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A kerületi tanítöegyesülctröl.
I.
Alig indult meg az eszmecsere, maris tévedésekkel találkozunk. N. N.
»kerületi tanüóegyesület--röl
beszél, igen helyesen; rnert ha lehet valamiről szó, az más nem lehet, csak a mit 1 , ~, kiván ~ óhajt; az utóbbi
közlemény irója: »Kerületi tanítógyúlésrűl
« beszél; szerintem JI tanító-egyesület
és tanító-gyülés két külön dolog; már most az a kérdés: vajjon
1(

mit akarunk:

"kerületi

tanítóegyesületet" , vagy "kerületi

tanítógyülést'(-e?

Ezzel tisztába kell jönnünk; mert ba nem tisztázsuk a kérdést, ha nem
tüzzük ki a czélt világosan, félremagyarázhatatlamíJ,
akkor, nem lehet meg
bennünk az egy czélra torekoes és az öntudatos munkolkodas l
Én azt hiszem, hogy mi »kerületi tanítóegyesületet«
akarunk, amely
egyesület azután kerületi tctnítógyíiléseket fog tartani: ini nekünk nem egyszeri tanítógyíilésre; hanem állandó, alapszabályokon
nyugvó, szervezett
egyesriletre van szükségünk, amely vezesse, kormányozza és irányítsa a
kerületi tanítóság munkálkodását; képviselje jogos érdekeinket, szószólója
legyen törekvéseinknek ; a mely egyesület azután bizonyos időszakonként
kerületi tanítógyűléseket is tartson. Hogy mi értetik a nevezett közleményben a megalakulandó kerületi tanítógyűlés alatt, én részemről nem tudom
felfogni és megérteni; mert gyűléseket csak bizonyos testületek, vagy társaságok tarthatnak azután, mikor irásbeli alapszabályaik már vannak; mig
ezek nincsenek, addig csak »értekezletekre«
szoktak az emberek összegyűlni.
A közlemény irója akkor, midőn a »kerületi tanítógyűlés- összehiraséra
és megtartására a "kerületi népiskolai bizottscig elnökségét(( hiszi és tartja
a 7egilletékesebbnek, akaratlanul a kerületi tanítóség kiskoruságát tételezi
feJ; mert vagy képesek a kerület tanítói saját emberségükből megalkotni
a kerületi tanltóegyesületet, vagy- nem képesek; ha képesek, akkor a legilletékesebb egyéneket saját kebelűkből kell kikeresni; ha pedig nem képesek, akkor bárkiket állítö,tn,Lk is a mozgalom élére, abból al. egyesületből
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nehezen lesz valami! Ez az én hitem és meggyőződésem! 1: em szabad
ilyen nézeteknek kifejezést adni; mert az ilyen nézetekkel a tanítóság kiskorusága dokumendáltatik!
A kérdés megvalósitásának utját fogja vágni az, ha a tanítóság a
mozgalom vezetését kiadja kezéből; annak azonban én is barátja volnék,
hogyamegalakult
tanítóegyesület tekintélyének öregbltése czéljából a jelesebb tanítók mellé; a tanítóság barátai és jóakarói közül is többeket iparkodik megnyerni!
Mindkét közleményben kifejezést nyert az a nézet, hogy, az eszme
megtestesítéséhez pénz szükséges, és e czélból az adakozásokat el is kezdették, igen helyesen tették. A pénz szükséges ugyan; de még is legfobb
dolog itt a lelkesedés! Én az önzetlen, igaz és tisztaszivből jövő lelkesedést többnek veszem a pénznél ; mert ha annyi pénzt akarunk gyüjteni,
hogy. abból alakíthassnk meg az egyesületet és tarthassunk gyüléseket:
akkor sok éveken át kell várakoznunk ; de ha van szivünkben lelkesedés,
akkor áldozatok árán is megteremtjük a tanítóegyesületet és lelkesedésünk,
ügybuzgóságunk életet is ad annak l Ha az eszme át és áthatja szivünket,
ha belsönk sarkal annak megvalósftésára, szóval, ha lelkesedünk: akkor
szegénységünkhöz mérten adakozni, áldozei is képesek vagyunk! Abból az
összegyülendo összegből az előkészítési költségeket fedezhetjük ; de a gy ülés
tagjainak költségek czimén semmit sem adhatunk, mert annyi már nem
gyülik össze!
A másik tévedést pedig abban látom, hogy többen a kerületi tanítóegyesületet képviseleti alapra akarjak fektetni. Már kérem szépen, tanítóegyesületet képviseleti alapra fektetni sem nem lehet, sem nem szabad!
Azt azonban meg lehet tenni, hogy annak az egyesületnek - az úgynevezett választmányát - lehet képviseleti alapra fektetni; de magát az
egyesületet lehetetlenség! Ha megalakulhat a kerületi tanítóegyesület és ha
a jó Isten arra segíti az egyesületet, hogy kerületi tanítógyűlést tarthat,
én ott nem 30--40, hanem 300-400 tanítót akarok látni!
De még egy harmadik tévedéssel is találkozunk az eddig megjelent
közleményekben !*) Ez a tévedés pedig az, hogyagyülés
tagjai fizetést kapjanak 1 Ann~i pénzt, mint fennebb is mondsm, nem birunk össz;egyi'~jteni,
hogy abból a gyűlés tagjait fizethetnénk! A tanitói körök pénztárai is szegényebbek, semmint képesek volnának évről évre 20-30 frtot képviselőiknek a gyűlésekre kifizetni! Itt más médokat kell kigondolni, ele arról
későbben is elég időnk lesz beszélni!
*) Minthogye
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Ezek után éu is elmondom, miképen gondolnám a kerületi tauítóegyesületet megalakúhatni.
Elsőben is szükséges, hogy azok, a kik e kérdéssel foglalkoztak, egy
felhivást bocsássanak ki a kerület tanitóságához,
melyben a tanítóságot
egy meghatározott helyre előértekezletre hivjak meg. A tárgyat jelezni
lehet. A felhivást legjobbjainknak is alá kell irnia ; mert az
nevükre,
lelkesedésükre, bölosességükre és multjukra a megtestesítendő eszmének
szüksége van! De a mozgalom élére mégis kell hogy tanítóképző intézetünk
igazgatója és tanári kara, továbbá a nagyobb városi kartársak álljanak!
Az előértekezlet megalakul úgy, hogy elnököt és jegyzőt választ! Az
igy megalakult előértekezlet azután megbeszéli a teendőket és bizottságot
küld ki saját kebeléből az alapszabályok elkészítésére; megállapítja az alakuló egyesület közgyűlésének helyét, idejét; gondoskodik a közgyűlés tárgysorozataról ; bizottságot küld ki a közgyűlés rendezésére! Az előértekezleten volna éldönthető az is, hogy lehetséges volna-e a kerületi tanítótestületet megalakítani, és a megalakult tanítóegyesület tarthatna-e kerületi tanitógyűléseket? mert a gy ülések tartása sok nehézségbe ütköznék azért, rnert kevés azon
gyülekezeteink száma, a hol a kerület tanítósága elhelyezhető volna' Ez pedig
igen megfontolandó dolog'! Az értekezlet tagjai között sokan lennének olyanok, a
kik a kerületi tanítóegyesület eszméjét elvetendőnek fogják mondani azért, mert a
kerületi tanítógyúlések megtartása nagy nehézségekbe ütköznék ; képviseleti
alapon pedig helytelen dolog lenne az egyesületet szervezni! Az egyesület
ellenőrzői ügyhiszem megelégednének azzal, ha minden esperességi tanító
ő

