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Olvasóinkhoz.
Akiadóva!

egyetértóZeg elltatároztuk,

isko!át« továbbra is fentart juk,
hog)1 egy ily folyóiratra

hogy az

még áldozatok

szükseg

van.

»Evang-eZikus. Nép-

árán is, mert azt hiszszük,

Különösen

most

teltet az

szo~g"álatot" midóíz az evang. tmti/óság körében már-már
akczió a keritleti s tán. ídóvel az országos evang. tanító
a!akitására

nézve.

Folyóiratunk

eddig is ltíven

nagy

megindúlt az
egyesület nug-

törekedett

evang.

néP-

oktatász'ig)'ünk fejlesztésére,
a tanítói állás emelésére, a tanítók továbbképzésére s az ev. tanítói karban nagyoJz is laza összetartozás
és testü!eti élet fejlesztésére. Szükséges volna, ltOgy mindezen kérdések s ev. tanzZgyünk egyéb kérdései minél több oldalú s mirté! gyako'ribb megbeszélés
tárgyává
tétetn ének.
E végból szándékunk
volt It a v i folvóiratul~kat
két It e te tz k é iz t megje!enó' taniig)li közlönYJl)'é áta!akítani;
de ei óji z et ó'in klt c k cse kél JI sz 1lZ a me/lett a kiadó erre nem vállalkozlzatott.
FolJltatj7tk te/tát lJtlmkánkat az eddigi keretben, az eddigi ügybuzgóságg'al
á

és kitartással,
a kl'knek

önzetlell1t!

közremzZködó' ?lZtc nk at

e /telJlzttt mmtdzt'nk

ószúzte

köszönetet

á

rsa in k segítségével,

szíves

támogatásukért,

bizalommal kérve ó'ket a további szíves közremunkálásl/'a.
Olvasó/nk
ásseeségét pedig kérJiik, hogy támogassanak

touábora
an/a,
eeneé.

is úgy

erkölcsileg,

/tOg)1 lapunk1tak
Az

núnt

a maguk

elr[fize/ési feltételek

anyag'i!ag,

körében
maradnak

m i n é] több
a l'égiben.-

eZó'fizetó't
egész évre

félévre I fl't.
Azonban
a seiinidei (julius-aug'usztus)
ezentúl csakis elóJizetó'ink számának
tetemes felszaporodása
megje/emzí az »Evang. Népiskola«.
KülönbClZ lajunk

bennünket

és különösClZ kérjük

·1JZlnden rendzZ t. olvasójának

ó'ket
szeres2

frt,

Itónapokban
mellett fog

boldog új évet kiván

a szerkesztő.
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czél felé.

Másfél évi vajúdás után, végre napirendre került a dunántuli ág,
j1itv. ev. tanítók kerületi egyesületének kérdése, és így itt az ideje, hog-y
foglalkozzunk azon kérdéssel: miként fog mintegy 20 evang. tanítóértekezlet egy egészséges kerületi tanító-egyesületet alkstni, ügy, hogy az a
hl' kivánalmainak, valamint az egyhaz és sajat érdekeinek is minél .jobban megfelellíessen!
E kérdés megvalósítasa
nem fog köunyen menni,
annyival inkább sem, mert tanítóértekezleteink - kivéve néhányat
úgy látszik nem érdeklődnek a felvetett kérdés iránt. - Valószinűleg azt
t,ar~ják, l~ogy érett gyi"ullölcs 'majd, magától is .lehull a fájáról.
Azonban; 'valamint a természetben a . talaj és az égalji viszonyok
közreműködnek
abban, hogy a gyümölcsérés egy bizonyos foka beálljon:
úgy ah eS~Ulék világáball bizonyos körülrnények
felderítése siettetheti,
clőbhre viheti azt ah ügyet, a miről egy ideig a:t.t hittük, hogy korai
még. - - Bárcsak lenne igénytelen felszóllalasomnak ilyen hatása azokra,
kiknek véleménye nevezett kérdés felől még késik az «éji homályban.»
Mindezek daczára én N. N. úr meleg hangu felhivását az idők je[ének részem, és a meanyiben
az alakuló gyülés kiiltségeire már adakozások is foly nak , ügy látom, hogy lassacskán bár, de , ct ezé] felé
közeledünk.
A társértekezletek
ct kezdeményező. értckezlcttől várják a kivitel módozatait : ennek folytán én,' lllint annak egy ik tagja, al kalmát veszek mag'amllak a kivitel mikéntjéhez
szólni annyiral il') inkáhb, mert a kérdés
állásáról értekezletünk tőlem várja a hivatalos jelentést.
Elsií sorban itt az a kénlés merül fel : milyen legyen .az alakítandú
kerületi egyesület közgyülése, egyetemes-e, vagy képviseleti'? A kettő között nehéz választani.
Mind kettőnek meg vannak előnyei ép úgy mint
hatranyai.
De ha igaz az, hog-y a melyek megirattak. a mi tanulságnnkm irattak meg, ez esetben részemről az «egyetemes» mellett foglalok
állást, mert a képviseleti gyülés életbe léptetésével csak válasz falat vonnának a tanítók maguk között és ez nem kivanatos, az ll. n. kartársi
viszony úgy is nagyou laza, ne neveljük ezt még jobban.
)ilindnyájan tndjuk azt, hog-y b. e. Trefost volt közoktatasügyi milüszter, az U. n. képviseleti tanító-gyülésekkel semmire sem ment, be kellett azokat szüntetnie, mert II tanügy fejlődésc azt kiváuta, hogy a tanítók
ne csak «megrendelésre»
szólhassanak
bi.onyos tárgyakhoz : addig az
egyeteme, tanítőgyülés felvirágzott, központi bizottsagának -munkaköre alapsZ;lhályilng' ici SZ('I'\'Phye lev'u, működése által máj' is az öS3ztanítóság
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háláját érdemelte ki. Tanuljunk ebből nu IS, legyen azért a tervezett
. kel'. egyesület közgyülése általános, vehessen részt abban minden dunántuli evang. tanító 'és nyilváníthassa ott szabadon véleményét minden tanügy barát az evang. tanügy érdekében és győzzön a jobb!
Az egyetemesség mellett szűkségünk van arra, hogy az egyesület
vezetésére oly. egyéneket igyekezzünk megnyerni, kik az, Egyházkerületi
közgyülés állandó' tagjai, kiknek szavát ott 'szivesen meghallgatják és mint
ilyenek a tanítók' érdekeit ott készséggel képviselik. '-'
Ilyegyéneknek
hála Isten szükében nem vagyunk; . nincs annak 'itt helye, hogy neveket
emlegessgk,. de azon' meggyőződésemnek
adok kifejezést, hogya. kartársak '
e kérdés megoldása körül is megfogják egymást érteni. '
o

Nem kételkedem abban, hogy' egy általános kel'. tanítóegyesületnek
minden dunantuli ágo hitv. evang, tanító önként tagjául ajánlkozik annélkül, hogy az iránt az egyház intézkedését bevama. -- Kivánatos azonban,
hogy körünkben megjelenjenek és ott az egyesület savaiként szerop eljenek mások is. És itt hozzátok fordulok anyaintézeteink tanárai, mesterek
mesterei, és evang. egyházunk tan ügye érdekében felkérlek benneteket:.
tartsatok ti is velünk, legyetek az intézet falain' kivül is jóakaró barátaink; hatvanyozódik
irántatok az összes Úmítóság' hálája, ha nehéz,. de
életrevaló alkotásában szarnithat reátok 1
'
Hogy mennyi időközben tartassék kel'. tanítógyülés, ezt nyilt kérdésnek hagyom. Nélkülözhetetlennek tartom azonban, hogy ügyeinek vezetésére választassék központi bizottság, mely a meghatározott időn kivül
is összehívhassa gyülésre a tanítókat, valahányszor ennek szükségét látja;
összehívhassa oda, hol azon éven Egyházkerületi közgyülés tartatik és pedig
ezt közvetlenül megelőző napokra. - Ez két okból kivánatos, mert gyülésünk így látogatottabb lesz, másrészt pedig a tanítóknak is alkalmuk
leszen az Egyházkerületi gyülésnek legalább az első napján jelen lenni,
az ott nyilvánnló hitbuzgóságot szinről-szinre látni, és nem fog ártani,
ha e mellett egy kissé felmelegedve térünk vissza szerény körünkbe.
Egyesületbe való tömörelésünk elengedhetetlenül megköveteli tőlünk
azt is, hogy legyen bizonyos tér, melyen a kartársak szellemileg is találkezhassanak, a hol nemcsak gondolataikat cserél hetik ki egymás között,
hanem erő növelő szellemi táplálékban. is részesülnek. E miatt szükségünk
van egy jól szerkesztett folyóiratra. melyet min dell tag t á r s ft ta g:-;:igi d ij fejében
kapjon;
ezTehet a kel'. tanítói kal' hivatalos
közlönye is. A mennyiben pedig e becses folyóirat már eddig is
missziót teljesitett : fel lenne kérendő a szerkesztőség, hogy e törekvésünk-
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ben segédkezet nyujtani sziveskedjék.
--. A folyóimtot pedig közakarattal
neveljük olyanna, a milyennek kivánjuk, hogy legyen.
Felekezeti tanttó-egyesületünk
mint ilyen nem zárhatja el magát
a-zon testülettől. mely hivatva van az összes magyarhoni tanítóság érdekein
ép ügy, mint a nemzeti tanügy felvirágzásán egyesült erővel működni ;
és ez, az országos, tanítótestület és annak központi bizottsága .. Kivanatos azért, hogy tamtó-egyesületünk
az országos tauítógyüléseken magát
időről-időre képviseltesse,
a kezponti bizottságba is legalább egy-két tag
bevalasztassék. Kivanatos továbbá,' hogy testületileg
belépjünk az
Eötvös alap partelói közé, Mennyi jót tett már az alap a tanítókkal,
azt a figyelmes olvasó megtalálja a » Néptanítók. Lapjd--hau, itt csak
annyit, hogy igyekezzünk az önsegélyalapnak minél több forrást nyitni;
. emellett
azonvan 'ne legyen mcstoha gyermekünk fL 20 éves emlékalap sem.
, Mind ez nem volna rossz - fogja több kartársam mondani - de
van egy szócska, mely minden kicsisége mellett is félelmes ellenség, és
ez a szócska a «ha». ,Egészen igazat adok K. úrnak, midőn azt mondja,
hogy ebben összpentosul minden ellenérv. - Nézzünk ennek is szemébe.
Nem lehet tagadni, hogy az alakítandó ker. tarutó-egyesület
ránk l~j
terheket fog' hozni; de nem szavad attól visszariarlnunk
a magunk jóvol táért.
Egyébiránt utalok egy új jövedelmi fornisra ; a napokban lett a
képviselőhaz
asztalára letére a tanítók fizetését rendező törvényjavaslat,
mely a felekezeteket is kötelezi arra, hogy a törvény létrejötte után ötödéves kerpótlékban
részesítse a tanítókat oly arányban mint abban az allami tauirók részesülnek. -- Ebből majd kerül tag::;ági dijakra *)
«Hát az utazasi költséget hol veszed Bonyhsdra» ~ Ez olyan fogas
kérdés, a mit csak az I!.:gyházhatóság jóakarataval lehet megoldani. UgJanis
,t népiskolai bizotttsag
ll~jiín fel lesz kérendő a Főtisztelendő
és Méltóségos ker, közgyülés annak engedélyezésére, hogy aZOH éven, melyen kel'.
.tanítőgynlés tartatik, ne tartassanak egyházmegyei tanítóértkezletek
(?? Szerk.)
és az erre kiutalvanyozott fuvart é~ napid~jat fordíthassak a tanítók kerületi
gyülésük költségeire,
A fentebbieket összegfzel1l.
Legyen az alakitandó kel'. t,wít6-egye;~ület kiizgyü)(~se egyetemes éH
nem képviseleti.
*) E forrásból csak a törvény életbeléptetése
akkor selll igen bőven,

..

után 5 év múlva lehet majdan

meríteni,
Szerk ,
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Legyen tagja minden dunántúli
ágo hitv. evang. tanító é;-; tanítóképző
intézeti tanár.
Ügyeit vezesse egy központi bizottság.
Hivatalos közlönye legyen az « Evang. Népiskolas czimü folyóirat.
Küldjön képviselőket időről-időre az országos tanítögyülésbe,
Legyen testületileg pártolója az Eötvös alap -- valamint a scprom
tanftóképzői
25 éves emlékalapnak is.
Véleményem szerint ezen alapelvek szerint létesülhetne a mi kerületi
tanító-egyesületünk; ezen alapon fogja értekezletünk
az alapszabályjavaslatot egy bizottság által kidolgoztatni és annak idején közzé tenni.
. Tisztelettel és bizalommal ajánlom t. kartársaim figyelmébe ez alapelveket egyenkint és összesen; szóljanak minél elébb, minél többen hozzá,'
hogy a javaslat kidolgozásánál az elfogadható vélemények figyelembe Yehetők legyenek, segitsék igy szakszerű közreműködésük által értekezlétünket kitüzött czélja felé.
Malomsok.
Varga János.

