor elnöklete alatt
tartott tanítói gyülésnek hozzánk beküldött jegyzőkönyvéből közöljük
a következőket :
Gyakorlati előadást tartott az irási elői!yakorlatokb6l a jelenvolt 1. osztálylyal
Haidt Pál helybeli tanító.
Az előadás nem annyira az egyes gyakorlati példák
elsajátítására, mint inkább az előadó által használt tanmenet feltüntetésére
volt
szánva. A kör tagjai mind h0zzász6ltak és megtették megjegyzéseiket, melyek a
következőkben foglalhatók össze: vigyázni kell a gyermekeknél
arra, bogy irás
közben ne düljön amellére,
és bogy a papírt, vagy a táblát ne nézze. közelről.
Az elővett gyakorlatok elő t t kell még tüzetesebben
ismertetni a táblán ak ol-
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dalait, fekvési irányuk figyelembe vételével ; nem vett ~lő minden gyakorlatot,
melyek a betük iratása előtt kell, hogy elővétessenek.
Elnök űr megjegyzi, hogy
jobb volna a gyakorlati előadások alkalma val, ha az egész osztály jelen lenne,
mely alkalommal teljesebb volna az iskola képe, áttekinthetőbb a tanító eljárása.
Ezen indítványnyal kapcsolatban a kör határozatilag kimondja, hogy jövőben, a hol
a g-yülések tartatnak, az iskolás gyermekek teljes számban megjelenjenek. Az előadó Haidt Pál munkálkodását szivesen fogadja.
Feltünt a kör tagjainak a helybeli iskolára vonatkozólag azon körülmény,
miszerint az se kipadozva, se tanszerekkel ellátva nincs, erre nézve a kör határozatilag kimondja, hogya gyülésekre az iskolaszék tagjai a jövőben meghivandók
lesznek a végett, hogy figyelmeztessenek az iskola tisztán tartására, az egészségnek megfelelő állapotba helyezés ére, valamint it legszükségesebb
taneszközök
bészerzését e, Egynttal kimondja, bogy minden tanító, kinél a gyülés tartatik,
taneszközeit a körnek mutassa be.
A népiskolai irkák ügyét illetőleg M. Nagy Bálint előadó terjeszti be munkálatát, melynek alapján a kör elfogadja a következűket i
a) A. nép isk o 1a i ir k á k pap i r ill i u ség e legyen a lehető legjobb
anyagból, melynek alapszine, ellentétben II mai nap használatban levőkével, legyen halvány sárga, mint a mely leginkább megfelel - a látóképességet illetőleg - az egészségtan követelményeinek.
b) A nép isk o 1a i i r le á k von a 1ren d sze re az II. osztályban első fokon legyen széles, kettős vonal, oly formán,. hogy ama használatban levő magyar
irkákuál nagyobb közt tűntessen fel. A második fokon legyen egy segédvonal
felülről, a harmadikon alul és felül segéd vonalak, a IL osztályban a mostani magyar
irkáké, a Ill. osztályban a mostani német irkáké, a IV. osztályban megmarad a
Ill. osztály irkája, csakhogy a rendek pontozva legyenek. Az V. osztályban legyen az irka egyes vonalú; VI. osztályban szinte egyes vonalú, hanem pontozott
vonal. .
c) A népiskolai
irkák
alakja
legyen hosszukas négyszög, mert a
gyermek keze könnyebben
eléri a rövidebb sorok végét.
d) A nép iskolai
i r k k b a irandó
gyakorlatok:
Az 1. oszt. hat irkája
tartalmazza
az előgyakorlatokat
s a
kis betűket.
A IL oszt. nyolcz irkája -a betük összetételéből származó egyes szavakat,
a m,tgy betük írásához szükséges némely gyakorlatokat, a nagy betűkkel tulajdonneveket.
A Ill. oszt. irkája tartalmazzón mondatokat, közmondásokat,
erkölcsi moudásokat.
A IV. és V. oszt. irkája némi földrajzi és történelmi fogalmakat jelző mondatokat.
A VI. oszt, irkája irály gyakorlatokat, verseket, elbeszéléseket.
e) A nép iskolai
i rk ák k l s b o r t k a :
A népiskolai irkák külső borítékának felhasználása által megkönnyíttetnék a
tanítás, a mennyiben a tananyag fokozatos feldolgozásával minden osztályban
együtt haladna az irka lapját elfoglalo kép, mely a tantárgyakat illusztráluá.
Az
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erre vonatkozó munkálatok oly bő anyaget nyújtanak, hogy a kör jónak látta egy
- a már előbb kinevezett bizottságot kiküldeni, melynek feladata leend a benyújtott munkálatokból és a saját belátása szerint, a megfelelő képeket kiválasztani és alkalmazni.
A kör felkéri nagyt. elnök urat, hogy ezen beterjesztett munkálatok és saját
nézetei alapján bizottságot legyen szives összehivni és egy irka-rendszert kidolgozni, mely munkálatot az csperességi tanítói nagygyűlés, onnét pedig elfogadás
végett - a kerületi népisk. bizottsághoz fel teljeszteni kegyeskedjék.")
A népiskolai különféle képek gyűjtési és kezelési mödozatait illetőleg Somogyi Lajos megjegyzi, hogy ő a különféle képekről leltárt készit, melynek alapján könnyebben feltalálja a szükséges példányt. A kör ezt helyeslőleg tudomásúl
veszi, de egyuttal megjegyzi, hogy a leltári kezelést még nagyban megkönnyítené
azon eljárás, ha a különféle képek csoportosíttatnának,
még pedig: arcz, táj,
természetrajzi, mű tárgyi , népviséleti és időszerűekre; mely csoportosítás alapján
kevesebb fáradsággal alkalmaztathatnáuak.
Különben
ezen ügynek előadójává a
jövő gyűlésre Somogyi Lajos felkéretik.
Különféle kéziratok gyűjtési lés kezelési módozatát illetőleg Schranz János
megjegyzi, hogy. ő úgy járt el, miszerint a biróságoktól,felsőbb - akár egyházi, akár állami hivataloktói kapott irásokat bevitte az iskolájába és ott a gyermekekkel felolvastatta, az előforduló rövidítéseket,
valamint a szokatlanúl irt betüket megértelmezte s. a. t. A kör ezen themát a jövőben is fentartandónak véli
és határozza, mig előadójáúl Schranz János körmendi kartársat kéri fel.
A körnek egyik állandó themája levén az újabb paedagogiai művek ismer. tetése, lratarozatilag kimondja, hogy az egyes kiadók felhivandők lesznek arra,
miszerint az újabban megjelent művet körünknek ismertetés és megismerés végett
- küldjék
meg. Hogy pedig a kiadók itt ne gondoljanak csalásra, vagy más ily
eshetőségre, nagy tiszt. elnök úr, valamint a kör jegyzője felkéretik ezen jegyzőkönyvi pont kivon.rtban való - hitelesítésére és az illetőkhöz való elküldésére.
A népisk. takarékpénztárak
felállithatását
czélzó különféle keresetforrások
felkutatása és megjelölése a körnek szinte egyik állandó mllnkálkódási alapja, de
hogy az minél erőteljesebben nyilvánúljon : a jövő gyülésre ezen tétel előadójáúl
Szalay Mihály kéretett fel.
Márczius ló-ének megünneplését illetőleg az egyes tagok a következőkben
terjesztették
elő működésüket és az ünnepély lefolyásaról
szóló tudösításukat :
a) Kör men den Schranz János tanítő r~ggeli 8 órakor a nagy számban
egybegyült egyháztagok és más vallásúak jelenlétében --:- ének és ima elmondása után - a szépen feldiszitett iskolában a kör pályadijas mUl1~áját felol vasta,
miközben a gyermekek hazafias verseket szavaltak, mig utolján szinte imával és
énekkel az ünnepély véget ért. Innét az ünnepély folytatása végett a templomba
ment a jelenvoltak serege, hol megjelentek a Könnend város által megválasztott
uópünnepélyt
rendező bizottsági
tagok, mely alkalommal
Turcsányi Andor,
lelkész úr szép és lelkes szónoklatot tartott.
*) Felhivjuk a t. olvasókat,
mennél jobb lehessen.
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b) Kol t á n Rideg István jelentése szerint az ünnepély következőkép folyt
le; a dalkör és tüzeltóság
testületileg
kisérte az egész gyülekezetet a temetőbe,
hol Rácz Máté volt esperes és koltai lelkész sirjánál melyet
megkoszoruztak a nagy nap jelentőségét
szép beszédben vázolta
Káldy Mihály
lelkész úr, mely beszéd előtt és után a dalardu énekelt, mig 3 tagja szavalt.
Innét bevonult a menet az iskola udvarra, hol Hidegh István tagtársunk
mondott
hazafias beszédet.
c) Nád a s don Szalay Mihály igen egyszerűen tartotta meg, a gyermekeknek felolvasván a kör által jutalmazott
művet .
.d) Ht.- Ho d á s z o n M. Nagy Bálint reggeli 9 órakor beharangoztatott,
mely után - a gyermekek
által előre is informált érdeklődő közönség
nagy
számban jelent meg. A kör jutalmazott
művének alapján megállapított
tárgysorozat szerint tartotta meg az ünnepélyt, közbe-közbe
magyarázatokkal
kisérve a
felol vasást,
A hatás az öregebbeknél hangos zokogásb.in
nyil vánúlt, mig külsőképen is az egész napot ünnepnappá tette.
A múlt gyülés jegyzőkönyvének 13. pontja alatt ajánlt themák közül: "A
tan í t óha s z nos fog l a l k o z ása asz
ni d ő a lat t" cziműnek előadására
Mártonyi és Ochsenhofer ta gtárs ak, a .Kertészkedés
megkedveltetése
- madarak
védelme" cziműre pedig Hideg és Haidt kérettek fel.
Iskolai adomakat olvasott fel Nagy Bálint, melynek kapcsán ezen thema
állandósíttatott.
Az idő előhaladottsága
miatt a következő tételek: 1. a földrajz könyv nélkül való tanulása; 2. iskolai játékok gyűjtése; 3. a statistikai
adatok egyöntetűsége: 4. az olvaagatás
megkedveltetése;
5. más egyletek működéséről,
nevezetesebb csikkek és rendeletek ismertetése;
6. milyen legyen az iskolai és milyen a
népkönyvtár ? tárgyalás alá nem kerülhettek, mig a jövő gyülésre
szinte újabban
ü