egyesület 2-3 tagot külclhetne a kerületi nép iskolai
testületet azután képviselhetné nem csak a népoktatcisi
kerületi tanitóscigot is!

bizottsdqba; CtZ a
ügyet, hanem Ct

A kerületi tanítóegyesület megalakítása előtt elengedhetetlenül szükséges volna minden esperességben az esperesséqi tanítóégyesületet megalakítani, hogy anagy egyesületnek meglegyenek a szervei, a melyek életműködéséhen segítenék. Minden csperességi tanítóegyesületnek azután ismét
több köre lehetne; az egymáshoz közelebb lakó tanítók egy-egy kört alakíthatnának, a mely az csperességi tanítóegyesületnek lenne alkotó eleme!
A körök évenként 2-szer gyülhetnőnek össze tanácskozásokra ; az csperességi tanítóegyesület évi rendes közgyűlést tarthatna; a kerületi tanítóegyesület pedig 2 évi időközökben tarthatna közgyűlést, de a választmány évenként tanáoskozhatnék!
Igy gondolnám én a kerületi tanítóegyesületet megalakíthatni,
mert
csak úgy képezhétne a kerületi ütnítóság egy ezerves egészet, a melynek
szava nyomatékkal birhatna tanügy: kérdésekuen '
Gy. s.