Boldog üj évet!
Gyász, örömök és remény változó érzetei közt álljuk körül az elmult év
sírját, melynek homályos kebeléből
egy új esztendő sokat igérő alakja bontakozik ki. Földünk, a nagy mindenség e porszeme, milliók boldogságának
enyhe
otthona,
milliók
siralomvölgye
befejezte
s ugyane
pillanatban
újra kezdte a
mérhetlen vilagűrben ki tudná megmondani
hányadik
pályafutását.
Ez érzéketlen sziklatömeg akarat nélküli rabszolgaként
gépies közönynyel folytatja örök
körútját
nem sejtve; hogya
világegyetem
mindenható
kormánya
mily rendeltetést tűzött ki számára;
de a rajta nyüzsgő s belőle táplálkozó
emberi faj
isteni tökéletesedés
ösztönét
hordozva
keblében
e számot tevő szakaszánál,
megállitja egy pillanatra az idők folyamát, hogy magába szállva, a múltakon
elmélkedve,
a jelent átérezve
megállapítsa
fejlődésének
fokát, melyet hite
szerint tényleg elért s egy pillantást vessen a legközelebbi
jövőbe,
annak reményeire s feladataira.
Mit hozott az elmúlt év, mit vitt el s mit hagyott
utódaira örökségül?
A politikai világot két nagy kérdés foglalkoztatja,
jobban mondva nyugtalanítja: Uroszország "terjeszkedési
vágya Nagy Péter állitólagos
végrendeletének végrehajtását
czélozva és ezzel szemben a vén Európa délkeleti - részben ujonnan alakúlt államainak
jövője.
És hogy a hármas
szövetség
mely a béke megőrzését
tűzte ki feladatául, ne legyen gond nélkül; megajándékozott
bennünket
az elmúlt év a zor
osz-fr a n c zia szö vet ség gel,
mely gondoskodni
fog arról, hogy kilátásaink
egy bekövetkezendő
világ háboru
borzalmaira biztosabbak
legyenek a békében vetett reményeinknél.
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Belejátszik e két nagy politikai kérdésbe, otromba mÓdon zavar-ja' 'a ·politikai döntő körök szamitásait, a fejük felett függő t á rsa dal mik
érdés
(socialismus) : a munkás és munkaadó,
a hivatalfönök
és alantasai,
a na.gy és
kisbirtok, a nagy és kisipar közti viszony rendezése,
vagyis az utóbbiaknak
megvédése
amazok önkénye ellenében az általános emberi jogok és szabadság
sérelme nélkül.
Az elmúlt évben e nagy kérdés mozgalmai is átvetették
első \
hullámaikat
még eddig. békés határainkon.
A múlt május hóban
az alföld
egy-két községe socialis zavarnak szinhelye
volt.
Ez a' kellemetlen
külsejü
idegen növény úgy látszik nálunk is gyökeret
akar verni.
Ez is a mult év
ajándéka.
De hozott kedvesebb
dolgokat.
Ránk protestánsokra
nézve egyházi életünknek nagy fontosságu nyilatkozata
a dec. 5-én megnyilt zs ina t, melynek
első ténye volt az 1790j91-iki .vallásügyi
törvény
százados
évfordulójának
megünneplése.
A tanítók ügye is napirendre
került.
Az elmúlt év haldokló
pillanataiban
meghozta any
ú g d ij tör v /: n y t, mely tán méltányosabb
is lehetne, de viszonyaink közt ezt is hálával kell fogadni.
A tanítók
fizetésének
rendezése már csak időkérdése.
Szóval megindult e téren is a fejlődés, bizzunk, hogy nem fog az megállapodni
fél uton.
ragott

Megtörténik
az is, hogy bízonyos tényezők
követ az .építészek
keze ügyéből,
mieiőtt

eloroznak egy-egy már kifaazt az épületbe
jlleszthetn~k.

Ez történt a múlt évben a köz iga z gát á s i j a v asI att a 1. Mi volt oka
bukásának, azt. kutatni nem a mi feladatunk.
Annyi
bizonyos,
hogy nálunk
az autonomiának
történeti alapja van s hogy az népünk
vérében
gyökerezik
sekettő
igen fontos mozzanat
a kérdés eldöntésénél, . melyik rendszer lesz
magyar földön czélszerübb,
Mikor kerül e kérdés ismét napirendre,
ki tudná
megmondani.
Elvitte azt a múlt év, meglehet
igen messze.
Helyette bőségesen, hagyott ránk az eltünt év fontos kérdéseket, melyek
még számos gondolkodó
ész, szám os emberbaráti szívnek munkásságát
és erejét
fogják igénybe venni. Nem szólok a tudomány
számtalan nagy problemairól,
hagyjuk a politikai kérdéseket
államférfiaink
gondjaira;
saját
kis körünkben
is merül fel elég sok feladat, melynek megfejtése az új év utódainak öröksége.
A tan í t ó t á rsa dal mi áll ása
még messze van, azon jogoktóI
melyek azt kétségkívül
megilletik.
A rnfvelődés
minden igaz barátja fel fogja
karolni ez ügyet, de első sorban mégis, maguk a tan í t k vannak
hivatva
érte küzdeni hivatásuk: tudatából
merített ö nér zet tel, de - Isten ments hogy hiú gőggel és üres fennhéjázással.
Aztán mennyi kérdés van függőben a tanítás és nevelés terén, hol igen
sokszor sötétben tapogatózunk
s kisérletezünk
a nélkül, hogy törekvéseinket
némikielégitö
siker koronázná,
De hogy végre egyebeket
mellőzzek, egy végtelenül fontos hivatása van
még úgy a tanítónak,
mint a lelkésznek:
vallásosságra
és enne
k
szárnyain
eszményiségre
nevelni az embert s ez uton elvezetni
cSt
az elégedettség
és boldogság
révébe.
Az a tanító, ki e téren eredményt
képes felmutatni, valóban a történet legkimagaslóbb
alakjainak sorában
kővetelhet magának helyet.
ó
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A történelemben
előforduló nagy időket nem egyedül a nagy ernberek
teremtik, sőt őket magukat is amazok
szülik.
Miként a korálszigeteket
parányi lények építik, ú~y a szellemi nagyság ama' magaslatait,
hova az emberiség történetének
hullámai, leoronként
fel-felcsapnak, szerény kis körben
mű, ködő tényezők idéztéle
elő.
E hivatástudat
emelje fel a tanítók
lelkületér
a hiv~!aloskodás
és- ke.nyérkereset alacsony
gondolkodásmódjából
magasabb
eszményi
világba;
ez
nyújtson nekik 'erőt és kitartást nehéz, lélekemésztő
s a !esti erőket
kimerítő
küzdelmükben
s jutalmazza
harcznkat a Gondviselés a lelkiismeretes munkásság
legméltóbb
koszorujával.
Ezen őszinte
óhajtás
nyilvánitásával
kivánok- taní,
tóinknak boldog
j évet.
ú

Sa.ss János.

Levél a szerkesztöhez.
Tekintetes Szerkesztő Ur! Megbocsásson, hogy' en is tollat fogtam!
De
nem tudom magamba fojtani örömömet, melyet érzek, hogy oly élénk- mozgalom
indult meg azon j 1 isk o 1á z ott, m i n d e-n tek int e t be n sz p, jel e s
t e het ség nek,
j 6 z a non gon d o 1k o d 6 f ő nek,
id'ősb. Var g a' János,
űjmalomsoki evang, tanít6nak inditványa fölött ; "Alakítsunk dunántúl evang. kerületi tanítö-egyesületet
:"
Én az indítvány
sür gő ss é g é t nem abban látom, mert akkor csak "a d
h o c" gyülésre volna szükség, én pedig "p er m an ens" gyülést véleményezek,
110gy az e van gel i k u sok
zs ina t á n ex pro fes sot
a'n í t kép vis e~
1ő k ni n o sen t' k, tehát hivjunk egybe kerületi tanítri- egyesületet és ott foglaljuk össze "Memorandumba" a panaszokat sérelmeket és irjuk alá több mint 400
mondd (n é gy s z á z) férfiak és adjuk be .Ultimatum " gyanánt a főt. zsinatnak.
.Megengedem, hogy igaz dolog, talán szebb is lett volna, hogy ha már egyszer é r d e kk é P vis el tet é s t is vittünk be a zsinati választáso kb a, hogy
akkor ez eljárást, odáig vigyük, hogyan
é p isk o 1a i . tan it ó k érdekképviseltetése is számításba jőjjön. ,
De habár ez nem történt is meg, a miként pedig sokan megtörténtét 6hajt
tottak és várták, most pedig elmaradását fájlalják és zokon veszik; én azért
nem féltem a tanitók ügyét, jogos érdekeit a mostani zsinaton!
.
Mert az a 116 (mond száztizenhat) kivá16 férfiú mind, egytől-egyik, különben is nem a maguk érdekeit.jhanem az egyházét képviselik, a mitől a tanítók
érdekei el nem 'üthetnek mindodáig, mig az iskola az egyház veteményes kertje
marad és tanítóink ágost hitv. evang. néptanítók
lesznek. - Ez azonban nem
zárja ki, hogy jövőre maga a zsínat által oly törvények alkottassanak, ame 1y e k
a zeg y ház i a l k o t mán y s ánc z ain
bel it 1 a 1e gal s 6 fo rum t l
fel a l e g f l s b b i g a tanít6knak
is méltó
helyet
adnak.
Lám az országgyülésen sem részesülnek tanít6ink külön képviseltetésben,
azért mégis érdekeik ott is védőkre, szószól6kra találnak.
Jelenben is 2 törvényjavaslat is fekszik a törvényhozás
asztalán: egyik a t-anítói n y u g d ij rev iz ióó

é

ó

ö

ö

ő
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jára
vonatkozik, a másik a tanítók fizetésének
s z a.b l y o z s rö l szől .
Okvetlen törvénynyé lesz mind a két javaslat, a mikor is a népiskolai tanítók 40
évi szolgálat után feljea fizetéssel nyugdijképesekké válnak; apátlan és anyátlan
.árváik tanítóárvaházakban
neveltethetnek 3 éves koruktól kezdve; fizetések 300
frtnál kevesebb nem lehet, minek pontos kiszolgáltatásáról
törvény kezeskedik ;
öt-öt
évenkint "korpótlék czimen a 300 frt minimum emelkedik. - E törvény
javaslat keresztül megy az országgyülésen.")
Miért 2 Mert a néptanítók anyagi helyzetének [avttása, biztosítása nemá

á

á

zeti érdek ..

Ugyanez az argumentum
a tanitók

dönt az egyházi törvényhozás

fóruma előtt is, hogy

érdeke egyházi érdek.

Én részemről azért is szeretném néptanítóinkat egy dunántúli evang. kerületi tanítóegyesületben együtt látni, met sok közöttük a jeles tudós férfiu. Ilyenek,'
hogy hamarjában csak egynéhányat említsek meg: aLá szl ó Jánosok (Nestora
a tud6s tanítóknak), Var g á k, Pap o k, But h y ak, K o c zor o k, M a c her o k,
Pol g áro k, Ném e th
Péterek,
Bal ass á k, Bán d y ak, Bor bél y o k,
Hajasok,
Szutterok,
Nagy
Gáborok, Hetvényi
Istvánok, Sz c s k,
Ber e c z ek, . H o re c z k y a k, Le m 1é k,
Lau c s eke k, K o v á ts i c sok.
Nag y Bál int o k, Sch ran c z o k stb. stb.
•
Ha mindezek szemtül-szemben
lesznek, látják egymást, egymással megismerkednek, közös munkára vállvetve egyesülhetnek, egyik a másik példáján lelkesűlve munkába fognak, - én ném hiszem, hogy ez által népnevelésünk szent
ügyén nagyot ne lendítsünk, nagyobbat mintha munkásságukkal eJszigetelve magukra maradnak. A tudósok minden téren első sorban azért csoportosulnak,
ü

alakitanak

társasáqokat,

akadémiákat,

hogy

a tudományt

N épuevelésünk bajnokainak csoportosulásátől
is első
sőt előre látom.
Nemcsak a tan ügy terén, de más téren is nagy
köz v éle m ény t kive nni nem lehet. A közvélemény
be is foly rá, a s ajt 6, egyik feladatának maga is ezt

ö

felvirágoztassák.

sorban ezt az eredményt

várom,

De

közvéleményt

csinálni,

hivatott

testületek

hiba az, ha egészséges
alakulását előkészítheti,
tekinti.
tanácskozásainak

van

fenntartva. Ilyen tanítói testület mi nálank. nincs. Ilyen lenne •..votum consultativumával" a tervbe vett kerületi tanítóegyesület.
Végül vannak dolgok, melyekről irni bajos, .nehogy félreértéseknek
legyen
az ember kitéve és mégis szót érdemelnének.
Teszem a prot népiskolák egyik
feladata, hogy a protestaus öntudatot korán felkeltsék, ápolják és fejleszszék. AIkalmasok-e erre azon .r r k á k " melyeket más vallású egyházi férfiak arczképei
díszítenek? Irni róla bajos. Hol tegyük sz6vá? Ily kérdések megismétlésére
szinte alkalmas lenne a ker. tanító-egyesület.
Ezek, és még ezernyi okom volna, hogy sürgessük:
• Alakítsunk, Dunántúl
evang. kerületi tanító-egyesületet!"
A dolog kivitele sem oly nehéz, mint első tekintetre látszik. Annyival
kevésbbé mert N. N. jó utra terelte a dolgot az által, hogy gyüjtést inditványozott. mi fő, maga volt az első adakozó. Mert siker a gyüjtéseket csak úgy
.) Már meg is történt!

Szerk.
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koronázza. - Ha azután a pénz együtt van, szeríntem legczélszerübb, ha az indítványoz6t megajándékozzuk azzal a bizalommal, ez esetben idősb Var g a Jánost,
hogy bölcsesége szerint hivjon egybe alakul6 gyülést.
Ott azután az alapszabályok megalkottatván.
a kerületre beterjesztetnek és a kerület népiskolai bizottsága
utján referáltatván magának, elkészül az ut, melyen dicsőségről-dicsőségre
viheti
Dunántúl evang. tanítri-testülete.
Ugy legyen!
Kivá16 tisztelettel
L.-Patona, 1891. decz. hóban

Bognár Endre.

Az ev. népoktatás jelesei.
Borbély Sándor
nemes-szalöki

evang. tanító 1811-1891.