kijelöltettek.
Kmf.

M. Nagy Bálint,

Turcsányi Andor,
elnök.

jegyző'.

A siovidéki

evang. tanítói kör értekezlete.

A siovidéki evang. tanítói kör tavaszi rendes közgyülését ez évben május
28-án Murgán tartotta.
A község területe az érkezökre - különösen azokra, kik először részesűltek
szerencsében aszal megismerkedni,
nem a legkellemesebb
benyomást
tette .
.Jobbról-balról
kopár hegyek emelkednek, melyek közt egy kis keskeny völgy
huzódik át, hol a sok jegenye és fűzfától csak itt-ott látható egy-két házikó. Az
érkezőt csaknem balsejtelem szállja meg s a legjobb esetben azt hiszi, hogy útját
tévesztette, pedig immár a faluba érkezett.
Beljebb halad va egészen másként áll
a dolog. A tágas udvarok és csinos házak, a látható rend és tisztaság jó módról
és szorgaJomról beszélnek.
A nem egészen jő benyomás itt már határozottan
javúl, sőt meglepetéssé változik, a mint az utas a tanítólak és iskola elé érkezik.
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Az iskola ujonnnn épült, mintaszerűleg berendezve, a tanítólak
a kis templom igen csinos, benne meglehetős j6 kis orgona.

valóban kényelmes,
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Mindezeket azért hozom fel, hogy csodálkozásomnak adjak kifejezést a fölött,
mire nem képes egy 70-80 házból álló s nem kedvező talajú határral megáldott
kis gyűIekezet jó vezetés, kellő lelkesűltség
és jóakarat mellett.
A jó vezetés
tekintetében a főérdem Wagner János, volt murgai tanító urat illeti, ki e kis
filia-gyűlekezetben közel 50 évig működőtt, a népnek legnagyobb megelégedésére
és javára. Midőn érezte, hogy öreg vállai gyengéknek bizonyúlnak
a rájuk nehezülő terhek viselésére, de különösen midőn munkája gyümölcsét biztosítottnak
látta, átadta helyét méltó utódjának, s jól kiérdemelt nyugalomba vonúlt. Élvezze
sokáig nagy és nemes munkája édes gyümölcseit!
Pont kilencz órakor megkondultak a kis templom csengő harangjai, hogy
imára hívják az akkorra már teljes számban összegyűlekezett kartársakat s érdeklődő vendégeket, hogy Isten segedelmét és áldását kérjék megkezdendf tanácskozásaikhoz.
Búzgó ének és ima után tisztelendő Lágler Sándor elnök úr megnyító beszédében üdvözölvén az az összegyűlt vendégeket és tagtársakat, kiemeli, hogy ném etajkú népünk a magyar nyelv szükségérzetének most már tudatával bir sannak
elsajátítására
hajlamot tanúsít, E körülményt kedvező alkalomnak tünteti fel,
melyet megragadni az illlető tanítóknak szent kötelessége, s felhívja őket, hogy
teljes erejükből hassanak oda, miszerint növendékeikkel édes hazánk nyelvét minél
nagyobb mértékben elsajátíttassák.
Midőn a jelenlevők közérdeklődését
a gyűlés
folyamára felhívja, az értekezletet megnyítottnak nyilvánítja.
,Jelentésében megemlékezik azon szomorú valóságról, hogy
volt varsádi tanító, körünk rendes tagja, ez év folyamán jobblétre

Linde Henrik
szenderűlt,

Legyen közöttünk áldott emlékezete!
Egyuttal azon óhaját fejezi ki. miszerint kegyeletesnek tartana, ha az elhunyt
kartársról körünk valamely tagja, ki őt közelebbről ismerte, a jövő értekezleten
egy kis nekrologban megemlékeznék, mi helyeslőleg tudomásúl vétetett .
.Jelenti továbbá, hogy nsgos Petrich Ferencz orsz. képv. úr, körünk
elnöke ez esetben nem vehet részt tanácskozásunkban,
miután törvényhozói
lezettségei enek teljesítésében jelenleg gátolják.
Tudomásúl szolgál.