II.
Feltettem
magamban, hogy mint a győrmegyei tanít 6 testület egyszerü szerény munkása, mindaddig fel nem emelem szavamat e tárgyban, mig a tulajdonképeni kezdeményező t. Varga János barátunk nem referál ez évi tavaszi gyűlésünkön az általa szereett kiviteli m6dozatokr6l s kivülről
jött tapasztalatairól.
De iniután az általam oly nagyrabecsült
"Ev. Népiskola" legutóbbi számaiban oly
meleg érdeklődést látok a fel vetett eszme iránt, tehát ez ügyben csekélységern is
megkoczkáztat néhány szerény észrevételt s kiviteli m6dozatot a nagyfontosságu
mozgalom érdekében .
Mindenek előtt megjegyzem, hogy készséggel járulok Varga János barátomnak abbeli kijelentéséhez, hogy az a leendő kerületi tanít6i egyesület ne képviseleti,
hanem okvetlen egyetemes legyen! Mert csakis igy lesz lehetséges, hogy évről
évre egymással szemtől szembe találkezhassanak
azok az eddig talán csak névről
ismert tanügyi jelesek, kiknek ajkairól mintegyelleshetik
majd azután a szaksz-rü
nevelés és oktatás czélhoz vezető m6dszertanát
azok is, kik eddig a tespedés
sürü homályában vagy a tehetetlenség
országában tévedeztek - a tanügyn-k kimondhatatlan kárára. Igenis kivánjuk, hogy legyen egyetemes a ker. tan. gyűlés,
s legalább erkölcsileg köteleztessék minden kerületi ágo ev. tanít6, tanít6nő, kisdedóvó, hitoktató és képezdei tanár az abban való részvételre.
Szinte hallom a megjegyzéseket tisztelt kollegáimtól: "Adjon előbb a kollega
pénzt és csak azután kötelezzen stb". Én pedig azt nem adhatok, mert én sem vagyok az isteneknek kedveltebb kiválasztottja, mert én is e mai 300 frtos minimumos korszakban
élek, s küzdök a megélhetés
nehézségeivel.
Egyet azonban
tudok adni: és ez: a fenti ezél után való 1 e l k ese d é s, mely legyőz minden
akadályt, Illi netán elénk fog gördülni.
Tökéletesen igazat adok mindazon t. kollegáknak, kik eddig az ügyhöz. ft
legjobb szándékkal és akarattal kivánván szólani, mintegy elakadtak, mikor arról
lett volna már szó, hogy ,;u ta z z u n k a KY lés r e." Mert - úgy mond -- az
a három tényező: l-ször pénz, 2-szor pénz és harmadszor ismét pénz,' ha nincs
jelen, ugy vége mindennek. Igenis, én is azt hangeztatom hogy a pénz a fő mozgató erő arra nézve, hogy czélunkat elérhessük; azonban én már nem akadok ol,
s nem is esem kétségbe a ,szükséglendő
egyéni kiadások meg-teremtése
felett.
Könnyü azt megtenni, csak erős elszánt akarat legyen bennünk! Egy évben egyszer ne tudna minden ev, tanítö annyi áldozatot hozni saját személyének, s az
általa képviselt tanügynek, hogy pár forintot arra elszakítson fizetéséből? Ezt nem
gonclolnám! Igenis lehet csak akarni kell! (Talán a gyülekezetek is ajánlanák némi
költséget, ha erre okkal méddal felsz6líttatnak a lelkész urak, mint iskolaszéki s
egyházi elnökök által!?) De ha akarathiány, s hivatásunk iránti közönyösség
által
hagyjuk magunkat vezéreltetni,
úgy nem fogunk ám soha ama ten-be vett, - s
lélekben előre látható impozáns gyűlésen megjelenhetni!
Ismerek több oly
tanítót, kinek a 300 frt minimum üti a markát évenként,
mint összes fizetés és
ebből kénytelen megélni, sőt mi több gyermekét
felsőbb tanintézetbe
járatni s
még hozzá ügy politikai, valamint szaklapot is látni asztalán s horrendum: tisztességes ruha is fedi lÍgy magát, mint családját s hozzá még talán nem is koplal 1"
ű
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De ismerek viszont tauítót, kinek legkisebb számítással
hét annyira tchctő
jövedelme a fennte'ihinél
és még is daczára annak, hogy a fennt említett kiadások
nála mind elesnek s daczára, hogy a néptanítók
lapjának egyegy
felmetszétlen
példányán kivül más művelődésre
vezető kincset nem talá.lsz házánál, mégis öltözetére nézve is alantasabban
áll a 300 frtos minimumosnál.
1 me az eklatáns
példa! Az egyik akarja és kerül is a kcvesből minden tisztességesre
és hasznosra;
a másik nem akarja és igy még a szükségesre sincs vagy mi?
Én tehát ismét és i mét csak a mondó vagyok: tegye szivére rninden dunántúli
ágo ev. tanító a kezét" s a szent és magasztos czéltól áthatottan
ne törjék meg
akarata az anyagiakon, hanem kiáltsil lelkesültséggel:
• Alakuljon meg mielőbb a
ker. tan egyesület!"
Vegyük csak figyelembe a mai zöuás utazásokat a vaspályákon,
azt mondhatjuk, hogy a régi közlekedéshez aránylag majdnem ingyen utazunk. S nincsen-c
ma már kerületünk is annyira bevonva vasut hálózattal, hogy minden egyes tanító
talál a közelben állomásra, honnét könnyü szerrel elzónázhat arra az érdekes ker.
tan, gyíilésre? A gyűlés szinh elyén pedig úgy kell eleve intézkedni, hogy ingyen
szállást kapjon minden tagtárs, a mi -, hiszem - sikerülend is, mint az a ker.
gyűlések alkalmával is történik.
Hogy ott bankettezzünk,
vagy zsebünk terhére
más valamiképen testületileg tüntessünk, annak már természetesen el kell maradni
magától, mert erre igazán nem telik.
Az a kérdés még, hogy hol tartassanak és mikor e nagy gyűlések ? Erre
nézve szerény véleményem a következő. Ezen gyűlésekn-k okvetlen minden érben
megkell tartatniok és pedig mindig junius hónapnak ha lehet első felében, hogy
igy végzései nk, esetleg kérelmcink s felterjesztéseink
a még hátra levő egyházmegyei és kerületi gylHések zöld asztalaira kerülhessenek. Tartassanak pedig ezen
gyűlések rendesen valamely városban, a mely a kerületnrk lehetőleg középpontján
fekszik MUl pedig a határszélen ; pl, Győrött, Pápán, Veszprémben,
Fehérvárott stb.
Az együlés alapját kr'pező pénzbeli adományok gyűjtése pedig szerintem
folytatandó s belőle oly tanítók lennének segélvezendök,
kik ft gyűlés székhelyétol
nagy messzeségben levén sok áldozatot igényel a megjelenésük.
Természetesen a
rendező bizottsághoz benyujtaudó
kérvényre. Ha netán 37. egyházkerületnélmeriilne
fel elintézésre vár6 ügyünk, úgy ide küld öttek" által képviseltetné magát az egylet,
kiknek költségüket
természetesen a közös pénztárból megtérítené.
Ime ezek szerény észrevételeim s nézeteim a ker. tan. gyűlésre vonatkozólag, egyebekben pedig aláírom
V.. T. barátomnak
legutóbbi
ezikkében foglalt
összegezését.
Szóljon mindenki e szent ügyhöz, mert csak is úgy tisztázódnak
eszméink;
de ne késedelmezzünk,
hanem fel a munkára.
nehogy megérkezzék a vőlegény s
bennünket lámpáiokkal
készületlenül találjon!
_
Istennek szent lelke szaíja meg ft kerület minden tanítóját, hogy még ez
évben kitüzhessük a szent zászlót, melyre aranybetűkkel
ez leszen irva: .Rass,
alkoss, gyarapíts: a haza fényre derül"!
Kapi.