Egy férfir6l akarok megemlékezni, egy férfiról, kihez kora ifjuságomtöl fogva
a legőszintébb tisztelet és szeretet csatolt
Érzem gyengeségemet,
midőn érdemét méltatni akarom s félek, hogy a kép, melyet boldogultról nyújtok, nagyon
is halvány leszen, mindazáltal követem szívem szavát, a mely arra ínt, hogy röjjam
le a kegyelet adóját, hogy "sz6ljak és ne hallgassak."
Ki volt Borbély Sándor? Egyszerű tanít 6 volt ő egy a világ lármáját61
félreeső falucskában, termetre alacsony, megjelenésében igénytelen, a keveset igérő
külső alatt azonban kincseket érő drágakő rejlett. Örökké mosolygó arcza és nemes tűzben fénylő szemei j6 mnyomást tettek mindenkire, "szivből fakad6 szavai
pedig meghódíták néki a szíveket. A nagy világ nem vett ugyan tudomást az
ő munkásságáról, de az őt legkevésbb é sem bántotta s nem akadályozta meg abban,
hogy élete végéig megmaradjon annak, a ki eleinte volt: tanítónak a sz6 legnemesebb értelmében. - Hűséges sáfára volt az Urnak, ki a reá bizott tálentumokat nem ásta el, hanem velük kereskedve, számukat megkétszerezte.
'Szerény
munkása volt az Urnak, ki egész életén át lankadatlanúl plántált, öntözött, nyesett,
az Ur szőllejében, kinél a józan értelem, erős akarattal,
és nemes szívvel
párosult.
Volt józan r tel mes
azért felismerte életczélját s hivatásának magasztos voltát. Czélja volt a gondjaira bizott népet boldogítani s e czélját öntudatos
munkálkodás által akarta elérni. Tanítani akarta a nagyokat épugy mint a kicsinyeket; teljeszteni akarta a vilagesságot, melyet forrón szeretett egyháza szabadított meg a setétség uralma a161. A tanítással karöltve azonban nevelni is akart.
Az 'embert e mb err é akarta nevelni, ki életének erkölcsi értékét méltányolni,
jogait ismerni s kötelességeit teljesíteni képes és kész legyen; nevelni akart j e lle mes embereket, nevelni Isten országának s egyházának buzg6 tagjaivá s hazájának tevékeny polgáraivá. Sokat mondanak, de az igazságnak teljesen megfelelők azon szavak, melyek a boldogultnak kopors6ja felett a temetőben elhangzottak, hogy "a népnevelés szent ügye, aZ Isten országának teljesztése volt az a
két magasztos és dicső czél, a melyek után }lZ Ő nemes lelke oly buzgón töreé
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kedett! - Az egész messze vidéken ismeretes volt a páratlan buzgalom, az a
minden testi-lelki er ot odaadó, önfeláldozó
hűség, a melyet szent hivatalában tanusított; minden szava, minden tette igaz tanúként áll fel mellette, s élő bizonyság arra nézve, hogy o nem nyomorult bérel t, de lángoló lelkesedéssel, igazi
hivatásérzetboi
esküdött hűséget ama zászlónak, a melyre a .népnevelés ", "fel világosodás", .jö tiszta erkölcs", "Istenfélelem"
dicső jelszavak vannak felírva, és
azon zászlóhoz nemcsak hű maradt mindhalálig. hanem e gyülekezetben
o m.aga
lobogtata azt fennen mindaddig, mig csak a halál ki nem tépte megerőtlenült
kezeib ol. "
Bizonyára szép és nemes czél az, a melyet a boldogult maga elé kitüzött,
.- de száz, meg száz akadálylyal kell annak küzdenie, ki azt elérni akarja.
S o
elérte, mert volt eros a kar a t u. A midőn a nemes-szalóki tanítói állást elfoglalta, fájdalommal kellett tapasztalnia, hogy sem a gyiilekezet egészben, sem annak
tagjai nem állanak azon a magaslaton, a melyen o, az ideálisinussal telt ifj u oket
látni szerette volna. A legnagyobb tapintatossággal
fogott tehát a nagy munkába, tudva azt, hogy a hutás visszahatást szül
Gomljaiba vette a kisdedeket
s
oda törekedett, hogy :íj nemzedéket teremtsen.
Kora reggeltől
késo estélig az
iskolában volt; tanítótársai között talán nem volt egy se, a ki az iskolai het
oly korán kezdte s oly későn végezte volna mint o. Figyelmét
azonban a felnőttekre is kiterjesztette.
J\1('glátogatta a szegényt s gazdagot egyaránt:
kiismerte jö és rossz tulajdonságaikat,
örömeiket és bánataikat s buzdított, fedett,
örült, bánkódott és vigasztalt a szerint, a mint a körülrnények
megkivántak.
S
ezt tette nemcsak a hívek hajlékában, hanem uton-utfólen, s miud.mütt a hol erre
alkalom kinálkozott, tette pedig ezt oly szeretetteljesen,
hogy senkinek sem jutott
eszébe, reá azért megneheztelni.S még azt' sem tartolta elegendőnes,
- hanem hatni akart -híveire fl. szöszékről is. Mint leányegyházbeli tanító köteles volt
hétköznapokon s vasár- és ünnepnapokon
könyörgéseket tartani. -- hogy híreivel
az Ur házát minél jobban megkedveltesse,
elhatározta, hogy bizonyos vasár- és
ünnepnapokon
predikál is Az áldozat nem volt kicsiny, . - s a mit Ő egyszer
megkezdett azt félben nem hagyta soha! Sokan vannak s megvallom
hogy én is azok közé tartozom, kik nern
helyeslik, 11<1 a filiabeli tanító prédikál is, - és pedig azért, mert ekként amugy
. is terhes hivatalát csak még terhesebbé teszi, és a híveket az anyagyülekezetben
tartott isteurtisztelettűl
elvonja
Lehetnek azonban egyes kivételes esetek, a ini
kor nemcsak megengedhetőnek,
de szükség esnek tartom, hogy ft tanító időnkint
prédikáljon is. Ilyesettel
állunk itt szemben. Lehet. hogya boldogult e téren való
működése több tekintetetben káros volt, (?-? Sz.) a kár azonban koránt sem hasonlítható a haszvnhoz, a mit :munkálkodása eredményeül
felmutathatott.
Mert a gyülekezet erő-ült hitben, és áldozatkészségben
Az összeomlással fenyegető tanítói
lak helyett szép, tágas épületet emelt: az iskolát berendezte, iskolai könyvtárt és
gyülekezeti magtári létesített.
S erkölcsi téren is sok érdemet szerzett magának
a boldogult.
Midőn magát m-gtagudá s il pipá-áson
kivül ruinden testi élvezetet
megvont magától - gyülek()~etót is az önmegtugadasra
és mértékletességre
sorkenté. A midőn folytonosan muukálkodott, ügy hegy a kelő nap ott találta, s a
nyugvó lJ:lp ott h;lgyt.l őt a munka mezejéu, - követenrlf példát mutatott hívei-
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nek. A midőn a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel
végzett minden
1 eá bizott
dolgot - fennen hirdette:
"Légy hf mindhalálig s néked adom
az örökéletnek koronáját!"
,
A mi azonban igazán nagygyá tette a boldogultat, az nem es sz iv e volt.
Csupa szív, csupa jóság és szeretet volt az egész ember. A szerétet volt tetteinek rugója: nem a feltünés utáni' vágy, nem az elismerés utáni sóvárgás indította
munkára, hanem egyedül csak a szeretet.
A szerétet adott néki erőt, a szeretet
adott neki kitartást,
S szerette az Istent és embertársait.
Szelid Iel kü, galambszívü és soktatesi türelmü férfiú volt. Atyja volt a kicsinyeknek és nagyoknak
egyaránt, s valamint ő ismerte, - szöval stettel
megtanítá azokat is a legelső,
legnagyobb parancsolatjára.
Nemes szívéről fényes tanúbizonyságot
tesz az, bogy
kertjét és udvarát a legnemesebb gyümölcsfákkal ültette be' s ezt tette évről-évre,
plántált és ültetett még akkor is, midön. már tudta, hogy munkájának gyümölcsét
nem fogja látni, tette azért, hogy utódja kellemesen érezze magát ott,
a hol ő oly sok boldog órát töltött.
Nemes szívéről, igaz szerztetéről,
tanuskodik az is, hogy a szegény szülőkön való könnyítés végett növendékei
számára évről-évre leirá az egyes tantárgyakat.
Ennek a lélekölő munkának
szentelte szünidejének nagy részét. Szegénymintha csak most is látnám ott
ülni íróasztala mellett s másolni türelmesen szorgalmasan!
Még sokkal
nagyobQ tanuságot tesz azonban az ő jó szívéről az, hogy tandíjat, az ő jogos
tulajdonát soha senkitől sem követelte, azt a nézetet vallván, hogy aki azt önként
meg nem hozza, náláná: jobban rászorul arra. Bizonyára nem rnondok sokat, ha
azt állítom, hogy ily m6don néhány ezer forintot engedett el szegény híveinek.
A nemes szíve sugallatára véghezvitt cselekedeteire
azután mégis csak az teszi
fel a koronát, hog'y még halálával is boldogítani akarta gyülekezetét, végrendeletileg ráhagyvan keserves szerzeményének nagy részét I A kinek ily nemes szíve van, a ki így tud szeretni, az csak optimista lehet.
Optituista volf ő is, daczára annak, hogy elég oka lett volna elkeseredni. A
nyugdíjtörvény
megfosztá azon reményétől, hogy öreg napjaiban ifjabb erőnek
engedje át helyét s gazdag tapasztalataival
gyülekezelének
minél inkább való
felvirágoztatására törekedjék.
Ekként csalódva. tanít6társaihoz
fordult, sürgetve
egy tanítói takarékmagtár létesítésé t, melyből idők folytán segélyt nyerhetnének
a tehetetlenné lett tanítók, illetőleg azok özvegyei és árvái. Be is nyújtotta
az
alapszabály tervezetet, és - ismét csalódnia kellett
Tanít6társai
nem értették
meg s nem tudták méltányolni az életrevaló indítványt, melynek kivitele vajmi
kevés költségbe került volna. Optimista maradt élete végéig s talán még betegágyán is - terveket szőtt s azon gondolkodott, hogy mi módon segíthetne embertársain még jobban.
S a ki a jelen materialistikus világban optimista tud lenni, azon ember szükségképen kell, hogy boldog legyen. Boldog volt ő is Családja ugyan nem volt,
mert agglegé.ny maradt; homlokáról nem sírnitotta el a szerető nő és kedves
gyermekek puha keze fl. gond- vagy bánatokozta felhőket, de azért nem érezte
magát boldogtalannak.
Boldogította híveinek -- kicsinyeknek úgy mint nagyoknak szeretete : boldog volt, hogy hívei mindenkor bizalommal fordulnak hozzá s
nála keresnek tanácsot és segítséget.
Boldogította
kartársainak
elismerése és
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tisztelete is, a mi abban nyert legszebb kifejezést, hogya somly6vidé_ki ev. tanító
egyletnek könyvtárosi, pénztárosi, majd alelnöki hivatalát - ez utóbbit két izben
is - reáruháztak.
Boldogította az a tudat, hogy k t ele s ség é t min den kor h il e u tel jes í tet te. S azt hiszem, hogy ha valakinek, úgy bizonyára
néki szól az Üdvözítő ama szava: Jól van jámbor és hű szolgám, kevésen voltál
híi, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!
Most pedig álljanak itt az elhunytnak életrajzi adatai:
Borbély Sándor született 1811. november 2ö-éu Nagy-Baráton,
Győrmegyében, hol atyja tanító volt. Az elemi iskolát Felpéczen végezte, hova atyja
időközben megválasztatott.
1822-bcn Győrbe ment, hol két osztályt végezvén
1824-ben Sopronban folytatta tanulmányait.
Itt tanult egész 1829. deozember
végéig s szorgalmával megnyerte tanárai szeretetét.
Ekkor azonban nagy akadály
gördült a törekvő ifju elé, ugyanis édes atyja megbeteged vén, haza kellett mennie,
hogy atyja helyett a tanítást végezze. Atyjának elhalálozása
ntán egyideig még
Felpéczen működött mint helyettes tanító, s mi ut ilyent érte őt a nemes-szalöki
gyülekezet meghívása, mely meghivást elfogadván, állását 1832. ápril hóban foglalta el. Ns.-Szalókot több izben lett volna alkalma elhagyni, több érdemes gyülekezet tisztel vén őt meg bizalmával, ő azonban nem akará félbenhagyni a nagy
munkát, s a megtisztelő megbivasokat köszönettel visszautasította.
1881. őszén
ülte meg bO éves tanítói jubileumát, mely alkalommal ő felsége a szolgélati koronás ezüst érdemkereszttel
tűntette ki. --- A mult iskolai évben még tanított.
A uyár vége felé azonban hirtelen ág-ynak esett, s ő, ki egész életében beteg
nem volt, nem kelt fel többet.
Meghalt lS!!l. szepteruber :2G-án. Temetése
szept. 29-én volt; a gyászszertartást
a templomban
ni1gy számu közönség előtt
végezte tiszt. Kiss Lajos nagy-alásonyi lelkész, ki hatásos beszédje alapjául Máté
35. r. 21. versét választotta, beszélvén: .Az Ur hű szolgájának fenséges tulajdonságáról" , kimutatva, hogy: 1 nem kiméli az önmagát, 2. keresi a község javát
s 3. megkönynyíti számadását."
- A sirnál pedig tiszt. Szilly Lénárd gergely ii .
lelkész mondott búcsut az elköltözöttnek.
Az agg Simeon elköltözött.
Az emberiség jölétéért oly sokat fáradott ősz
haju, dé meleg szÍI'Ü s ifjui kedélyű férfi a megérdemlett nyugalomra hajtá fejét.
Vajjon lesz e mélt6 ut6dja? Lesz-e, ki az ő keze munkáját nem rombolja szét,
hanem megbecsüli? -- Nyugodjék békével a munkás férfiú, legyen édes síri álma!
Legyen áldott az ő emlékezete porai felett pedig víraszszon a szeretet! -~
Adorján Fe1"encz.
ö

Pali őcsémnek. X.
(ÁI OSZU1 t\nyiség).
Magyarorszru,
ném-ly vidékén a háznsulaudó
fiatal ernberekre azt s'/oldál(
mondani, h"gV hel-ipuek il becsülete- ernberek soráb 1. Ezz,'] mint-gv ;IZ van kif-jezve ,
hogy tlllajc1nll!I\"P c."tk ;t c;'ilh(li körnél «czd;;']ik
:1 becsület-s
ernber. Sz';p itllllit!fogva nz a tör..kvős.
miszerint
a. kiuek saját c . ,aUdi
köre még niuc«.
legilláhit
lilás módon igyuks'l.ik
családi
örömüket
élvvzui és szcrczui.
A családiasság
érzete
élm'dltht't(', benue.l i.., i,tl ;t gO!l,I(lI.t.Il~, hogy ;1 hiv. l, jóLékllllysi:Í.g:lbúl l'z""éllj'