világi
köte-

A főtisztelendő egyházkerület által kiadott s jogérvényes általános tanítóköri alapszabályok értelmében határozatilag is kimondatott, hogy körünk ezentúl
évenkint két közgyülést fog tartani, egy tavaszi s egy őszi közgyűlést. Tekintettel
azonban arra, hogy körünk tagjai nemcsak tanít6k, hanem egszersmind kántor ok
is, az őszi közgyülés tárgyát kizárólag az egyházi zene művelése s az abban való
művelődés képezze. Karmesterül t. Eiferth Henrik szt-lörinczi tanít 6 lll' választatott meg.
Határozatba ment továbbá - a tanítók tekintélyének a nép előtt való megóvása szempontjáb6l hogy .ha valamely tag a helybeli tanító gyakorlati előadása fölött behat6bb nemleges kritikát akarna gyakolni, azt 'csak a JÖVŐ évi és
más gyülekezetben 'tartandó közgyülésen teheti meg, még pedig irásban. Ebbeli
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szándékát azonban a gyakorlati előadás után tisztelendő
elnök úrnak azonnai
bejelenteni tartozik.
Ez után Gömbős Gyula helybeli tanító úr tartotta gyakorlati
előadását,
tárgyúl tüzvén ki azon tételt, mivépen lehet szemléltetni a gyermekekkel a közönséges törtek összeadását és kivonását, különösen
pedig azoknak közös nevezőre
való hozatalát.
Az előadó a maga elé tűzött feladatnak dicséretesen megfelelt,
a menuyiben kézzelfoghatóan, síkeresen és tauúlságosan mutatta be az általa használni szokott e tárgyú szemléltetési módot. Az előadás kitünt még a gyermekek
korrekt, szabatos feleletei által, s az általában elismerést érdemel. /
Geyer Lászlo volt varsádi altanítö
jegyzőkönyvileg
megrovatott
a miatt,
hogy bár munkahozóúl
jegyeztetett elő, a körből való kilépését az elnökséguél
bejelenteni elmulasztotta.
Következett
muukafelolvasásra .Szabó György kölesdi tanító úr. Felolvasásának targyát három népiskolai tankönyv ismertetése képezte, u. m. a) Kapi Gyula
Papp József és Pós Lajos:
"ABC és olvasókönyv" az ev. népiskola
I. osztálya
számára; b) Bakó Samu, Kapi Gvula, Papp József: .Képes olvasókönyv" az ev.
népiskola ll. és lll. osztálya számára;
c) Kapi Gyula és Papp József: "Olva~óés tankönyv" az ev. népiskola IV., V., VI. osztálya számára. Előadó mind három
tankönyvről, gondos felolvasásában,
meleg elismeréssel szól s ajánlja a kör tagjainak figyelmébe czélszerűsége,
olceösága,
külöuöseu
pedig azon okból, hogy
mind a három könyv "igen jól van megirva " .
A könyvismertetés
birálója az utóbbira nézve a köoyvismertetővel
nincsen
egészen egy véleményen, noha elismeri, hOilY mindhárom tankönyvnek
igen sok
jó oldala van, de némi tekintetben a nyelvezetet kifogásolja s úgy véli, bogy
különösen a IV.- VI. oszt. számára írottnak nyel vezete falusi iskoláknak
kissé
plastikus(? Szerk.) s az olvasmányok megértése falusi, különösen
osztatlan népiskolában meg nem adható, igen sok előismeretet feltételez s hogy az síkérrel inkább
városi iskolákban alkalmazható.
Eunek bizonyítására a felsőbb osztályok számára
irott könyvből több helyen egyes részeket felolvas. mclyből kitünt, hogya birálónak némi tekintetben
igaza van s azon vélemény nyilvánult, hogy óhajtandó
volna, miszerint e tekintetben
a kövctkezf
új kiadásban javítás eszközöltetnék .
Ettől eltekintve a kör a könyveket czélsz erűknek é" pártolásra méltókuak
nyfl vánüja
s ajánlja a tagok figyelmébe.
A könyv- és pénztári kimutatásból
kitiiut, ho~y könyvtárunk a lefolyt évben
kilencz művel szaporodott, melyek közül egyet usg os Petrich Ferencz orsz. képv.
úr körünk világi elnöke, másikat ifj. Kring Gyula udvari-í tanítj úr ajándékozott
a körnek, iniért nekik jegyzőkünyvileg'
köszöuet szavaztatott. Péuztárnuk
bevétele
volt ez évben összesen 64 trt 80 kr; kiadása 43 frt 37 kr, a maradvány tehát
21 frt 43 Jut tett ki.
Ezután körünk küldötte, Haiszer Henrik, adja elő beszámolóját
a mult évben
Budapesten tartott egyet. tanítégyülésnek
végrehujtö bizottság! gyűléséről, malybon
a többek között jelenti, hogy a gyűlés a hozzáfűzött
várakozásokn.ik
nemcsak
hogy megfelelt, hanem azt némi tekintelben felül is mulla. Kiemeli továbbá,
mint sajátságos tüneményt,
hogy a vezető férfiak a tanítói fizetések szabályozása
kérdésén egyszertien át akartak siklani s nagy megerőltetésbe kerűlt ebben őket
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megakadályozui, s úgy látja, ezrn kérdéstől
ott is fáznak, pedig ez fölöslrges,
mert a nyujtott munkáért
a nép sokkal többel tartozik tanítőjának,
mint a
mennyit azért neki tfnyJpg ad. Végül.felemlíti,
hogy tuiután az ez évben tartandó
egyetemes tanít6gyűlés
sikere a meg jeleuendőknek
miné1 impozánsabb
számától
függ, felhívja körünk tagjait, hogy azon lehetőleg egytől egyig személyesen vegyenek részt.
A kör köszönetét fejezi ki kiküldöttének
terjedelmes,
részletes jelentéseért
és buzgalmáért
és kimondja, hogy miután az ez évben tartandó
IV. orsz.
tanít6 gyűlés úgy sem képviseleti - oda küldötteket nem választ, hanem felhívja
a tagokat, hogy azon minél számosabban részt venni szíveskedjenek.
Indítványoztatott,
bogy czélszerű volna, ha körünk testületileg
belépne a
Luther-társaságba.
bogyez
által kiadványai
beszerzésénél
könyvtárunk
kedvezményben részesüljön.
Da mivel alapszabályait
közelebbről nem ismerjük, tisztelendő elnök úr azok beszerzésére és ismertetésére
kéretett fel s a belépés feletti
határozat ezek megtörténte utáni időre halasztatett.
Határozatba
ment továbbá körünk tagjainak
iskoláit vizsgáló körlelkész
uraknak körünk tiszteletbeli tagjaivá való beválasztása.
A népisk. tanúgyi szakbizottságba
küldöttekííl
Sohafer Mihály és Polgár
J6zsef
választatta
k
be.
.
.
Hallomás után felemIíttetetl,
hogy a siovidéki lelkészi kör a lelkészek és
tanítók díjazásának javítása és .rendezése érdekében indítványt tesz az egyházm.
gyűlésuek
s kész tervvel lép fel, mclyben a fizetésemelés,
és rendezésének módozatai részletesen fel volnának tüntetve, mely szeriut az egyház! hivatalnokok fizetését nem mint eddig, a nép, illetve az egyházközség,
hanem az egyházkerület
vagy egyházmegye teljesítené.
Ezen fölötte örvendetes hír pártolólag tudomásul vétetett.
A jövő őszi értekezlet helyéül S. Szt-Lőrincz, a tavaszióúl pedig Pálfa iüzetett ki
Az értekezletet csekély díjért lukullusi lakoma kövotte, mely körül a gondos
háziasszony s a derék helybeli tanító, mint házi úr, ugyancsak kitettek magukért.
A különféle ételeknek se vége se hossza nem akart lenni. Ét.lap nem lévén,
nem lehetett tudni, miuől áll a "menu", minek következtében
utovégre azon helyzetbe jutottunk,
mint az ily fényűzést egyáltalán meg nem türő és meg nem biró
fizetéssel rendelkező tanítók, hogy az utolsó fogások csaknem érintetlenfil maradtak. Akitünő
murgai bor mellett azután a nyelvek is feloldódtak
s nem volt
hiány a zamatos felköszöntökben.
A többek közül az egyik oda kuliminált, hogy
németajkú
népünk a magyar nyelv elsajátítása körül, a mint a jelek mutatják,
vár and ó s állapotban van, sőt már-már a vaj u d á si idő is elérkezett.
Ezen
állapotnal okvetlen babára van szükség, ki idő elötti beavatkozásával
noha nagy
kárt művelhet, de kinek kellő időben és tapintattal
okvetlen teljesítenie kell köteles'
s0gét s ha ezt tenni elmulasztja nagy hibát követ el, mely az újszülöttre
gyakran
végzetes is lehet. E tekintetben
a bába szerepe a tanítokra vár, kik gyiílekezeteikben a vajudás ez állapotában idő előtt semmi esetre bele ne avatkozzanak
s a magyar nyelvet' a népre rá ne kényszerítsék, hanem ha látják, bo~y az alkal-
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mas idő elérkezett az újszülött.
a magyar nyelv megjelenését alkalmas segédkezésük által megkönynyíteni el ne mulaszszák, mert mulasztásuk által hazaárulóhoz
hasonló bűnt követuek el stb. hanern úgy gondolkodjanak, hogy
Legyen köztüuk jó bazafi és magxar,
Mindaz, a kit hazánk ege betakar!
Erre természetesen közös akaratá,
hatalmas éljen dördült el, s egyik
kartárs rögtön elkiáltatott
- megyebábájának!
Egyszer a hegyek is vajudtak és szülének egeret. Adja a magyarok istene,
hogy ezen vajudás szebb gyümölcsöket teremjen!
Igy folyt le értekezletünk.
Vidám hangulatban és azon reményben oszlottunk szét, hogy legközelebbi gyülésünkön
-egymást ismét friss jó egészségben
üdvözölhetjuk.