13
SOi su luuitvánjuidnak
SZL:l'cZZ
kurácsouyi üuuopet,
Képzeleiu.
ho;,;} e kis Jrl<1llanok menuyei öröme a tt, kebledet is magas eszményi világba emelte fel, boldogítva boldog karácsonyt ünuepclhettél,
akár minthu családapa volnál.
Csudálkozol
azonban azon, hog)' R6za k. a., kiről mult levelemben azt
irtam, hogy regényes hajlamú,
lalJvyosabb érzéssel fogadta tervedet,
miut épen
ezen tulajdonsága
alapján vártadés
remélted.
Ez a tapasztalat nem zárja ki
véleményemet,
sőt bizonyítja azt. A kik. m iut mondani szokás mindig a hetedik
meunyországban
vándorolnak
nem a való életből alkotott hanern pusztán öakényes képzelet szülte tündérképek után, azok a való életnek még eszményi jelenségci iránt is rendesen közöuyösek.
Do mivel az em bernek mégis csak "anna k tényleges élet viszonyaiból szárniazö
vágyai, hiszen ama tündéri ábrándképek úgy sem egyebek, mint e vágyak unrlékouy habjai, olynemű u.ozgalmakat,
melyel ama vágyak czéljának elérésére nyujtallak kilátást, az ábrándos lélek is egész hévvel karol fel. Az a no, ki magas
világra Hz616 hivatásról
álrnadozik, miut Tompa ,:Florcntinája",
vagy a lányka,
ki a tündérmesék
után grófok, herczegek,
királyfiak szerelméről ábrándozik,
a
mindennapi élet virágai iránt érzéketlen, de forr6n pártol mindent, mi ot ábrándképei megvaJ6sulására
sflgiteni látszik.
Az ábráudos lélek többnyire
érdekek
rabja s rendesen nagyon önző.
Azért aligha csalódorn,
Róza k. a. javaslata,
miszerint azt a j6tékonysági
és családias ünnepl t valamely nagyobbszerü társas összejövetellel
kellett volna
összekötui. mely val6szinüleg tetemes anyagt eredménnyel járhat ugyan, da magát
e vallásos ünnepélyt rettenetesen
profauálhatná , a háttérben oly forma gondolatokat rejtett. miszerint ez az összejövetel a környék fiatalságát - és pedig alkalmasint
a nagy iövőiü Korrnos Károly az elso ebben a combinatióban
- össze fogja csőditeni. Nagyon helyes, hogy ebbe bele nem egyeztetek.
Sohase szép - habár
sokszor hasznos ha az ember önzéstaljes
vágyait j6tékonyság álarcza alatt
viszi ayilváuosságra.
Ezekből egyszersmind azt is láthatod, hogy .az ábrándosság
ép ugy nem azonos az idealismussal,
valamint ct tényleges, val6 életviszon}'okhoz
szerétetteljes ragaszkodás nemcsak ki nem zárja az idealismust
de sot tulajdonkép
azaz igazi eszményiség, mely a mindenuapi életnek még k6r6in is talál élvezethoz6 virágot.
A szerétet azon kapocs, mely az ~e g fl t a föl d del Ir özv e t ti, mely
nélkül "a v é g tel e n hez
k z ele b b e tn e l k edo sár k á n s' ép oda jut,
hol csupán hasának élő vén Brekeke nyárspolgári közönynyel gUllyolja a napba
néző sast: a mocsárba.
Csepregi úr nvilatkozata,
maly méltán elkomoríthutotb
nemcsak téged, hanem
mindeukit, ki ő benne az egyházias élet egyik támaszát
látta,
az idealismusnak egy másik keres irányáh61 származik, A kik az értelmi felvilágosodottság vívmányai iránt tulságos hódolattal viseltetuek ; azok az értelem által teremtett elméletekre
alapítjak eszményei ket. Ezek az eszmények is igen helyesek
lehetnének,
ha az emberi lélek nem volna egyrészt s zab a d, végtelen szabad,
melynek fejlődését véges értelmi elméletek mathematikai
korlátai közé szeritani
nem lehet, másrészt oly végetlenül gy a r 16, hogy az általános fogalmat a megfelelő érzéki tárgyt6l elvontan felölelni nem képes.
í

ö
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Miután a családnal magasabb fogalom a község, ennél ct haza vagy egyház. megint ennél magasabb az emberiség, annálfogva - igy okoskodik a si vár
elmélet - legmagasabb eszme az emberiség szeretete, mely mellett houszeretet
és egyháziasság egészen felesleges.
Nem gondolják meg, kik e nézeten vannak,
hogya ki családját nem szereti, annak hazaszeretete, vagy emberszeretete puszta
chimaera, vagy a kényelmesség álarczája, vagy valamely érdek vesszőparipája.
"A ki nem szeréti felebarátját, a kit lát, hogyan szerethetné Istent, kit nem lát l"
Úgy látszik Csepregi úr a zsinati képviselők választása alkalmával szeretett
volna két szavazattal birni, hogy kétfelé szavazván minden érdeket kielégíthesseu.
Mivel pedig ez lehetetlen, legokosabb volt semleges térre vonulni s hátának fedezésére igen czélszerünek látszott a jelszó, miszerint ő tulajdonkép . a felekezetnélküliség magasabb eszméjének barátja. Vannak, kik hasonlókép a honszerétet
parancsolta kötelességek elől az emberszeret é" világp0.Igár~ág csillogó köntösébe
burkolóznak.
Véleményemet elmondtam már mind a kettőről. (UI. levél). A
jelen esetben pedig - hiszem hogy a valódi eszményiség hivei ez alkalomszerüen fellépett iparlovagnak mert a felekezetnélküliség
nem nevezhető máskép
- fejére fognak tapodni.
E tapasztalatok
ne zavarjak lelked fejlődésének irányát.
Öleld kebeledre
forrón, szent hittel és meggyőződéssel nagy mesterünktől
tanult eszméinket,
s
azon tiszta örömmel, mely a hivatásnak élő lélek jutalma, azon nyugalommal,
mely a hű sáfárkodásnak .elmaradhatlan kisérője, zengjed el hálaénekedet vezérünk
testben való megjelenése fölött, ki az emberiségnek a mennyei érzelmekhez vezető
ösvényre utat mutatott.

Sasa Já.nos.

A néptanító és természettudományok.
Jelen század a haladás százada. Haladást észlelhetünk a gazdaság, kézmíi,
a tudományos irodalom s egyszóval minden néven oevezendő szakban, ,igy a néptanítási szakban is. Kötetek, füzetek, értekezések jelennek meg a népiskolai tanítás, s az egyes tantárgyak helyesebb, tökéletesebb módszerérííl, gyakorlati keresztülviteléről s már-már azt mondhatnók,
hogy a sok fától nem látjuk az erdőt:
és mégis van a népiskolának egy tantárgya, melylyel lehetőleg legkevessebbet foglalkozunk, melyhez úgyszólván legkevesebbet értünk, mely a nép iskolai. oktatásnak
még manapság is mostoha gyermeke, mely elhanyagolta tik, roszul kezeltetik. holott a dédelgetettek közt az első helyen kellene állania, mert ezen tantárgy alapján elsajátított ismeretek úgyszólván azok, a melyeknek az életben legtöbb hasznát veszszük mi, s velünk együtt tanítványaink,
az összes emberi nem. Hogy
melyik ezen tantárgy, úgyhiszem mindnyájan tudni fogjuk, hogy ez a ter m ész e ttudomány.
J elen századot a természettudományok
századjainak lehetne .nevezni s jogosan, mert soha és sehol annyi haladást, annyi hasznos és czélszerü dolgot nem
tudnak felmutatni, mint épen ezen században, s főleg a természettudományok
terén.
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Honnét van tehát az, kérdezhetné valaki, hogy daczára II természettudományok ily széleskörü elterjedésének,
a népiskolai természettudományi
ismeretekre
mégis oly kevés gondot fordítanak s hogy úgy modjuk, népiskolai természettudományi tanításunk, alig haladt valamicskével előbbre?
Ezen kérdésre igen egyszerűen felelhetünk, s az okot mi magunkban találván fel, elmondhatjuk , hogy ezen tantárgy elhanyagolásának
oka a tanító és harmadszor is a tanító.
Ra a tanítók ezen tuclományággal bővebben foglalkoznának, úgy bizonyára,
ezen téren, a népiskola többet volna képes felmutatni, mint el mennyít ténylegfelmutatni tud,
Midőn a népiskolai természettudományok

elhanyagolt

voltának

okául a nép-

tanítet neveztem meg. ami magam is vagyok, nem akartam azt mondani, hogya
tanítók ezen tantárgygyal
talán nem foglalkoznak, vagy hogy azt épen nem is
tanítják iskoláinkban.
Ezzel csak azt akartam kifejezni, hogy nem úgy foglalkozunk ezen tantárgygyal a mint kellene, s mert nem módszeresen, gyakorlati alapon
tanítjuk, sikert nem is igen tudunk felmutatni, s ennélfogva a vád jogosan minket
illet, ha azt mondjuk, hogyatermészettudományoknak
a mostan divó módszerben
történo tanítása, a mértéket nem üti meg s az eredmény oly csekély, hogya hozzá
kötött nagy várakozásoknak egyáltalán nem felel meg.
Jelen értekezésemben a t. Szerkesztő úr engedelmével, bovebben szeretnék
foglalkozni a természettudományokkal
mint népiskolai tantárgygyal,
s ezzel kapcsolatosan azon tantárgy hivatott terjeszfőivel a nép tanítókkal.
Lássuk először is a természettudománynak
mint népiskolai tantárgynak, történelmi fejlődését, s lássuk, hogyan kell, és hogyan nem kell a népiskolában a
természettudományokat
tanítani.
A természettudományi ismeretekkel, mint a népiskola egyik feltétlenül leghasznosabb tantárgyával Comenius foglalkozott ezelőtt 300 évvel legelőször. Ő
felismerte már a természettudományoknak,
az életre messze kiható nagy hasznát,
de az elvek, melyeket felállított nem gyümölcsöztek úgy, mint kellett volna és
pedig egyszerüen azért, mert a tanítók híjával voltak minden természettudományi
ismeretnek,
N érni sikert a természettudományok
terén a pietisták s a hires hallei Franke
féle intézet tudott felmutatni,
Rousseau, ki a természetet mindennél jobban szerette, s a ki a természettudományok mikénti tanításához szintén helyes nézeteket" teljesztett : nagy hatást
gyakorolt a philantropistákra s különösen a Basedowra, A philantropisták Rousseau
szép eszméit magukévá tevén, iskoláikban lehetoleg igyekeztek a természettudományokat tanítani.
Ezen iskolák azonban magánintézetek levén, ha tanították is bennök a természettudományt s bár j6 sikerrel is, az oktatásügy kevésbbé vette hasznát, mert
a többi nyilvános iskolákban ezen tantárgyat nem tanították.
Pestalozzi és tanítványai nagy súlyt fektettek a természettudományok
tanítására, ámde ok sem mehettek sokra, mert náluk is hiányzott az ezen tantárgyhoz
szükséges minél bővebb természet ismeret.
'
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Nálunk Magyarországon még ezen időben természettudományokról
szó sem
A természettudományok
tanítása a mi népiskoláinkban Mária Terézia királynő
kiadott
Ratio Educationis
czimü rendelet
alapján kezdett meghonosodni.
nálunk is csak oly sorsa volt a természettudományoknak,
mint a paedagohazájában, Németországban,
elképzelhető.
Legnagyobb uttörő volt s úgyszólvan a tormészettudományok
tanításának, a
a népiskolákban való meghonositására,
s helyes menetére L ű'b en Ágo st adta
meg a czélszerü alapot.
Ő nemcsak elméletben állított fel a természettudományok helyes tanítására vonatkozó elveket, hanem egy munkát is irt ezen tantárgy
helyes és módszertani
tanításáról.
Munkája "Leitfa~n
zu einem methodischen
Ilnterricht
in der Naturgeschichte"
1832-ben jelent meg először, s nég y évfolyamra volt felosztva.
Valóban uttörő munka, s mellette
oly gyakorlati irányú.
s oly közeljár6 a mai term. tud. tanításának
elveihez, hogy még mai napig is
sok e tárgyban megjelent műnek mintául szolgált.
Lüben nég y é vi terményrajzi tanfolyamot . kölönböztet meg a népiskolában.
Mindegyik tanfolyam egy bevégzett egészet képez, a mennyiben mind a három
országot magában foglalja és a következő tanfolyamok a megelőzőket csak kiegészítik, ki bővítik.
A két első folyamban (IlL-IV.
oszt. csak olyan term. testek
tárgyaltatnak
melyek a gyermek közvetlen közelében
találhatók,
s melyek könynyen szemlélhetők és a gyermekek által minden nehézség nélkül felfoghatók.
A tanítás mind a három országban, a valódi
természeti
testek
szemléletével és leírásával vegye kezdetét, nem pedig az általános szervtannal és
terminologiával.
Ez utóbbi csák ere d m ény e legyen a tanításnak.
Az 1. évi tanfolyamon a természeti testeknek csak a legszembeötlőbb
sajátságai vétetnek figyelembe.
A II. évfolyamon egy nem nek 2-3
faját veszszűk vizsgálat
alá, egybe
hasonlítván
azokat egymással, hogy a közös tulajdonságok egybefoglalása által a
nem fogalmát megalkothassuk.
E czélra kivétel nélkül csak olyan fajokat kell
kiválasztanunk
melyek egymástól
könnyen megkülömböztethetők.
Ily módon a
gyermekek minden nehézség nélkül' megismerkednek
a rendszernek két legfontosabb
egységével':
a fajj al és nem m e 1.
A Ill. évfolyamban megismerteti
a természet mindhárom
országa mindenik
osztályának természetes családait, tehát azokat is, melyek eddig methodikai okok
miatt figyelmen kivül hagyattak.
Itt tehát kiépítjük egészen a rendszert, és belevezetjük a tanítványokat a természeti testeknek a saját erejükön való meghatáro-

volt.
által
Hogy
gusok

zásába.
A IV. évfolyamon tanítja az ember, az állatok és növények életszerveinek
belső szerkezetét és életműködését,
úgyszintén az ásványok vegyi összetételeit.
Lüben fenti elveibőlláthatni,
hogy már eltalálta a helyes utat a természettudományok
tanítására,
s ha az egészen helyes irányt nem is határozta
meg, övé az érdem, hogy azt a tespedésből felrázta, a mélységből a napvilágra hozta.
Nálunk Gönczy Pál volt az első, aki Lüben elvei alapján 1852- ben egy
könyvet készített "Vezérkönyv a növénytan tanítására" czimme1. Sajnos azonban,
hogy ezen munka a mai tanítók előtt alig ismeretes
s az abban lerakott szép
eszmék nem használtatnak fel, a természettudományok
tanításánál.
(Folyt. köv.)
Márton József.
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A hármasszabály.
Viszonválasz

K. N. úr válaszára.

Mielőtt az arányok alkalmazásának
kérdéséhez még egyszer hozzá szólanék,
kénytelen vagyok én is egy kis történeti
részt előrebocsátani
annak igazolására ,
hogy nem egészen könnyelmüség volt tőlem az arányok alkalmazásának
értékéről
itéletet koczkáztataí
s nem egészen alaptalanul szólottam a tárgyhoz, mint azt K.
N. úr válaszának végén mintegy ke gye 1 e m döf é s l, minden kétséget kizáröü

lag á IIí tan inem átalja.
És vajjon mi alapon állítja ezt? "Mert - azt mondja - Cs. úr az általam ismertetett
módszert nem próbálta meg."
Ezt pedig miből tudja?
Mert a
mely ezikket Cs. úr saját állítása szerint az előtt nemcsak nem olvasott, de nem
is ismert.
És vajjon K. N. úr czikkecskéjének
olvasása nélkül nem lehetett halandónak az arányok alkalmazását megismerni és megpróbálni?
Vajjon K. N. úr
gazdagította a mathematikai tudományt e sablon feltalálásával ? hogy oly könynyen szemébe vágjuk másnak:
könnyelmüen koczkáztatott itéletet,
alaposan nem
is szélhatott a tárgyhoz. Én egy képezdei növendéket is többre becsülök, semhogy
ezt merném róla föltenni.
Nem úgy t. K. N. úr!
Ezelőtt 25 évvel tanultam és lpeg is tanultam én az arányok alkalmazásának módját.
S midőn az iskola küszöbét később - mint tanító - átléptem,
más módszer ismeretének
hiányában
mindazon számtani példákat,
melyeket
a
hármasszabály keretébe tartozóknak mondunk, annak segítségével oldottam
meg.
Körülbelül
egy évtizedig kinlődtam
így magam s kinoztam növeadékcimet
is a
viszonyok és arányok elméletévei és gyakorlati
alkalmazásával.
Ezen idő alatt
miudig éreztem, hogy nem elemi iskolás gyermekek
eszéhez való metliodust követek: azért szívesen olvastam egy-egy módszertani
könyvet, gyakorlati példatárt.
melyekről hittem, hogy e gyötrelemtől
előbb-utóbb
megszabadítanak.
Törekvésem
nem volt hiába való. Sokára ugyan, de végre mégis csak megismerkedtem
a következtetés módszerének számtani értéké vel, s azóta egyedül azt kultiválom.
Így
törlént aztán. hogy K. N. úr szóba jött czikkecskéjének
egyetlenegy
motivuma,
egyetlenegy betüje sem lévén új előttem, újabb próba nélkül is elég tapasztalatot
éreztem magamban ahhoz, hogy első közleményemet megírjam.
Ezeknek előrebocsátása után áttérek válaszának méltatására.
Közleményének két első szakaszában állítja, hogy .az arányok alkalmazását
mint jobb módszert az egységre hozás vagy következtetés helyett -- nem ajánlotta! Hivatkozik a figyelmes olvasóra, ki - szerinte - csak annyit talál közleménye utolsó bekezdésében.
hogy .legyenek figyelemmel az itten elroondottakra,
és próbálják meg ezen módszer szerint tanítani. Nohát
a figyelmes olvasó megteszi K. N. úr kedvéért, hogy fölkeresi az idézett szavakat a jelzett helyen, hol
is azok szép sorrendben a következőképen vannak lenyomtatva:
" ....
legyenek
figyelemmel az itten elmondottakra,
és próbálják meg ezen módszer szerint tanítani, ro ond hat o m, nem fog j k meg bán n i." Ezt a K. N. úr idézni elfelejá

tett négy szócskát

találom

én olyannak, mely az arányok

alkalmazását,

I?int job-
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bat II következtctésnél
ajánlja.Éu
t 1. Hgy fogtum föl :1 dolgot. hogy K. N. úr
az ő minden sorából kirivó szerénységéuél
fogva uem akarta senkire sem előre
rádisputálni
azt az előnyt, melylyel e számtani sablon a következtetés módja fölött bir: banern mintegy jutalmul tartotta fenn annak számára, .ki majd kérelmének eleget tesz. Me: t ba az, ki a próba megtevésére
magát elszánja vala, scm illi
előnyt sem talál; bizonyos vagyok benne, hogy elfecsérelt ideje és fáradsága után
igy sóhajt föl: de bánom, hogy vesződtem vele És hogy fején találtam a szeget,
kitünik K. N. úr válaszának (307 lap) eme sor -iból : ". .. a? arányok alkalmazása hat áro z ott an r ö vid ebb, k ö n ll' y ebb é s ért het ő bb! Továbbá: És
midőn az aránylatok módszeréveloldatom
meg a példákat, idő ben hat
r oz ott ani gen sok a t nye r e k stb."
És most kérdem, kell e ennél jobb ajánló le vél a tanítónak, kinek elég oka
van panaszkodni ·a szorgalom idő rövidsége és az iskola túlterheltsége
miatt?
Talán még sem értettem félre K. N. úrat?
De biz Isten nem is volna csuda, ha az ember félre értené azt. ki czikke
elején azt mondja valamiről, hogy "nem ajánlom",
a harmadik lapon meg már
ugyanazt égig magasztalja!
Ki az arányok alkalmazása és a következtetés mödja
kőzött el v és meggyőződés nélkül folytonosan laviroz !
Az azonban csakugyan érthetetlen
előttem, hogy K. N. úr iskolájában az
egységre hozast is, meg az arányok alkalmazását is gyakorolja. Hiszen népiskolában nem m6dszertanokat kell tanítani és kipröbálui,
hanern számot vetni. S ha e
czélra a tanító megválasztotta
meggyőződése
szerint a legjobb m6dszert, kultiválja egyedül azt, hogy minél tökéletesebbé
tegye magát benne elannyira, hogy
azt mondhassa: a módszer én vagyok. .
á

A 305-ik lap első bekezdésében idézi azon szavaimat, hol azt mondom,
hogy az arányok alkalmazása sablonszerü és az értelmet nem műveli, s aztán egy
irálytanilag és logikailag egyaránt gy a r l ó körmondatban
azt bizonyítja, hogy
minden számtani művelet gépies. E körmondatban ritkított betűkkel ezen szavak is
állanak:
"ha a gyermek azt (t i számtani példát) alaposan érti, ha a számok
egymáshoz val6 viszonyait fel tudja fogni, és azokat magának meg tudja magyarázni." Ezen öblös mondatot úgy látnám leghelyesebben kiegészítve, ha a helyett,
a mi ott van, ez következnék utána: akkor többé nincs szüksége az iskolára,
mert az a mechanikai ügyességen kivül körül-belül involválja
az elemi iskola
számtanításának czélját. Csakhogy addig, mig oda eljut, nagyon fontos kérdés az,
hogy mely módszerrel
erősítsük, irányítsuk a fejledező . gyermeki tehetségeket
arra, hogy azt a czélt, az önálló működés czélját elérhessék.
Az a m6d pedig
csak olyan lehet, mely úgy a számviszonyok, mint a példák alakulásaiban az okozati összefüggést
megvilágítja,
s a gyermek itélő képességének
alkalmat nyujt
arra, hogy azt a gyakorlati élettel, illetőleg a saját szük körében fett tapasztalataival összehasonlíthassa.
Ilyen m6d - szerintem egyedül a következtetés,
mert ott nem kell szabály, a gyermek mégis mindig tudja: mit tesz, miért teszi,
mi lesz az eredmény?
Az arányok alkalmazásánál ellenben nincs meg a logikai üsszefüggés.
Példáúl K. N. úr első közleményében a 102-ik lapon alul ez áll: Ha az ismeretlennek, vagy az X-nek értéke nagyobb lesz, mint fl vele egynemü és ismert számnak

19
értéke, akkor el két ismert és egynemű (5 és 12.) szar» közül mindenkor a kisebbik lesz az aránylat elso tagja; így 5: 12 = 180 : X. Ha én mos~ megkérdezném K. N. úr tanítványait, hogy miért teszik hát a kisebbik számot elsőnek, úgy-e
azt felelnék: mert az X-nek értéke nagyobb lesz, mint 180. Pedig az nem igaz.
N em azért kell az ó-nek első helyen lenni, mert az X-nek értéke nagyobb mint
180, hanem azért, mert az X-et a negyedik helyre írják.
Ha én az X-et a harmadik helyre imám, így: 5: 12 = X: 180, akkor ez a rozsdás fegyver csütörtököt
mondana. És én azt mondom, hogy K. N. űr ismertető csikkének egész szabálytudománya az X-nek futöhomokszerüen bizonytalan fekvésére van építve, s mégis
a szabályokban sehol egy szóval sem említi, hogy az X mindig, de mindig a 4-ik
helyen álljon.
•
Ezért mondottam' előbb is és moudom most is azt, hogy az arányok alkalmazása nem műveli az értelmet, mert azt megmagyarázni, a gyermekkel megértetni nem lehet. Pedig mily b öle sen mondja K. N. úr válaszának 306-ik
lapján az első bekezdés végezetéül : »megértetés nélkül az értelem fejlődni soha
nem fog."
Még egy megjegyzést kell tennem a 305. lap első bekezdésében kifejtett
ekoskodására, azt ti.,
hogy összazavarja a hármasszabálynak
fogalmát az arányok alkalmazásának fogalmával.
A hármasszabály
tananyag, a melyhez tartozó
példákat fel kell dolgoznunk j az arányok alkalmazása, meg a következtetés pedig
módszerek. Vitánk a módszerek kőrül forog, nem pedig a körül, kell-e a hármasszabályt tanítanunk vagy nem. Tehát K. N. úrnak minden ezen kivül eso bizonyí-.
tás a szélmalomharcz.
A 305-il, lap legalsó bekezdésében kifogásolja azt, hogy én a hármasszabály
fogalmának magyarázasát
meddőnek és theoriának mondottam,
mert "minden
számtani művelet megmagyarázására
vár. Ismét fogalom zavar. A hármasszabály,
kamatszámítás,
tőkeszámítás,
társasági szabály stb. nem számtani műveletek,
hanem gyűjtö nevek, melyek ft számtani példák osztályozását jelentik. Egészen
más elbírálás
alá esik az összeadás, ki vonás, szorzás és' osztás, •továbbá a
törtek megmagyarázása,
Vagy mi praktikus haszna van abból a gyermeknek, ha
tudja, hogy azt a példát, melyet épen számol, a tudományos férfiak a hármasszabályhoz, kamatszámításhoz
stb. tartozó feladatnak nevezik?
Nem is azért említettem én azt föl, hogy vele az arányok alkalmazásának
helytelenségét bizonyítsam, hanem csak azért, hogy azon elvemnek adjak kifejezést, miszerint kerüljünk
minden olyan fogalom·magyarázgatást,
melyre nincs okvetlen szükségünk.
Ugy is
van elég ilyen dolgunk, minek szaporítsuk. Hogy ne.volna meddő a hármasszabály
fogalmának magyarázása akkor, midőn én azt is, a kamatszámítást is, a társasági
szabályt is egyformán a következtetéssel
fejtetem meg, köztük semmi lényeges
különbség nem marad, úgy hogy a gyermek egyiket a másikától megkülönböztetni nem tudja!
Azon fogalmak közül, - melyekre már előbb is azt mondottam, hogy nem
más a gyermek előtt, mint ha azt mondom; nesze semmi, fogd meg jól'
de a
melyeknek tudásában kulminál - úgy veszem észre - K. N. úrnak alapossága,
csak az utolsóra . reflektálok, minthogy ahhoz azt a hetyke megjegyzést tette, hogy
én soha alaposan nem tanítottam az osztást. b's míért részesített e megtisztelés-
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ben? Mert első czikkében olvasható ezen mondását.:
"\'8-gyis egyik szám osökke ,
nése, a másik szám növekedését vonja in-ga után" kifogásoltam.
Olvassa el K.
N. úr még egyszer azt a szakaszt ezen szakasz nélkül, s mondja meg, értelmetlenné válik-e úgy magyarázata?
A nagyobb munkaerő kifejtése maga után vonja
~ munkatartam rövidülését.
ezt a gyermek a saját tapasztalata után is jól tudja;
de a számokról ilyent mondani II a d ars á g, (?! Szerk) lévén ők az erőnek és
tartamnak oly egyszerü kifejezői, mint gőzgépeknél a fokmutató Asz á m o k sem
nem csökkennek, sem nem nőnek, hanern mindegyik ugyanaz halálakor,
a mi
születésekor.
Egyik a másikára semmiféle bűvös hatást nem gyakorol.
Az ilyen
mondás elemi iskolában csak üres frázis, mely csak ártani tud, de használni nem
mintbogy az alatt a gyermekeknek
idejük van az ablakon kitekinteni,
mig tanítójuk az eíajta vaktöltéseket a levegőbe puffogtatja.
.
(Folyt. köv.)
Csizmadia Pál.

Üjévkor.
Lelkem édes hál'adással rakva
Száll egedbe Isten, Jó atyám!
A mit kértem, jóvoltod megadta:
Bú nem ért ez újév hajnalán;
Szent kegyelmed
napja süt reám.
S vaj' miért ez? Mert bűnöm'
megbántam.
Útaidban járni: szándokom.
. Szent Fiadat megjelenni láttam:
S félelemre többé nincs okom,
Mert igéje drága birtokom
Istenem!
ne hagyd e boldogságban
Meggyalázni
büntől éltemet.
Bárhová visz útam evilágban,
Szent karod vezessen engemet,
Míg a sírhant egykor eltemet.
És midőn majd Jézus, égi bírám
Trónusánál
meg kell állanom.
Szent kegyelmét
drága kincsül birván,
Keljen ennél tisztább hajnalom,
S örvendhessek
boldogságomon.

Tóth Is tván.
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Azok az adventi hosszú esték ...
Közelgetnek erősen s mire lapunk megjelenik,
be is köszöntenek.")
Alkalaz elmélkedésre.
Mező és kert megfosztva miuden ékességétől nem szörakoztatja
többé azt,
ki szeret a természet ölén keresni üdülést. A mogorva, zord idő kisded körünkbe
készt, szebank négy fala közé zár. S jól van ez igy.
Az adventi hosszu esték mindegyike jó alkalmat
szolgáltat ilykép arra,
hogy saját énünkkel is számot "essünk s mit tán az év egyéb szaka feledtetett
vón' velünk: önképzésünkre is szakítsunk pár órát; jó alkalmat szolgáltat,
hogy
eJmerengve saját multunkou, abból meritsünk okulást a jövőre, hogy gon d o 1kodjunk.
masak

* *
:1<
Ha valakinek szüksége van arra, hogy gondolkodjék jövője felől, van a tanítöuak ; ha val-ki töri agyát, hogy eltalálja :1Z utat és módot arra. hogy boldogulhasson, törnie kell a tanítónak.
Hisz mi vagyunk azok. szeretett pályatársaim,
a kiknek számára a sok szép
igéret után, fáradalmas muukánk jutalmául
újra csak a 300 frtos minimumot
szándékozik megszavazni az országgyülés
; mi vagyunk azok, kik a zsinatnak jövőben hozandó s dijazásun k javítására
vonatkozó végzései felől sem tudhatjuk, ha
édes ábrándjainkat nem döntik-e halomba, nem-e a reménynek halványul
világító
mécsét nyujtandják-e újból nekünk eszavakkal:
"Ember küzdj és bízva bízzál!"
S mivel így körültünk
minden azt mútatja, hogy rajtunk Isten segit csupán
s önmagunk, mi legyen teendőnk?
Gondolkodjunk,
hogy megtudjuk,
mikép legyünk jölétünkuek
megalapit6i,
szerencsénk kovácsai! ...
*'
Sokan s sokféleképen
adták már meg a választ e kérdésre s ajánlának
számtalan n.ellékfovlalkozást,
melyek által szépecskén szaporíthatjuk bevételeiuket.
Nekem azonban fl ma foglalkozás jutott
eszembe e csendes, h9sSZU estén,
mely minden pretestans tanítónak kell. rogy főfoglalkozását
képezze.
A józan vallásosság csiráinak elhintegetését
értem, a 1e l k ese d é s fe lk ölt é s é t híveinek s növendékeinek keblében, mely lelkesedé-től ihletve, készek
legyenek áldozatot is hozni, ha kell; adakozni, ha ügyük s ügyünk kivánja.
-'1.-

+:.