Polgár József,
főjegyzö.

A fehér-komáromi ev. tanító-egyesület közgyüléséről.
A Csákvárott f. évi jun. l I-én tartott gyülésnek hozzánk beküldött jegyzőkönyvéből kiemeljük a következőket :
.
Nt. Hér ing L aj o s, egyl. elnök felolvastata az egyesület állapotáról sz616
jelentését:
"A mult évi közgyülésen kitüzött pályakérdésre - sajnálatomra - pályamunka nem érkezett be, miért is a pályakérdést
a f. évre újólag is kitüzöm - s
miután -- véleményem szerint - e szomorü meddőségnek egyik oka az is lflbetett, hogyatanítótestület
tagjai közül kinevezett birálók a pályázattöl
elvonattak : bátor vagyok indítványozni, hogy jövőre egyesületönk
tagjai a bírál attaI
ne bizassanak meg. Én pedig igérem, hogy indítványom elfogadása esetén szakértő
és pártatlan birálökról fogok gondoskodni,
A magtarta vonatkozólag van szerenesém jelenteni, bogy magtári intézményünk - a mint az a tárgyalandó jelentősekből
ki fog tünni, alapszabályszerű
működését megkezdette.
A mult évi jkv. 17. és 18. pontjaiban foglalt s a soproni tanítóképzőintézet felvételi vizsgájára és a tanítóknak az egyházmegyei közgyülésen hivatalból
leendő részvételére vouatkozó határozatoknak
eleget tettem.
Fájdalommal kell
azonban jelentenem, hogy bár indítványunkat
' több tantestület és egybázmegye
sajátjává tette: az egybázker. gyülésen elejtetett.
Ha u p tm ann J á nos ondódi tanító felol vasta Nagy Sándor volt száki
taníto felett tartott emlékbeszédét.
A dolgozatban kiemeli boldogultat : mint
szorgalmas, szakképzett tanítot, mint övéit melogen szerető családapát.
buzgó,
munkás egyesületi tagot s mint nyájas emberbarátot.
Hauptrnann .Tános ezen
szép, szívből jövő és szívhez szóló emlékbeszédeért, a közgyülés köszönetet szavaz;
egyuttal ezen dolgosat a jegyzőkönyvvel körözve leend.
Olvastatott a takarékmagtár-nyugdíjintézetnek
számvevő-ellenőr által beadott,
összesített számadása, mely szerint:
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a bekedi
az ondödi
a tordasi

fióknál befolyt .

"

11 p. mérő buza,

7 "
4 •

"
összesen
gyümölcsöztetés

"
"

22 p. mérő buza,
végett, kölcsönre

mely gabonakészlet fentirt tiókmagtárak által,
ki is adatott.
Olvastattak mindkét járásbeli iskolavizsgáló tanítók jelentései
A jelentések
meghallgattatván,
tudomásúl vétetnek; mégis szükségesnek
tartja az értekezlet
azon régebbi határozatának hangsulyozását,
miszerint az egyes iskolákban, a tantárgyak kezelésénél tapasztalt módszer tüzetesebben legyen ismertetve.

Ol vastatott a könyvtáros jelentése az egyleti könyvtár állapotáról, mely szerint a könyvtárban van 37 mű 53 kötetben, szaporodott tehát a könyvtár a mult
évben 6 művel és az 1889. évi folyóiratokkal.
.Jeleuti továbbá, miszerint Nt.
elnök úr, "Magyar Lexikon" Somogyi Ede, 13. füzet. • Ker. vallásoktatás" W éber
Samu, "Schillers sammtliche Werke" 3 füzet, czimü műveket; Nt. Esperes úr a
"Zsinati előmunkálatok" egy példányát a könyvtár
számára ajándékozni kegyeskedtek.
A mult évben tartott nl. egyet. tanítógyülés végrehajtó bizottsága által
tartott közgyülésre
kiküldött Szabó .József, gyúrói tanító bemutatja ezen gyülés
lefolyásáról szóló jelentését.
Az értekezlet Szabó József úrnak, ezen kimerítő
pontos jelentéséért köszönetet szavaz s felhivja az egyesület tagjait, hogy af.
évben tartandó egyet .gyülésen minél nagyobb számban jelenjenek meg s felkéri
a megjelenőket, hogy mindenik tapasztalatairól külön-külön
jelentést terjeszazen be
a jövő évi közgyülésre.
Olvastatott Nt. esperes úrnak a másodtanítói
állások meghatározásáról
sa
Luther-társaságra
vonatkozó átirata.
Az értekezlet minden tanítót, ki oklevéllel
bir, a gyülekezet által élethosszig van választva s külön tanteremben saját felelősségére működik: rendes tanítónak tekint. A .Luther társaság"-ot
pedig minden tagnak figyelmébe ajánlja, de abba,' mint egyesület, a mostani pénzügyi viszonyok közt, be nem léphet.
Olvastatott Hauptmann Mihály száki tanító .Igaz-e, hogy az emberi lélek
halhatatlan"
czímű értekezése s Bertalan Ferencz bokodi tanítónak ezen műre
vonatkozó bírálata.
Munkahozó dolgozatában az érveket ügyesen .csoportosítja,
irálya .elég folyékony, bár néha majdnem dagályossá válik. Mégis czélunknak
megfelelőbb volna, ha nem mint értekezés, hanem' tanítási gyakorlat alakjában
dolgozta volna fel ezen tárgy at.
E munka és a kimerítő gondos bírál at a levéltárba helyeztetik.
Szükségesnek találja megjegyezni a közgyülés, miszerint a jövőben a munka beadására nézve
a decz. 31-iki határidő pontos betartását a tagok figyelmébe ajánlja. A jövő évi
közgyülésre
munkahozóúl Tiszt. Belágh Géza csabdii lelkész-tanító ajánlkozik.
Olvastatott Nt . .Jank6 Dániel tordasi lelkész úrnak azon meleg hangon irt
értesítése. hogy Stanley:
.A legsötétebb Afrikában" czimű legujabb művére, az
egyleti könyvtár részére, saját költségén előfizetett
Nt . .Jankó Dániel lelkész
úrnak ezen nemes adományáért a közgyülés jegyzőkönyvileg hálás köszöuetét
fe-

258
névsora. A társaságnak vall 31 pártfog6, 207 alapító, 317 rendes s 342 pártoló
tagja.
Megjelent a Protestáns
Szemle ez évi folyamának III. füzete.' Gazdag
tartalmából kiemeljük a következőket:
Statisztikai tanulmányok a magyar protestantismusról (IV. s V. rész), dr. Bar tha B é la epeljesi jogtanártöl , A prédikátor világnézete, J 6 z s a Z sig mon d t 6 1; Az új pápás egyház s az új Olaszország, Sch n e IIe r Ist v á n t 61; A legújabb katholikus reform-mozgalom,
dr
Szl á vi k Mát Y á st 61. Könyvismertes,
belmissziéi levelek s irodalmi szemle
fejezi be a 232 lapra terjedő fűzetet
A középkori
eqyházszerkezet.
Egyháztörténeti
tanulmány. Irta - "főtiszt.
Molnár János kornáromi apát-plébános úr b. figyelmébe ajánlva" Kr u pe c
István. Ára 50 kr. A középk6ri kath. egyház-szerkezet felépítésének bemutatása
után a szerzf az építmény o m l a d o z á s á val foglalkozik, de a figyelmeztö befejezésben hozzá teszi, hogy "R6ma még áll! Eisért most is, keresztelő szentelt víz
alakjában, nem csinálva magának lelkiismereti dolgot a békés honpolgárok nyugalmának felzavarásából".
A 65 lapra terjedő művecske, melvnek tiszta jövedelmét
a szerző a pozsonyi ev. theol. akadémiának s a honti ev. esp. p~pi özvegy-árvaintézetnek szánta, kapható a szerzőnél (Mere, up. Gyügy, Hontmegye), szeptembertől fogva Pozsonyban, a theol. akadémián.
Magyar Pasdaqoglal
Szemle.
Szerkeszti ' Glatz György. A juniusi füzet
tartalmából kiemeljük a következőket:
A munka és önképzés jutalma (Liebbald
Béni életrajzával és arczképével).
Irta Schmidt Boldizsár.
A hivatás áldozata;
Irta Gáti Győző. Az egyetemes tanítégyűles egybehívása. Nyílt levél a szerkesztőhöz, ennek válaszával.
Tanügy- történeti adalékok. Irodalmi Kalauz. Lapszemle.
Vegyesek
Magyar
nyelvgyakorló,
főtekintettel . a magyar helyesírás és fogalmazás
tanítására.
1. rész. (II. oszt.), ára 12 kr.: II. rész (Ill. oszt), ára 12 kr.; Ill.
rész (IV. oszt.), ára 16 kr.; IV. rész (V.-VI. oszt.), ára 20 kr. Irták : Böngérfi
J á nos és Per esS á n dor.
Kiadja Méhner Vilmos. A nmélt. val1.- és közokt.-ügyi m. kir, miniszterium által általánosan engedélyezett tankönyv. -- A mellékelt tájékoztat6ból kitünik, hogy a szerzők azért tartották szükségesnek a nyelvtani
kézikönyveknek úgy is elég gazdag irodalmát újabb művel gyarapítani, mert eddigi
nyelvtani kézikönyveink
mindegyike kéz i k n y v és ve z é r k n y v is egyúttal;
s ha j6 vezérkönyvek, sok olyasmit tartalmaznak, a mi nem a g-yermekeknek sz 61 ;
viszont a czélszerű kézikönyv nem lehet egyúttal vezérkönyv
is a tanítók részére,
Szerzők nyelvgyakor16i pusztán csak kézikönyvek. Eddigi kézikönyveinknek egy
másik hibaján is igyekeztek szerzők segíteni; az ő könyveik ugyanis nem tartalmaznak a nyelvtani oktatás különleges czéljáb61 készűlt, n. n. mintaolvasmányokat,
hanem annál több példát, feladványt.
Sokoldalúlág
összeállított példatáruk fokozatosan vezet a fogalmazás és helyesirás elsajátítására s bősége által nagyon megkönnyíti osztatlan iskoláinkban a csendes foglalkoztatást, a mi megmenti a tanítot
erejének s idejének haszontalan szétforgáosolásától.
Az olvas6könyv s a nyelvtanítás közti kapcsolatot ők sem vetik el, csakhogy azt nem a nyelvgyakorlóba
felvett s a nyelvoktatás czéljából készűlt olvasmányok, hanem a rendes olvas6könyv
által kivánják fentartani.
E felfogáshoz mi is csatlakozunk.
Megemlítjük még
ö