·x-

N em ok nélkül helyeztem előtérbe a h í ve ke t, hogy a lelkesedés
felleöltéséről széltam az imént.
Pr6bálgattam
én is a kezdő években közvetve hatni a felnőttekre,
azt gonelolva. hogy növendékeini
fl, beléjök
plántált nemesebb
érzést mind á töltetendik
otthon a szülők szivébe.
Gyenge kertészek voltak, vajmi csekély volt az eredmény, melyet általok
elérhetek.
Más eszközt kellett választanom
a köziiny megtörésére.
nJint filia beli tanttónak kötelességemmé
van téve, hogy vasárnap délutáno*) Bizony

a .uú.t ,,,,'1,,,/)61.

már

el is múltak
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Meghozt.ák

a zsinatot

is. mely

e derék

czikket

kiszorttotta
Szerk,
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kon könyörgést tartsak - E könyörgéseken
a hívek mindig szép számmal szoktak
megjelenni, kétségbevonhatlau
jelét mutatva azáltal vallásszeretetöknek.
Ennek tapasztalása ösztönzött arra, hogy az adventi s bőjti vasárnapokon a
kij eleIt evangeliomok alapján kat ek i z á c z i 6 kat
tartsak
növendékeimmel
a
hívek füle hallatára.
Erősen meg voltam győ~ődve mnnkám sikere felől. Hogy is ne! A vallását nagyrabecsülő
embernek keblében kell, hogy j6 gyümölcsöt teremjen az
isteni ige, kell, hogy az ily kép , nemesebbé vá16 szív hevesebben dobogjon minden
szépért, j6ért.
* *
Sejtelmem nem csalt.
Romlatlan keblű híveim mind sürübbeu s sürübben
látogatták a katekizácziökkal kibővített könyörgéseket.
Templomunk
különben is
messze esvén, szükségök is vo It a felnőtteknek e szellemi táplalékra
Arczukról olvashattam
10. mily j61 eső örömmel hallgatták egyszerű szavakba foglalt buzdításaimat s a szemekből alácsurran6 könny tanuskodott a mellett,
hogy j6 talajba hull az elhintett mag.
Volt gondom természetesen reá, hogy eltérjok a száraz katekizálás formáitél
s az evaugeliom nyújtotta tanulságokat, - növendékeimhez sz6lva ugyan - ügy
fejtsem ki, hógy híveim megértsék, inikép ez nekik szól főképen.
S mily bő anyaget is nyújtanak az ad vetiti s bőjti igék arra, hogy felkölt
sük általok híveink keblében a nemes áldozatkészség, az igazságszeretet,
a takarékosság, az Istenbe helyezett erős bizalom szép erényeit!
Természetesen
el kell találni az útat, mely a szív rejtekébe vezet, el a
hangot, mely legmegfelelőbb arra, hogy cvélt érjünk.
* *
S niindez nem oly nehéz, mint tán kiki gondolna, nem sokasbitja oly nagyon
dolgainkat, hogy tán a reá való készülés miatt egyéb végezni valóink szorulnának
háttérbe,
sőt inkább lelki élvezetet találunk e ténykedésben.
látva a szép eredményt' melyet szül a szivekben.
Nálam legalább eredménynyel járt. E munkámnak,
-- a hívek lelki világával való közvetlen érintkezésnek
,- köszönhetem,
hogy megteremtettük
a
nép k ö n y v t árt, mely szintén az új lelki életnek lett ápo16jává.
Ezen katekizácziók, illetve a vele kapcsolatos buzdítások segíték beszerezni, .
isteni tiszteleteink
ünnepélyesebbé
tételére a szép összegbe .kerülő . h li rm 6 II i li m ot.
E-munkám által tudtam kellőleg megvilágítaui,
hogy mily nagy és fontos
dolog ~L takarékosság, li jövő veszélyei vel, nyomoraival számolni tudás; ily módon
vetettük meg alapját a t a ll: a r é k - mag t á r nak,
mely 'már szépen növeli
ö.nnagát
Igy tudom elérni, hogy mi se hiányozzék ahhoz.. hogy iskolám megfelelhessen a hozzá fűzött követelményekuek,
értvén annak folytonos j 6 kar b a II
ta l' tás á t.
S akarnám hinni végül, hogy munkárn, fl, lelkesedésnek felköltésa által Jőn
eszközléje annak, hogy j a vad alm a z á som manap, habár fényesnek nem
mondható, de jóval is különb, mint a minő volt idejöttörn alkalmáv.ii.
·l·

.v.
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Nagyon szcrst-iém, ha mindeme példák által be tudtarn vőn, igazolni, mikép
a filiabeli tanítók nagyon hasznos szelgálatot tesznek. ha ily katekizácziók
tartására eltökélik magokat. Általa nemcsak, hogy építői lesznek Isten országának, hanem f'gyllttal ö nj ó 1 é t ö kel
ő mo z d í tói.
-ro

A J\1agas-'rátrán.
(Vége.)

Kezdetben hosszú sikátoron, - minő- akármelyik hányának aknája, - haladunk vegig. A vezető siet s biztat minket is, hogy iparkodjunk,
mert itt még
11clgy a légvonat, hideg van, meghűthetniík magunkat; de meg a puszta, mészkőfalukon kivül egyebet úgy sem láthatunk.
Tiz perczig haladván előre, a. barlang
belsejében vagyunk s elkezdfid ik a két sőt lassu haladás mellett két és fél 6ráigtartó lépesdmászás.
S volnának csak ú lépcsők jók, hanem bizony sokat csetlünkbotlunk rajtok. A karfák pedig a cseppkövek folytonos csepegésétől egészen sikosakká válnak Fárasztó út, de bőven kárpótolnak bennünket a látnivalók.
A nevezetesebb
pontoknál megállapodik
a vezető. rnegmagvarázza,
hogy
mely helyen vagyunk s aztán lángra lobbantja pár perezre magnezium-lámpáját,
vagy pedig görögtüzet
gy1Íjt s mi napnál fényesebb világítás mellett, vagy a
görögtüz biborfényénél szemléljük a cseppkövek csodás alakulásait s bámuljuk a
'I'oremtő hatalmát, ki a föld sötét belsejében is remek alkotásai által némán bár,
s mégis elég hangosan hirdeti nekünk: ember, én vagyok!
Mindenütt jégcsaphoz hasonló cseppkövek lógnak alá a mészkőtetőkről
némely helyütt kicsikék. de vannak oly vastagságuak is mint az ember dereka
Alakulásnkat ismeri miudogyikünk,
azért most csak annyit jegyzek meg, hogy a
felülről lefelé lógó cseppkővel egyirányban alulról is emelkedik: felfelé egy kupszerü cseppkő, az amarról is alácsepegő nedvességböl, illetve e vizben feloldva
levő szilárd anyagból keletkezvén.
Ha jól emlékezem, a fölülről lefelé lógókat
vezetőnk stalagmitokuak,
az alulról fölfelé növőket pedig stalaglitolmak nevezte:
S e cseppkövek oly lassan nö vekszenek, hogy több' száz év kell, mig az egymással átellenben levők összeérnek s oszlopot alkotnak.
De vannak ilyenek is szép
számmal az úgynevezett Oszlop- csarnokban.
Az egyes nevezetesebb helyeket ugyanis nevekkel látták el a szerint, a mint
il, cseppkövek
különböző,
csodás alakulása folytán a név a megjelölt helyre rá
illik.
Egy ilyen pontja a barlangnak a- Temető, hol keresztek, emlékoszlopok s
szomoru fűzek csoportja áll előttünk és sirok domborulnak
szanaszét.
S mindez
csillogó kőből, cseppenként alácsurdigáló stalagtítokból
alakult.
A Bányában arany és ezüst érczhez hasonlító cseppltövek csillámlanak felénk;
a Szalonnás kamrában pedig mint megannyi felaggatott szalonna-táblák lógnak alá.
fl cseppkövek.
hogy már szintén késünket szedjük elő, hogy metszünk egyikbőlmásikból. de hát n,lgyOI1 kemények, kőből vannak biz' azok!
Egy helyt kinai porczellán-torony
hű utánzata, másutt ökörfej,
Árpádsisak,
sugá!' tornyú templom tünik elő. - Majd a Dalosarnokka jutunk, hol a barlang
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roppant magas, boltozatos teremmé szélesedik s a vezetőnek dala oly erősen hallszik, mintha száz torokból jönne.
A barlang más részén Betlehem feliratot olvasunk s a magnezium erős
fénye mellett magunk előtt látjuk a karácsonyi történet szereplőit : Máriát a
gyermes-J ézussal karján, mell ette .Tózsefet s körültük a kiváucsi nézők tömegét.
N em messze van ettől a Templom, melyben szószék s keresztelő-kő emelkedik, mell ette áll a pap s ministrans-gyerek;
egy nő pedig a megkeresztelendő
kisdedet tartja karjain. A boltozatról egy nagyobb s egy kisebb csepkő függ alá,
melyeket a vezető - kioltván előbb magnezium-Iámpáját,
--- pálczájával ütögetni
kezd. S mi bensőnkben meghatva tisztán csengő harangszót hallunk, mely imára
hiv s a Teremtő csudaművei előtt leomolni készt.
S ily meghatott állapotban jutunk fel aztán a legszebb látnivalóhoz,
a Hab1eányhoz, mely a barlang legmagasabb pontját foglalja el. A cseppkövek. - mint
függöny - alányúlnak majd egészen a lábunk alatt levő talajig s mi csak az oda
terített pokróczra feküdve tudunk behajolni, hogy meglássuk a rejtegetett csodát.
S csoda-látvány is az, midőn a görögtüz kigyultával uszályos, fehér ruhába öltözött, gyönyörü női alakot látunk állani egy kisded tó közepén. Majd alig tudjuk
elhinni, h.ogy ez is kőből van, még pedig oly kőből, melyen szobrász vésője nem
dolgozott. A ta vacskának sima tükrén kisded csónak lebeg, jéghideg vizéből pedig
megkinál bennünket a szolgálatkész vezető.
A látottak közül még csak a kis- és nagi vizesést említern föl, - nem levén képes különben sem a barlang összes csodáit rövidke közleményembeu elregélni. - E helyeken mintha viz örnlenék alá a magasból, még a megtört hullámok fehér habfodrai is tisztán kivehetők, pedig !CŐ és kő az egész.
Ilyen a szepes-bélai cseppkő-barlang, sőt sze~b ennél! Ilyennek csak halvány
tollvonás festheti, a való elragad!

*
Most aztán menjünk Dobsinára. a jégbarlangba ! Utunk nagyon érdekes, unat- kozni nem fogunk, vagyis nem fognánk, ha befogatva tótocskánkkal tényleg bejárhatnők azt a száz kanyarodóval.
kapaszkodóval, lejtővel biró, óriás magasságu
sziklafalak közé vágott utat, mely Poprádtél
a jégbarlangig viszen.
Alig haladunk fél óráig előre, a gyönyörü Virágvölgyben vagyunk. Kocsisunk lassabban hajt, hogy beteljünk e szép táj szemléléséveI. Két hegyóriás közt
elterülő kedves fészek: ez, szép kis nyaraló.
C~ak néhány pavilon az egész telep,
körültök virágos park, de a mi van, az remek, elbájoló.
Itt egyenes a talaj, de ettől kezdve aztán, hol kereket kötünk, hol mindmegannyian biztat juk a lovakat, hogy a rémséges magaslattél
meg ne ijedjenek.
Útjártunkban itt-ott füré-zmalmokra
akadunk, majd a meredek hegyoldalon
legelésző marhanyáj vonja magára figyelmünket s rábaközi észszel azt hiszszük,
hogy egyik-másik barom mindjárt a nyakunk köré potyog a sziklacsucsról i
Majd tót falvakra bukkanunk. Egyik-másik tisztességesebb. lakossága csinosabb, de a legtöbb helység inkább czigány telepre emlékeztet bennünket. Apr6 faházak, csöpp ablakokkal, azoknak is fele be van ragasztva papirossal. Együtt lakik
bennök ember, malacz, tyuk szent békeségben.
Ha aztán ily szegényes tót falun robogunk végig, sok apró pénzünk
legyen,
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mert körül fog bennünket egy sereg apró, félig meztelen t6t gyerek S <líldig kér,
könyörög s szalad kersink után, mig valamit nem dobunk nékiek.")
'De bármily szegényesek is efaluk, környékük isteni! Köröskörül, merre csak
szem láthat hegy és hegy, köztük, -- mint a többl-k ura s feljebbvalója a magasba tolakodik, felhők közé rejl vén el arczát, - az óriás Királyhegy.
Itt fürge
hegyi-patak ,rigy6zik tova, körülvéve vizi növények s nagy s irga virágok százezreivel; amott a hegyoldalon fenyvesek zöldje' sötétlik s' kicalja enyhheJyét az
eltikkadt utasnak. Egyik-másik sziklnszélre került szerencsétlen fenyőnek kimosta
már gyökerei közül az 8s6 a föld nagy részét; alig-alig tartja magát s félre dülve
látnunk engedi szanaszét fut6 gyökérzetét, mely a mélybe épen nem hat, nem
hathat, hisz a sziklák felett alig egy arasz a tápot adó humusz, melylyel meg
kell elégednie.
Ily természeti képekben, gyönyörködve, lassanként a sztraczenai-völgybe
jutunk. Az út két oldalán óriás sziklafal, mely a magasban majd egészen összehajol
de mégsem annyira, hogy megvédett volna <bennünket ama tettenos esőtől, mflly
utunkban előkapott s az előbb ballacskál6 csermelyeket vadul zúg6 patakokká változtatta. Majd a jég kazdte rá, de akkorra már a jégbarlangi vendéglő fedélzete
megvédett ben .ünket. Hogy mennyi jég hullt alá elképzelhetni,
ha megjegyzem,
hogy 3 óra .mulva, midőn haza felé utaztunk, félig jéggel telt árkok mellett haladtunk el.
Ilyen az ottani vidék, előre izelírfit ád a jégből a jégbarlangba utaz6nak!
A dobsinai barlangnak szintén magas hegy oldalán van a bejáreja . .T61 megizzadtunk, mig odáig feltöri ettünk a nedves hegyoldalon.
Ott aztán jö fél 6ráig
hí:ítőznünk kellett s csak aztán léphettünk
be személyenként 2 forintnyi tagsági
díj mallett a jégbarlangba.
'I'erjedelmére nézve sokkal kisebb, mint az' előbb ismertetett cseppköbnrlang.
Fél ora alatt körüljárjuk az egészet. Utjai s lépcsői a lehető legjobbak s villanyfénynyel levén a barla-ng világítva, mindent tisztán látunk s könnyen haladunk
előre.
Bámulatba ejt bennünket az 6riás jégtömeg itt a hegy beljében; toronymagassága jégfalak közt járunk s csodáljuk a természetnek eme szeszélyes játékát, hogy ime augusztus közepén, midőn künn ember s állat majd a forr6ság
miatt vész el, - itt sikamlós jégtáblákon lépdelünk!
A barlang levegője, mint akifüggesztett
hőmérő mutatja, 1 fok meleg s a
jég még sem olvad el, sőt folyton új meg új képletek keletkeznek a barlang
mészkőfalain.
•
Itt is van, mint a cseppkőbarlangban
Temető, Dalcsarnok. Vizesés ; sőt a
mi ott hiányzik: Kutat, Lugast s Orgonát is láthatunk jégbOl ; az orgona mellett
lefátyolozott nő knlcsolja imára kezeit s legremekebb látnivalóját
képezi it jégbarlangnak.
Van még egy kevésbbé szép, mint inkább é'rdekes s majdnem elrémítő pontja
e barlangnak a Pokol. Egy roppant mély szakadék, melynek fenekére' az aláhajított kő j6 kis vártatra ér alá.
*) Nem czigány-gyermekek

voltak-e azok a tót falu végéről?!