ö
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hogy a munka minden kötete két részből áll, g.y a kor 1 at i b 61 és elm éle t ib ő 1.' A gyakorlati rész csupa feladványokat tartalmaz, ez tehát a tulajdonképeni
pél dat á r. E mellé sorakozik füg gel é k gyanánt az elméleti rész, melyben a
legfőbb szabályokat igyekeznek lehetőleg röviden összefoglalni; evvel is világosan
jelezni akarják, hogy addig semmit sem foglalnak szabályba, míg azt gyakorlatilag
meg nem értették a gyermekekkel.
Ezen elméleti részre meg kell jegyeznünk,
hogy az a szerzőknek minden igyekezete daczára is meglehetősen sok: röviden,
velősen fejezik ugyan ki magukat, de teljedelemre nézve ölelnek föl sok anyagot,
sokkal többet, mint - különösen osztatlan népiskolában - kellene. A gyakorlati
résznél az anyag havi beosztása nem rossz gondolat. - Egészben véve Böngérfi
és Peres nyelvgyakorl6 könyveit népisk. tanügyi irodalmunkra nézve nyereségnek
tartjuk .
.Középiskoláink és a magyar Alföld. Ez a ciÍme egy kis füzetnek, melyet
Kar dos Al ber t, szentesi gymn. tanár irt. Azt bizonyítja meggyőző adatokkal,
hogy a kormány a középiskolák elhelyezésénéla
magyar vidékeket a vegyes ajkú
vidékek kedveért rendszeresen elhanyagolja. Az Alföld 3 milliö magyarjának csak
33 középiskolája
van, s ezeknek legtöbbje csonka; közülök az állam csak egyet
tart fenn, a többit a községek és felekezetek Azért olyan dolog-is előfordúl. hogy
a félegyházi gymn.· tanároknak 700 frtből, az állami fizetés feléből _kell megélni.
A 71 tanítóképző közül csak csak· 7 van az- Alföldön, felsőbb leányiskola csak
egy stb. A magyarság zömét kellene első sorban a művelődés minden eszközével
főkép iskolákkal ellátni. A kormánynak ebbeli helytelen politikája eredményezi
azt, hogy a hazai míivelt osztályban lassanként túJsúlyra vergődik az idegen elem
a törzsökös magyarság rovására, mely sokkal nehezebben fér a műveltség
forrásaihoz.
Magyar közmondások könyve. Irta Sir isa k a And o r. A kik a lapok
irodalmi rovatát figyelemmel szekták kisérni, azok előtt valószinűleg már többször
föltűnt az a sok ismertetés, birálat s több efféle kurtább, hosszabb közlemény,
mely Sirisaka Andor pécsi tanítónak munkáiról szólt. Azelőtt "A babonár61"
sz61ó népkönyvével vonta magára a figyelmet, később az .Anyósok Könyve" ez.
élczes munkájával tréfáltatta
meg a szegény any6sokat.
Legújabban
pedig
oly nagy szabású népirodalmi. illetőleg nyelvszaki munkával állt elő, a melyhez
hasonl6 a hatvanas évek eleje óta nem látott napvilágot s a mely munkájával
. valószinűleg az akadémia nyelvészeti szakosztálya is fog foglalkozni.
Ezenvalóban figyelemre és pártolásra érdemes terjedelmes
munkájának czíme:
.Magyar Közmondások Könyve." Tartalma: Elősz6. Tanulmány a közmondásokr61,
Szvorényi, Ballagi, Erdélyi s mások után. Bevezetés.
A közmondás fogalma,
eredete és fejlődése, különböző elnevezései, haszna, kiterjedése,
m6dja és modora;
jelvség .(symbolisll1us) a közmondásokban.
Nyelvsajátság,
nyelvvirágok.
A közmondás rokontársai, irodalma, életrajzok
A közmondások betűrendben s legvégűl
- tiz: régebben élt közmondásgyiijtő
után--szemelvények.
Szerző már közel
,tíz év óta szorgalmasan gyűjtögette a közmondásokat s mikor már j6 pár ezeret
látott összegyűjtve, közel háromszáz magánlevelet irt egyesekhez többnyire
tanít6 kartársaihoz az ország minden vidékére, fölkérvén őket fáradozásában
való szellemi támogatásra. Később a lapok útján felszólította a nagy kö zönséget,
i
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hogy a magyar közmondások s 'példabeszédek
összegyűjtése és beküldésa
által
tökélesbítsék
munkáját, A több rendbeli felszólításnak
meg is lett a maga fényes
eredménye, erkölcsi haszna szerző művére, malyben a közmondásokról irt jeles
tanulmányán kivül mintegy 10,000 magyar közmondást, példabeszédet és sz6lásm6dot gyüjtött össze betűrendben.
Könyvének szerkezetére vonatkoz6lag maga a
szerző így ir: "Sok közmondás-féle
könyvet lapoztam már végig s nem egyet
tanulmányoztam
is. De szerintem a közmondás-gyüjtők
eddig nem tudták oly
rendszerbe foglalni gyűjtésüket, mely a közmondást
kereső ol vasöt könnyen utba
igazítsa.
Az egyik pl. minden rend és összefüggés nélkül közli a közmondásokat.
Ilyen Kovács Pál, Kis- Vi6zay Péter s még mások könyve. A másik szakaszokba
.osztja, mint Dugonics, de oly különös alczímekkel, hogy ember legyen a talpán,
ki egy általa ismert közmondást Dugonicsnál föl tud keresni. A harmadik betűrendes alapsz6 szerint halad, mint Ballagi és Erdélyi. A negyedik ábécze-rendben
csoportosítja a közmondásokat a mondat első szava szerint, mint Pelk6." Sirisaka
is ezt a m6dot tartotta leghelyesebbnek, azzal a különbséggel, hogy nem untat ja
az olvasót oly hiába való, hosszas s unalmas magyarázatokkal
Itt-ott ő is magyaráz ugyan, sőt némely helyen alkalomszerű anekdotákat is beleszőtt munkájába,
de mindezzel csinján bánt el, czélja lévén az oktatva mulattatás és mulattatva,
oktatás.
Könyvének terjedelme oly bő s tartalma oly tanúlságos és vonz6, hogy
valóban nem sokaIhatják a könyv 2 frtnyi árát mindazok, kik a komoly s tisztességes magyar irodalmi termékeket magyar hazafiakhoz méltóan pártolni és terjeszteni szokták.
Különösen
a hitsz6nokok, tanárok,
tanítók, nép-,
ifjúságis egyesületi (kaszinök) könyvtárak pártfogására számít, s mi is hiszszük, hogy
a szerzőe reményében nem fog csalódni. Épen azért csak iröi kötelességet "élünk
teljesíteni, a midőn Siriaaka Andor pécsi tanítónak a .Magyar Közmondások
Könyve' cz. munkáját lapunk előfizetőinek olvasóinak s minden barátjának szíves
figyelmébe és pártfogásába ajánljuk. Levelezéseknél, illetőleg p6stautalványon való
megrendeléseknél elegendő ily czímezés : Sirisaka Andor, Pécs.
Beküldetett. 1r á 1Ytan alsófokú ipariskolák számára. Irta dr. Zs eng e r í
S. Budapest, Benkő Gyula kiadása. Ára 40 kr Ku t t ner S á n dor "K i s
á 1tal á nos föl dir a ta" különös tekintettel a magyar királyságra.
N épisk,olák
osztályai számára átdolgozták:
Suppau Vilmos és Lauk6 Albert, Lampel R6bert
kiadása. Ára 48 kr. ~ A 1 a k- és Mér tan.
Polg. leányiskolák és tanítondképzők számára. Irta Ma y e r Mik sa; átdolgozta Zettner Ede. Lampel R.
kiadása. Ára 80 kr. - Ter III ész e t r aj zeI eme i. 1. rész: Állattan.
Polg.
iskolák számára írta Pap .Tá nos.
Lampel R. kiadása. Ára 60 kr. Te I'm ész et tud o mán y i o 1 vas mán y o k. Szerkesztik:
Han k 6 ViI mos
és
Szt e r ény i Hug 6. Művészi inicziálékkal, számos rajzzal Györök Le6t61. Kiadja
Lampel li Ára 2 frt
I

Vegyesek.
- A dunántúli ev. egyházkerület soproni iskoláiban junius 29-én fejezték
be az évzár6 vizsgálatokat.
A sorrendet az osz tál Ys z i g o r l a tok kezdették
meg úgy a főgymnasiumban, mint a tanítóképző-intézetben.
A főgymnasiumban

352 megvizsgált
tanúlő közűl általános jel e s osztályzatot kapott 59, ált. jót
146, ált. elégséget
91, ált. e l g t e l e n t 57 tanuló;
a tanítóképzőben
47
megvizsgált közül ált. jel e s érdem fokozatban részesűlt 8, ált. jób an 27, ált.
elé g ség e s ben 3 s ált. elé g tel e n ben 9 ifjú. Az utóbbiak közül
ket t ő
több tárgyból is elégtelen készűltséget,
s a tanítói pálya iránt kevés hivatottságot
tanusítván, más pálya választására
utasíttatott.
- .J unius l8-án, az iskolai nagybizottság gyiilésének napján, a délutáni órákban folyt le főt. s mélt. Karsay
Sándor püspök úr, a bizottság több tagjának s nagyszámú előkelő közönség
jelenlétében agya
kor 1 ó - isk o 1 a növendékeinek vizsgálata.
Jnn, 23-tóI ~5-ig
tartattak püspök urunk elnöklete s nagy tiszt Sch n ell er 1 s t v á n pozsonyi theol.
akadémiai igazgató, mint kormánybiztos,
jelenlétében az érettségi vizsgálatok.
A
36 jelentkezett ifjú közűl érettnek nyilvánittatott
35, még pedig ket tőjeles,
ti zen ket t ő jö, hu s z one g y elégséges eredménynyel,
egy tanuló két havi
újrakészülésre utasíttatott. A tanítóképző-intézet
képesítő vizsgálatára
7 ifju
jelentkezett.
Közülök általános jel e s eredménynyel 1, ált. j o-val 3, ált. elé gs é ge ss e l 2 tanítójelölt nyert tanítói oklevelet, cgyikök újrakészülésre utasfttatott.
A vizsgálatok sorrendjét a theolognsok
alapvizsgálata
fejezte be jun. 29-én.
- A főiskola szokásos hál a n n e pél Y e jun. 21-én é v zár 6 ünnepélylyé bővült,
melyen nemcsak az intézet jóltevői
iránt táplált
hála- érzet találta meg méltó
kifejezésé-t, hanem az ifjúság elbocsátása is kellő ünnepélyes s egyúttal vallásos
formát nyert.
é
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_. A dunántúli
ev. eqyházkerület
ez évi közgyülését augusztus l3·dik s
következő napjain tartja meg Bon y h á don. A gyűlés tárgyai a következfík:
1. Aug.
l3-án d. e. 8 órakor gyámintézeti istentisztelet Santha Károly, sár-sz -lűrinczi lelkész
úr szónoklatával.
2. 1VJ
egnyitó beszéd.
3. Ministeri intézvények.
4. Átiratok.
5.
Egyet. főfelügyelő meghi vó levele a f. é. egyetemes gyülésre s képviselők választása.
6. Püspöki. évi jelentés.
7. Ker. isk. nagybizottság
jegyzőkönyve.
8. Ker.
népiskolai bizottság jelentése.
9. Pénzügyi bizottság
és gyámoldai igazgatóság
jelentése,
10. Ker. számvevő jelentése az egyet. számadásokról.
ll. Ker. gyámintézeti bizottság jegyzőkönyve.
12. A tápintézeti
gondnok jelentése,
13. A ker.
levéltámók
jelentése.
14. Az 1889. évi ker. gyülés jkvének 54. pontja. A
felaö-Iövöi iskola szervezése.
15. U. a. jkv. 63. pontja: Luther-társasági
alapitö-tagságí dij, 100 frt kiutalványoztatott.
16. U a. jkv, 64. pontja: - Károli
Gáspár-enilék.
17. U. a. jkv. 79. B. pontja: - A soproni föiskolánál tornahelyiség, szabadkézi rajz és közös igazgatás ügye.
18. U. a. jkv. 84. pontja: A
soproni főiskola 1. osztályának túlnépessége.
19. U. a. jkv. 85. pontja: A
f.-lövői iskola szervezése tárgyában kiküldött bizottság jelentése.
20. U. a. jkv.
101. pontja: - A népisk. bizottság indítványaira az állandó választmány jelentése.
21. U. a. jkv, 103. pontja: - A népisk. bizottság indítvá.nyaira az állandó választmány jelentése.
22. U. a. jkv. 107. pontja: A Baldácsy-alapitvány
központi
bizottságába rendes képviselő választása.
23. U. a jkv. 114. pontja: - Felekezeti középisk.
tanárok orsz. nyugdijaztatása.
24. U. a. jkv. 115. pontja:
A
pénztárak összesítése. tárgyában
a pénzügyi bizottság jelentése.
25. U. a. jkv.
125. p.: - A rendes másod tanítói állomások tárgyában állandó választmány jelentése, 26. U. a. jkv. 127. p.: - A veszprémi e-gyházmegye jelentése a b.-tamási

és vanyolai gyfflekezeteknek
az üj kulcs szerinti fizetése megtagadása
tárgyában.
27. U. a. jkv. 130. p.: A népisle bizottság jelentése a konfirmácziói kátéról.
28. U. a. jkv. 131. p.: A somogyi esperes jelentése a szlavoniai missióról.
29. U. a. jkv. 132. p.: - Gyülekezetek kikerekitésének ügye. 30. U. a. jkv. 133.
p. : - Keresztelési és esketési útmutató, 31. U. a. jkv. 13\:!. p.: - Tolna-baranyai
egyházmegye jelentése Kapocs-Szekcső anyásítása tárgyában.
32. U. a. jkv. 14fJ.
p.: -- Zsinati bizottság jelentése. 33. U. a. jkv 146. p.: - Kis Jánes-emlékről
a kisbizottság jelentése. 34. U. a. jkv. 147. p.: - Az állandó választmány jelentése a lelkészek által tartandó vallásoktatásról.
:15. U. a. jkv. 149. p.: - Püspöki
arczképről jelentés. 36. U. a. jkv. 149. 2/ p.: - Gyülekezetek háztartási ügyéről
az állandó választmány jelentése. 37. U. 3. jkv. 149. 3/ p.: - A pénzügyi bizottság jelentése il közköltségek kivetési kulcsa iránt. 3R. Az 1889. évi egyet. gyül.
jkvéuek 24. V.: - A pozsonyi theol akad. tanárok fizetésének javítása. 39. U. a.
jkv. 30. p.: -- A gymnasiumoknál külön hitoktató
alkalmazása.
40. U. a. jkv.
35. p.: - Tornyos Pál váczi siketnéma-intezet
hitoktatóiának
dijazása.
41. U. a.
jkv. 45. c) p: - A zsinat megalakulására vonatkozó szabályzat módosítása. 42. U.
a. jkv, 45. d) p.: - A zsinati követek utasítása. 43. Indítványok. 44. Kérvények.
45. A jövő évi ker. gyülés helyének. kitüzése.
46. A ker. gyül. jkve hitelesítésére
bizottság

kinevezése.

A hegyaljai
ágo hitv. evang. tanítóegyesület
f. é. junius hó ő-én SajóKazán tartotta meg évi közgyűlését, melyen az újonnan megválasztott tisza-kerületi
püspök, főtiszt. Zei e n kaP
á 1 úr is' megjelent, mint az egyesület alapító és
rendes tagja.
A sajó-kazai egyház fel is használta az alkalmat, hogy a szeretett
főpásztort ünnepséggel fogadja s ovácziöval
elhalmozza.
A gyűlésen gyakorlati
tanítást
tartott
Csipkay
János,
kazai tanító,
paedagogiai
értekezéseket
olvastak: Szabó Endre kurittyáni, Czékus István és Kulik Márton miskolczi tanítók.
Horváth Sándor, eddigi elnök, leköszönvén,
a közgyűlés
elnökké Wol f gan g
-

L a j o s miskolczi

tanítót

választotta

meg.

-

Gyakorló-iskola
az eperjesi evang. tanítóképző
mellett. Érdekes munkálatot dolgoztak ki Fa b ric z y .T á nos és Ga m auf Gy ö r gy eperjesi tanítóképző tanárok ily czím alatt: ~• Javaslat az eperjesi ágo h. evang. egyház elemi
iskolája, illetőleg a kerületi tanítóképző intézet gyakorló-iskolája
ügyében."
Az
ep elj esi egyházhoz s a kerületi előljárósághoz
intézett javaslat kiindúlva abból,
hogy egyrészt az eperjesi evang. egyház előljárósága
az elemi iskola I. és II.
osztályába a súlyosan beteg Gáspáry .T ános helyett új rendes tanítot akar alkalmazni, másrészt pedig a ker. tanítóképző-intézetnek
rendes gyakorló-iskolával
va16
kiegészítését az egyházi népnevelés ügye s a törvény követeli:
azt indítványozza,
hogy a két szempont egyesíttessék s a betöltendő elemi iskolai tanszék egyúttal
gyakorló-iskolai
tanszékké tétessék.
A kettős feladatot teljesítő gyakorló-iskola
viszonyát a két fen tartó féllel szemben úgy vélik elintézhstui,
hogy az egyház és
a kerület az' iskola költségeit
közösen fizetnék. Az eperjesi ev. tanítóképző
intézet tanárainak nemes búzg6lkodását
melegen üdvözöljük s törekvésükhöz
kivánunk sikert.
Valódi tanítóképzés
gyakorló-iskola
nélkül nem is képzelhető.
A
javaslatban ajánlott intézkedés a gyak-isk. felállítására
nézve azonban szerintünk

2M
csak fél intézkedés j a gyak-iskolának
tisztán a tanítóképzés
tanítóképzővel szerves kapcsolatban kell állnia.