Szerk.
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A barlangnak nagy része, mint vezetönk mngyarázg.rtá,
gondolom 187:1-ben
bedőlt s igen sok szép képietet temetett maga alá a Ieszakadt unészkő-tö meg.
*
A ~agas-Tátrának
még egy s általunk is szemlélt csodaszépségéről
akarok
még néhány sorban említést tenni s ez a Csorbai tö.
Csorbáig, mely helységtől a tó nevét kapá, a vonattal haladunk s ott aztán
tót fiákerek várakoznak az állomásnál,
hogy a közel két 'óráig tartó uton felkocsikáztasaanak
bennünket egy nagyon magás lH'gy tetejére.
Szegény, apró lovak, hogy csurog" ezekről az izzadság s nem marad száraz
tán a fülök hegye sem, mire a hegytetőig felkapászkodnak.
Fele uton. már anynyira megsajnáltnk a szegény párákat, hogy csak a nőket hagyva a kocsin, mi
férfiak gyalog törtettünk fölfelé .
. A Csorbai tó, mely a Magas-Tátra tengerszemei között a legnagyobb, e magas hegy tetején levő horpadást tölti ki .s akkora terűletet foglal el, hogy körülsétálására kell egy öra.
.
Körül van é-pítve díszes pavilonokkal. . a' háttért pedig magas s- fenyvesekkel
beültetett hegyek töltik ki. A lehető legszebb látvány az, melyet a Csorbai tó
nyujt, Különösen a tóparton felállitott kis háziköböl nézve e fenséges képet, majd
azt hiszszük, hogy nem is vén földünk képe már ez, hanem egy kis előleg valamelyik szebb csillagzatból ! Körülsétálni- e tavat s hallgatni a méla dalt, melyet
a csónakosok ajkiról lopva. kóbor szellő fülünkig hoz el: a legnemesebb élvezet.
S ez élvezettel fejeztük be mi is tátrai utunkat s haza térve, a sok szépség
között mégis csak legszebbnek találtuk csendes hajlékunkat árnyas diéfáival, mert
hát hiába, csak az igaz, a mit Petőfi igyen mond: "Itt vagyok honn. itt az én
világom"

Szutter Dániel,
tanító.

Keresztelő

János születése.

Pap volt Zakariás, az pr 'igaz papja;
És ezt nem csak neve, -- élte is mutatja.
Hű neje Erzsébet vele együtt szépen
Járt az Ur tanácsán, csendes békességben.
Ámde tövis nélkül a rózsa hol terem!?
Szivük et is titkos bú rágja szüntelen:
Gyenge aggok immár, és gyermekük
nincsen,
Kire szemük édes reménynyel
tekintse n.
Egykor Zakariás a nagy oltár előtt,
Kezében tartva az illatos füstölőt,
Megrémült,
-' mert ime! az Urnak angyala
Előtte állt jobbról és meg is szólala :
-Zakariás, ne félj! - jó hírt mondok neked;
A mit kérve kértél, lesz immár gyermeked !
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Örömöt lel benne Israel, mint magad,
Mert Istenhez térít e népből
sokakat.
«János» lesz a neve, - Illés lelke rajta,
Meg-rendít az ige, melyet hirdet ajka;
A nagy Messiásnak ö készít majd utat, Hajnal csillag, mely a kelő napra mutat l«Beszéded' - mond az agg - csodásnak találom,
Miröl tudhatern
meg, hogy mind ez nem álorn i"!»
«Én vagyok Gabriel, - az Ur küld hirnökül,
S megnémulsz,
míg rajtad mind ez beteljesül!S úgy lőn, Zakariásnak
néma maradt szája;
De azért szivében a bölcs Istent áldja;
Míg nem elközelgett
a boldogság
napja,
S újszülött kis fiát keblére zárhatja.
S midőn a rokonság
örvendő csapatja
Akiskednek
• Zakariás» nevet adja,
Táblát kér, hogy írjon, de megoldile nyelve:
«Jánosnak nevezzük:
- nagy az Ur kegyelrne

l-

S ihletve szól: <rnire milljók szíve vágyott,
Látom megszületni
amaz új világot.
Israel Istene szabadítónk
leve . . .
Fiát küldi hozzánk, - áldassék nagy neve l-

Zábrá.k Dénes:

»Felelet Döröcskei nyilt kérdésére.«*)
1.
Az .Evangelikus Népiskola" ll. számában a ·t. Döröcskei úr által irt "nyilt kérdésben"
ehnondottakra nézve, kötelesnek érzem magamat, mint érdekelt fél, a következökbeu válaszolni·
Több két hónapjánál, hogya kénlésben emlitett könyvet meghozattuk és szétosztottnk.
Hogy nehézségekkel fog jMni az új könyv behozatala előre tudtuk, nem mintha a Gel krt az
idevaló polgárok nem fizethetnék, ele mert ürltg;yül szolgálaud, hogy a 'tanító új intézkedéseben
gáncsoskodjanak
s azt meghiusítsák.
lIlely czélból
épen Döröcskei úrhoz fordultak. a biztos orvoslás reményében.
De mind
ezek daczára még mindíg bíztunk a t. Döröcskei úr erélyes támogatásában, ki állásáuál fogya
a szó hatalmával bir. Az első esetet, mint már tudjuk, úgy intézte el, hogy az illetőt fölmentette a könyvvétel alol, szellemi fogyatkozását hozván okul, melynek az lett a következménye,
hogy egyszerre egy tehetségesebb leány sem tudott olvasni. Hogy pedig a leáll)' jól olvas,
arról t. Dörócskei
úr is meggyőződvén ez ügyet meg a legegyszerübben úgy intézte el, hogya
könyv árát az iskolában a gyermekek előtt sajátjából kifizette.
Ezóta a gyermekek könyvre pénzt nem hoztak.
Eg-yébiránt e magán ügyet nézetem szerint nem tartom elég okarlatoltnak arra nézve
hogy t. Döröcskei úr a nyilvánosság elé bocsátotta.

Schmidt József,
tanító.
*) Lásd a kérdést az Ev. Népiskola

mult évi folyamának

novemberi

számában.

Szerk.
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II
J\lintlJUgy gyarlóságáuál
fogva az ember tokeletes valunit, sohasern produkálhat, a felvetett kérdésben adandó válaszomnak sem vindikálhatom az absolut helyességet s észrevételeim
nyilvállítását csak egyéni vélemény számban kivánom vetetni, melynél bátorságot veszek rmgamnak mindazou tételekre kiterjeszkedui, melyek véleményemmel meg ue.ii egyeznek.
A kérdés olvasása közben három helyen akadtam ily tételre.
Sorrend szerint elsőbben is a főt \:ütó részére, sz int azon t·U·i.Cl tnnt fel, IlJgy az az
előt elátás, szenipontjáből, a körülmények
iniatt. az előállható nehézségek elkerülése végett, a
beho~andó könyvekből néhány darabbal kevesebhet rendeljen, (magától értetik:
mint a meuuyi
szükségesj ; vagyis nem baj, ha ez első alkalommal nem iti IflSZellátva iuinden gyennnk köuyvvel és pedig az ismert körülruények iniatt.
En úgy hiszem, első és fökellék, hogy minden iskolásgyermek m inri ell k r Imé nye k
köz ö t t tankönyvvel el legyen látva és prrlig már els
alkalommal is; mert a tankönyv
nélküli iskolás hasonló a háhornha vonuló fegyver nélküli katonahoz.
Ilyen, pedig' külöuöseu
a
ö

ü

ö

mai 'Világban, alig képzelhető.
Kivételeket már az elsö évben sem "lehet tüm i, lllert .azok az ismerve ismert körül-.
mények további évekre is meg szoktak maradni bárhol is, ennélfogva 1\Z első évnek folytutásni
is lesznek s az első engedékellység utóvégre meg fog j a lila gát b osz u Illi úgy a tanítási
eredményeu, mint az intézőkön.
.fl auem , ha il szülő birja, de nem akarja, azt rá lehet és r á
kell
szoritani ; ha nem birja, akkor a nemakarás számba nem jöhet.
Ily kivételes esetben
forduljon vagy maga az illető, vagy pedig 1\Z iskolaszéld elnökség' a most már minden községben elrendelt és szépen gyarapodó szegénypénztárhoz.
honnét, hinni merem, hogy az igazán
kivételes szükség e tekintetben is fedézve lesz. Különben
az olvasókönyvekuél, igen helyesen
mindinkább jobban divatba jön minden tiz példány után a szegények számára egy ingyenpélcl:íny
adományozása, mely szinte igen enyh iti a "körlllményeket".
Legalkalmasabbnak
tartom új könyrek behozatalát már egy-két évvel előbb konstatálni ,
mely illő alatt a régiekből új rendelés mellözendó ; e helyett a tanulök az iskolából kimaradtak.
esetleg más osztályba átlépettek h.szuált tankönyveiből lássák el magukat, a meddig cs'ik
lehet. Ha egyszer aztán a régi 'könyvek kisebb nagyobb mértékhen használhatlanokká
váltak,
újabb tankönyvek behozatala, a régiek megrepetálásánál
nem fog sokkal nagyobb nehézségbe
ütközni.
A közrnondás is monrlja : az első sütetnél kell az asszonyt szoktatni!
A másikra, t. i. a gyenge tehetségű, de kerára való tekintetből a felsőbb osztályba
eresztett, vagy usztatott gyermek minő tankönyvvel látandó el, nézetem következő.

át-

Általában, ha azt' akarjuk, hogy még a leggyengébb felfogásn gyermek is tanuljon valait és ezt akaruunk kell -- az paedagogiai szempontból a felsőbb osztályba semmi esetre sem
ereszthetö át, mert más osztályoknak
más a teendöje, a Ielsöbb osztály az előző osztályhan
előkészitett alapra épít tovább, alap nem létében tovább építeni' pedig nem lehet. azért az
"usztatás" a paedagogiai lehetetleuségek közé ~artozik.

1)1

Mindamellett megtörténik, - bár elég helytelenül - hogy hiányos előkészültségi.i gyermekek is áteresztetnek a következö osztályba, a hova nem valók, hol a többiekkel távolról
SOlll tudnak lépést tartani.
Azonban ezt tapintatos
tanító rt s aj á tel hat áro z á s ból
sóhasem fogja tenni, sőt ellenkezőleg figyelmezteti a kérelmező, illetve alkalmatlankodó szülöt
az ezzel járó hátrányokra.
És ha minden jóindulat megtörik a szülő makacsságán,
ekkor a
tanító törvényszerűen
a kivánalmat megakadályozni nem birván, asz ülő hat áro z ott
k i v n s g ára eng ed a kén y sze r hel y zet nek,
dell jól a g li gye Im ezt e t i t
az e zze 1 jár ó ter h e kés hát r á n y o k r a.
És ha a szülő mindezek daczára mégis megmarad elhatározása mellett, nem lehet joga
az ezzel járó terhek és hátrányok ellen rngódozni és tapasztalatom szerint ilyen
elő z m énye k II t n nem is teszi.
Tehát haa gyermeket kénytelenek
vagyunk uszni hagyni az "árral", hagyjuk azt
uszui a "sárral" is, (?! Szerk.) mert máskülönben a rendkivüli állapotok elharapódzásának
á

á

á

ő

á

nyit juk meg a tért.

29
zást,

rem
ártau-i ezen dl)l~'ot
következméuyeivel együtt,

haszonnal
járna,
A hnrmadikra
tom,

nézve

s nem is tartozik

és iskolai
köre.
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a bővebb

k-rdéshez.