szolgálatában

S II

-

Az országos tanitó-gyülés megtarthatását.
mely a magyarországi
tanítoknak úgyszólván közéhaja, nem várt akadály a folyó évről már-már elodázta j
a rendező-bizottság feje fölé tornyosúló vészes fellegek azonban szerencsésen elvonultak, s könnyebbíílten kiálthatunk fel: "tehát mégis lesz orsz. tanító-gyülés !"
A nem várt akadályt Csáky gr. kultuszminiszter
gördíté a IV. egyetemes tanítógyülés rendezői elé, midőn a kért 2000 frtnyi segedelm et, fedezet hiányában, a tanít6któl megtagadta. A miniszter elhatározása tanítói körökben általánosan leverő hatást
gyakorolt. A rendezőség minden reményét a fővárosi hatéságba helyezé j ba az sem
nyújt segítséget, akkor a gyülést aligha lesz lehetséges megtartani.
A bizottság
reményében nem is csatlakozott. a már-már elejtett ügy fl. jun. 19-én tartott rendező
bizottsági nagygyűlésen
szerenesés megoldást nyert. Egyhangulag kimondák itt,
hogy alV. egyetemes
tanítógyülés
aug. 20. s 21-én m i n d e n e s e t r e
meg t a rt ass é k. Lehetségessé tette ezt az elnöknek azon jelentése, hogy a főváros polgármesterei és tanácsosai a legnagyoobb szívességgel és jóakarattal fogadták az e tárgyban kiküldött bizottságot,
igérve a fővárosnak nemcsak erkölcsi
támogatását,
hanem jelentékeny anyagi segélyét is. A nagy közönség pártolása
és áldozatkészsége is lehetővé teszi a költségeknek társadalmi uton való beszerzését. A Singer és Wolfner fővárosi könyvkiadó czég a miniszter kedvezőtlen
válasza után azonnal 100 frtot küldött be a Budapesti Hirlaphoz az orsz. tanítógyrtlés czéljaira, felkérve a szerkesztőséget, . hogy hívja fel a magyar társadalmat
a gyűjtés megindítására.
A szép példát követte is sok tanügybarat.
E körülmények a jun. HJ-iki gy ülés tagjait is oly lelkesíilt hangulatba hozta, hogy mindjárt agyülésen 255 frtnyi ajánlatok, illetőleg adományok tétettek. - A kibocsátott gyűjtőivek egyikén gróf C s á k Y és gróf Sza pár y miniszterek is 50-50
frtot irtak alá sajátjukból, azonkivül a közoktatási miniszter megigérte, hogy 600
forintot utalványoz a Röck-alap kamataiból. Örömmel mondhatjuk most már
el, hogy alV. egyet. tanító-gyülés már eleve is impozánsnak igérkezik, s mely
tanácskozási programmjába oly fentos tanügyi kérdések megvítatását
vette fel,
minden nagyobb nehézség nélkül megtartható lesz. Felhivjuk az evang tanítóegyesületeket, hogyanevezetesnek
igérkező országos tanító-gyülésen minél számosabb tag által képviseltessék magukat!
- A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete f. é. augusztus h6
18-án s 19-én tartja meg Budapesten rendes évi közgyülését.
A tárgysorozatba
igen fontos kérdések vannak felvéve, a minők: a tanítóképző-intézetek tanterveinek
mödosítasa, a tanítók gyakorlati képzésének reformja, a tanítóképző-intézeti növendékek felvételének szabályozása, a felekezeti tanítóképző
tanárok fizetésének javí:
tása stb
Az egyesület választmánya ev. tanítóképzőink tanárai közül szintén megbizott némelyeket a tárgysorozat egyes kérdéseire vonatkozó határozati javaslat
készítésével, így a s op ron i tanítóképző' igazgatóját a tanterv mödosítására, ugyan.azon tanítóképző gyakorló iskolájának vezetőjét a gyakorlati képzés reformjára,
Ga m auf György eperjesi tanítóképző-tanárt
a felekezeti tanárok fizetésének javí
tására vonatkozó véleményes javaslat kidolgozásával.
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országos protestáns árvaházról. A Prot. Egyh. s Iskolai Lap azon
alkalomból, hogy az orsz prot. árvaházba a jun. 21-én tartott választmanyi ülésben ló űj árvát vettek fel, az árvák ügyének felkarelását
illetőleg következő
figyelemre méltó megjegyzést teszi: "Bizony sok árvaházra fl a meglevőknél
is nag y anyag i segítségre volna szüksége még prot. egyházunknak, hogy
minden rászorúlt
árvánkat
elhelyezhessük..
Elszomorító
jelenség,
hogy e
folyton növekedő nyomor közepette a meglevő árvaház iránti áldozatkészség
hova-tovább csökken, a helyett, hogy emelkednék.
Nagy területei, egész kerületei vannak prot. egyházunknak, melyekből egy fillérrel sem járultak a szerencsétlen árvagyermekek
eltartásához,
de azért árváik fe~vételre folyamodnak s
lelkészeik. püspökeik .melegen"
ajánlják őket. Ha itt volnátok, ha látnátok
felvétel alkalmával azt a roppant inséget és elhagyatottságot,
míkről a folyamodványok és mellékleteik égre kiáltólag
szólanak;
ha végig szenvednétek
velünk azt a szívfacsaró keserűséget, mikor itt egy ismerős lel kés z nek, talán
épen jóbarátnak, ott egy szegény tan í t ó nak nyomorban maradt özvegye esdekel,
hogy segítsünk kétségbeejtő helyzetén, vegyük tel éhező árváját, - s mi nem te:
hetjük, mert nincs elég hely, mert vannak még el hag y ott abb a k is: bizonybizony mondom néktek, ha kőbŐl volna is, könyörületre
elvadna szívetek!" Megemhtjük
még e : helyen, hogy árvaegyesület
elnökévé egyhangúlag újból
br, K o ch m eis ter Fr igy es, titkárrá dr. Li e d em ann K áro l y, a tanugyi
bizottság elnökévé P éte r f Y S á n dor választattak meg.
- A magyar nyelv a temesvári népiskolákban. Temesvárott a városi népiskolák tanít6i értekezletet tartottak és sajnálattal konstatálták,
hogy az eddigi
rendszer mellett, a mikor az I. osztály ban a magya,' nyelvet is németűl kellett
magyarázni, az eredmény nem volt kielégitő; ennélfogva elhatározták, hogy a t an t s nyelve
- az iskolai hatóság engedélyével, már az első
osztályb a n ill agyar
1 egy en. Hogy pedig a magyal' nyelv alapvető oktatására több
idő legyen fordítható: a német olvasás-irás tanítását csak a második osztályban
fogják megkezdeni. - Üdvözöljük a temesvári tanítótestületet
hazafias elhatározásáért, szép példájukat
ajánljuk mindazon városaink tanítóinak
figyelmébe, melyekben a temesvárihoz hasonló viszonyok állnak fenn!
- Országos népszámlálás. Az 1890. évi IX. törvényczikk érteÍmében a
jövő év első napjaiban hazánkban országos népszámlálás lesz. Ennek előkészítése
végett a belügyminister már elrendelte, hogy a házak számozását az ország összes
községeiben egészítsék ki, vagy ahol eddig még a házak. számozva nem voltak,
ott a számozast ._- legkésöbb október végéig - pontosan és szigoruan hajtsák
végre, mert az egész népszámlálás alapját '30 házszámozás fogja képezni.
- Jótékonyság a magyar közmüvelödés érdekében. Gye rt y á n ffy,
a budapesti paedagogium igazgatója, 1000 frtot helyezett el a magyarora zági
tanítók Eötvös-alapjánal
oly feltétellel, hogy ez alapítvány évi 50 frtnyi kamat ja
oly tanítók és tanítónők segélyezésére fordíttassék, kiket az erdélyrészi közrnűvelődési egyesület választmánya saját czéljal szempontjából arra kiválóanérdemesekn-k talál. Az igazg. választmány most bocsátotta ki erre nézve első felszólítását '
az erdélyrészi 'tanítók s tanítónőkhez.
Csak azok pályázhatnak, kiknek az Eötvösalaphoz joguk van.
í
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Szerkesztői üzenetek.
B. S. úrnak, S. Nagyon beválik. Folytatását
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