és ugyanazon
a fogalmak

összezavarását

a népiskolákba
is behozni az osztályouövendékekre nézve ez nem ruegvetendő

S

iu.lo s.ilástól,

Csak
fogalmak,

azt
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meg',
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hogy
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gyaui-

iskolnszéki
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más-más
magával

a ruuukahozhatja
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is:

-áro
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Molnar Jairus "Chorál-gyűjteményének"
II füzete mezjelent Bi-Szarvason A
gylíjternény második füzete az első füzetheu közölt tnrtal ornjegyzéknek
megfelelőleg azon dallamokat hozzu, a melyekre a leghasználtabb
énekek reggeli.
délutáni,
esteli ... énekelhetők,
azután pedig az énekeskönyvek beosztás 1 szerint
az adventi, karácsonyi stb. énekel, dallamai
jönnek.
fSzárnszerint
~UG, illetőleg
:H:i1. Lapuuk
olvasöinak
figyclmét
ezúttal
is felhívom
e tetemes költséggel
járó
vállala t pártolására.
Hires gyermekek.
E czírnen igen érdekes könyv jelent meg Légrády testvérek kiadásában, mely az ifjusági irodalmat gazdagítja.
A becses könyv szerzője
Tisza I~telka, ki il nevezetes gyermekek megkapo történeteit külföldi művekből
gyujtötte össz« s előuyöaeu
ismert \ onz« irályával ültette át mavyanu. Érdekesnrl érdekesebb történet •..ket olv.isunk gyermek-királyokr61.
gyermek-vértanukröl,
bátor, ssorgulmas gyerrnekekrő'l, sőt kis k91től<ről, tudősokr.il és ruűvészekrfíl is,
És pedig képviselve 'vannnk a, világ örténet
valamennyi kerszakának nevezetes
gyermekei, Jo IS zsidó gyermenkirálytól
kezdve a legujabb időkig l\lint történelmi
érdeki ifjuságu illU is számot tesz, mint szórakoztató pedig meg bec-ülhetlenA
vaskos kötet szép kötéssel
van ellátva, Ár» 1 frt 20 kr Kár, hogy e derék könyv
magyar átdolgozöj.i
ri. magyar történetben egyetlen "hi'es gyermeket" se talált, a .
kinek a példáján ri. magyar gyermekek Ielkesedhetnének l
Új maqvar Ábc~, Egyetemleges hang és szóidomok alapján, Az "Alphabet
universel ph-uogrubique"
magyar kiadása
Kiadta R ó nai F ere n c z főv. tanító.
Olyan szavakból
tanítja az egyes betűket, a malyekben ezek mint természetes hangok szerepelnek, egyúttal kis ábrakat rajzol, melyekből
le lehet szánnaz+atni
a
megtanulandó
betű vonalait.
A munka megakarja szüntetni
azt az előkészítéssei
járó bajt, hogy a gyermekek, nem látváll összefüggést abe t ű irá s a és h a n gz s a közt, csak parancsszóra tanulják meg, hogy milyen betű milyen hangot jelöl meg. ,- E különös kis művecske ára 12 kr.
Rózsabokor.
Képeskönyv jó gyermekek számára. Kiadják a Légrány-testvérek. SZÍl'egét irta P ó saL a j o s, a gyermekek e kedvelt költője
A könyvben
szebhnél-szebb. csengő-bongó versek váltakoznak, apróbb ~ llagyobb gyermekek
számára. A csinos képek Ej i sch er Lajos eredeti tusrajzai után készültek, barna
nyomással Jól esik tapasztalnunk,
hogy végre a gyermekek képes .könyveit
is
hazai művészek eredeti rajzaival illusztrálják
kiadói nk, s így a gyermekek képes
köuyveikbou
hazai ismerős alakokat s olyan háztájékokat és olyan viséletű embeá
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reket látnak, a minőket az életben & díszesebb kiadás ára 2 frt, az egyszerűbbé
1 frt 20 kr.
Igaz történetek.
Irta Sza b ó néN
o g áll .J a n k a. Légrády- testvérek
kiadása. Szábóné . 43 eredeti elbeszélését szintén magyar illusztrátor, Hom ic s k ó
Athanáz rajzai ~iszítik. A díszes' és j ó könyv áru 1 frt DO kr.
"Theologiai ismeretek tára" czimü füzetes vállalatra
hirdet előfizetést
Horatsik János könyvkiadö
Kolozsvárott.
E vállalat, mely 1892-ik év elején
fog megjelenni, régen érzett nagy hiányt "an hivatva pótolni s az újabb 'időben
mindinkább föllendülni kezdő protestáns egyházi 'irodalom munkásainak
és pártolóinak. köztök kivált a lelkészeknek becses kézikönyvet fog nyujtani.
Egy ily
szótárszerüen
berendezett
s lényegében
mindent magában foglaló munkát még
azok sem nélkülözhetnek,
kik alapos képzettséggel
rendelkeznek a vallas- és egyháztudományoknak
'akár valalmelyik
szakjában, akár valamennyi ágában.
Hiszen.
az ilyenek is gyakorta érezhetik szükségét annak, hogy bővebb utánjárás helyett,
rövid foglalatban tekintsenek át bizonyos részletkérdéseket,
melyek felől csak alkalmilag veszik észre, hogy' nincseuek velök egészen tisztában. Annyival kevésbbé
. nélkülözhetik e szerint azok, a kik vallásos érzelmeiknél fogva érdeklődnek ugyan
az egyházi ügyek és a theologiai irodalom
iránt, de kisebb-nagyobb
mértékben
mégis laikusoknak mondhatók
a hittudományokban,
a melyek részleteinek behatá
fejtegetéseí vel nem egyszer van alkalmok találkozni.', Az ilyenek ol vasmányaik
,
közben sokszor akadnak olyan kifejezésre, vagy utalásra, melylyel maga az irö
teljesen ismerős levén, eszébe sem jut azt bővebben megmagyarázni.
'azonban
előttök rejtély gyanánt tünik feJ, a mi aztán az illetökre nézve a hozzákapcsolt
fejtegetéseket is érthetetlenekké
teszi. Ezekben az esetekben egy minden lényeges pontra, vagy kérdésre kiterjedö lexikon kétségen kivül sokkal inkább meg-felel az igényekuek,
miut egy egész szakkönyvtár, a mi hazánk ban il korlátolt
anyagi viszonyok miatt külöuben
is nagyon ritka. Idegen nyelveken hasonlóxmunkák -nagy számmal találhatók ugyan, de a magyar közönség még hazája nyelvén,
nem bir egygyel sem. Most azonban Antal Géza, pápai főgimnaziumi tanár
dr. Bartha Béla
sárospataki
jogtanár.
Berde Sándor, nagyenyedi theologiai
tanár, Csiky Lajos debreczeni theologiai tanár, a "Debreczeni
Protestaus
Lap"
szerkesztöje, J özsa Zsigmond, nagyenyedi theologiai tanár, Hévész Kal mán, pápai
theologiai
tanár,. a "Dunántuli
Protestáns
Lap" szerkesztője,
S. Sza bö József,
napragyi
lelkész és' Zoványi Jenő, kolozsvári lelkész, theologiai
magántanár
magokra vállalták,
hogy a fenn jelzett művet közös erővel elkészítsék.
A körülbelül hatvan, sürün, kéthasábosau
nyomtatandő
nagy 8 r. ívre terjedő muuka,
az 1892-ik év elejétől kezdve két hónaponként megjelenendő öt-öt íves füzetekben
jut a megrendelők kezébe, Az előfizétések határidejéül
1892. január' első napjait
tűzi ki. Előfizetéseket akár az egész műre 5 frtjával, akár hat füzetre 2 frt 50
krjával a kiadó azonnal elfogadja.
'
Jókai Mór mesés künyve.. Révai testvérek kiadása.
A majd 400 oldalra
terjedő nagy kötet ára? - Aligha jelent még meg a magyar könyvpiaczon ehhez
.fogható ifjúsági mű. Tele van ez a könyv bajosuál bájosabb, érdekesnél érdeke. sebb apróságokkal, a melyek magyaros, szingazdag nyelvükkel kétségtelenül nemes
árzelmeket keltenek az olvasó fiatalságban.
Valóban jó gondolat volt Jókai eme
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kis történeteit,
meséit egy kötetbe gyűjteni össze, mert kétségtelen,
hogy ügy a
szülők, mint a tan ügy barátai örömmel adják e köuyvet a fiatal nemzedék kezébe,
hogy olvasván belőle, Ile' csak igen kellemes szórakozást
találjanak általa, de
tanulják megismerni és szeretni azt av, iguván szeretetreméltó
nagy költőt, a 'kinek
Jókai Mór a neve
I

/

Vegyesek.

A zsinatról. A mit egyházunk jelesei oly régóta sürgettek. a mit mindnyájan oly epedve vártunk, s a mitől annyi bajunk orvoslását reméljük, elj t t :
törvényhozásunk száz év óta zárt tanácsterme megnyilt, s a zsinat deczember hó
őén megkezdette • nagyfontosságú
muukáját.
Magasztos és lélekemelő ünnepélyek
előzték meg a zsinat törvényalkotó
munkásságát.
Decz. őén d. e. 10 órakor
megnyító istenitisztelet
volt a pesti gyülekez- t templomában;
melyen Sár k á n y
S á mu e 1 banyakerületi püspök tartott egyházi beszédet,
Istenitisztelet
után a
deáktéri fŐ~yll1násinm disztermében
gyültek össze a zsinati képviselők, il hol
b Pr ó nay D ez s ő egyetemes felügyelő mondott eszmékben gazdag s meleg
vallásos érzülettől áthatott
megnyitó beszédet.
Lelkes éljenzés s szünni nem
ah 6 taps követto a szép s biblikus zarnatu szónoklatot.
Akoljegyzők
"-megválasztása után az elnöklő egyetemes felügy~lő bemutatta a kultuszminiszter
azon
leiratát, melyben ő Felségének fl, zsinattartásra
adott engedélye közöltetik. Másnap
d, e. az 17\)0/\:11. évi 2G. t.,-CZ századik évfordulója alkalniáb ól ünnepélyes hálaistenitisztelet
tartatott
úgy a reformátusok,
mint az ágost. hitvallásúak templomában, melyre a két testvér-egyház
közös ünnepélye következett a vármegyeház
gyiiléstermében.
Az elllöki székeket b. Va y Mik ló s ref, főgondnok s Kar say
S álld o r ev. püspök foglaltak el Az 17!:J0/91. évi 26. t.-czikket méltatő emlékbeszédet dr, Győ r Y Ele k tartotta,
szó noki hévvel s éles logikával emelve ki
azallamnak
s protestantismusnak
,azonos érdekeit. A prot. öntudat e nagy ünnepségei után decz. 7-én kezdődtek meg a zsinat é r d e III 1ege s tárgyalásai. A megjelent zsinati tagok -igazoltatván, elkökválasztásra
került a sor. Prőnay báró arra
kérte a zsinatot, hogy mint az 1791. évi zsinaton' nem az egyetemes feliigyelő
'(Balogh Péter), hanem Pronay Úszló
elnökölt, úgy most se őt bizzák meg a
tanácskozások vezetésével, hanem válaszszák meg elnöknek P é c h y 'I' am á s képviselőkázi elnököt; indítvány ozza továbbá, hogy egyh. elnöknek Kar sa: y Sándor
püspök választassék meg
Az egyetemes felügyelőnek mind a két indítványa- elfogadtatott s küldöttség
ment Péchy 'I'amásért, kit megérkeztekor
Prónay báró
melegen üdvözölt s átadta neki a zsinat világi elnöki székét. A decz. 8-án tartott értekezleten kimondotta a képviselők nagy többsége, hogy a zsinati törvény. hozás ölelje fel az egyházi élet egész niezejét, az alkotmányozáson
s törvénykezesen kivül a vagyon- és iskolaügyet is. Az értekezletet követő nyilvános ülésen
elhatároztatott, hogy ft zsinat feliratában hálájának s h6dolatának
ád kifejezést ő
Felsége iránt azon legkegyelmesebb
elhatározásáért,
melylyel a zsinatot engedélyezte s ezen engedélyben fl kir biztos kiküldéséf illető jogával élni nem kiváut. Dl'l·z. lO-éll tartotta
lllég u 'zsillat l -U.l. évi utolsó ülését. a melyen az
ö
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elnök betérjesztel te, egyéb kérvényekkpl együtt a győrmegyei 8S siovidéki tanítóegyesületek kérvényeit. Azután ,a zsinati előmunkálatok feldolgozására
s törvényjavaslatok foldolgozására s tönén.,ja\'aslatok
elkészítésére négy, t. i. alkotmányügyi, törvénykezési, iskelaúgyi
és pénzügyi bizottságot küldött ki; ezeken kivül
megválasztotta
a kérvényi, gazdasági, naplóbiráló és prot vegyes bizottságot,
mely utóbbinak feladata leend azon ügyeknek kijelölése, melyek a két prot. felekezetet közösen érdeklik. A' kiküldött bizottságok azonnal meg IS -alakultak, s
megválasztották elnökeiket és előadóikat. Az is le o 1 a ügy! bizottság az ő elnökövé B r e z nyi k J á nos kir tan, selmeczi lyceumi igazgatót,
előadójává
Sch ne lJ e r István pozsonyi theol. akad. igazgatót választá, fl. gymnasiumi ügyek
kidolgozásával
Böh m Kár 0·1 y t a nép oktatásra s tanítóképzésre
vonatkozó
javaslat elkészítésével Kap iGy ul á t bízván meg A többi bizottságok következőleg alakultak meg: az alkotmányozó bizottság elnöke l~tt Zs i 1 í n szk Y
Mih á 1y, 'alelnöke Bán
.Tó zs c f, előadója Kun d Sam u; a törvénykezési biz.
elnökévé dr. Samarjay
Károly.·alelnökévé
dr. Győry
Elek,
előadójá,'á
Pos z v é k S álld or; a prot. vegyes biz. elnökévé Bán ó OT ó zs ef, előadójává.
dr. Győ r y Ele k. Ezzel a zsinat első. ülésszaka befejezést nyert s a képviselők
hazatértek.
A második ülésszak csak a bizottsági munkálatok befejezése s igy
hihetőleg a husvéti ünnepek után fog megnyittatni.
K.
__ A tanítok fizetésének
rendezése, a nyuJdij-törvény
módosítása.
Megtörtént tehát, törvénybe van igtatva! Igaz, hogy reményeinkben, malyeket a nyugdíj-törvény módosításához fűztünk, sok tekintetben csalatkoztunk, mert öhajtásaink
mindenben nem teljesiiltek: inindazáltal
így is nyereség az hazánk összes nép tanítóira nézve. Ezentúl tehát nem lesz Magyarországon rendes tanító, a kinek fizetése 300 frtnál és segédtanító, a kié 200 frtnál kevesebb lehetne. Setörvény
ki van terjesztve a hitfelekezeti iskolákra is, a mennyiben, ha a hitközség nem
képes e minimum ot megadni, az állampéuztárbólegészítendő
az ki; de ha az
állami segély az 50 frtot meghaladja, a közokt. miniszter jóváhagyásától függ ily
hitközségben a tanító megválasztása.
('fehát az 50 frtnak elég drága ára van l)
A törvény másik fontos. intézkedése az ö-t ö d é ves k o r p ó t 1 é k, melyre nézve
a szolgálati idő csak a jelen törvény hatályba lépésével veszi .kezdetét, Nem felel
meg ennek a nyugdijügy rendezése. mely szarint 40 évi szolgálat után minden
tanító teljes fizetésésével mehet ugyan nyugalomba, de az nincs kitüntetvo,
hogy
a miniroum értendő-e, vagy amennyire a korpótlékok
által fizetése 40 év alatt
telemelkedhetile
A nyugdij- és gyáll1alap biztosítására a törvény új jövedelmi
forrásról is gondoskodik; elrendeli. t. i. minden tanköteles iskolás gyermek köteles
évenként 1b krral járulni az alaphoz. A nőtanító a férfitanítóval egyenlő jogokban
részesül. Gondoskodik a törvény , a tanítók árváinak eltartásáról
és fölneveltoté.
séről is. Elismerőleg említjük meg, hogy a tanítók ügyeinek tárgyalásában az
_ egés>" országgyülés osztatlan figyelemmel s érdeklődéssei vett részt. Sokan szivesen fölemelték volna a minimumot 400 frtra is; de a miniszteri előterjesstés
szerint ez es- tben mindjárt az első évben 1.;300,000 frt többlet terhelné az állampénztárt ! Ha a hadseregnek kell megszavazni milliókat, akkor senki sem szól az
állampénztár megterheltetéséről.
Meddig lesz még a had ügy mellett a tanügy
ö

mcstoha gyermek?!
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