Bá.ndy Já.nos.
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nr.
A kerületi tanító -gyülés fontosságát úgy a tanít6ságra,
valamint magára a
tan ügyre, speczlálisan pedig az ev. tanügyre nézve, a jelen alkalommal bővebben
tárgyalni, annyival is inkább feleslegesnek tartom, mert az már az •Evang. N épiskola" több számában kellőleg és jeles tehetségek által megvilágosíttatott;
de
igénytelen felsz6lalásomra
jogot ád egyrészt azon körülmény, miszerint_úgy az
egyes e k, valamint a tan í t 6 - egyes üle tek a. hozzász6lásra egyenesen felhivattak ; másrészt pedig azon tudat, hogy a megalkotand6 épülethez ~egy parányi
építő anyaggal én is hozzájárultam.
A fentebbi ekből is már önként következik, hogy én a ker üle tit a n í t 6:
gy ü 1 é s tsz ü ks é g e s nek, a kor haladottságával
nél k ülö z het e tl enn ek,
az ev. tanügy és tanítóság
érdekében c z é 1sze r ü nek, létesítését sür g ő s nek
tartom, még pedig elfogadva ezen állításom mellett a már többek által felhozott argumentumokat
- azért is, mert nek ü nk, ágost. hitv. evangelikusoknak,
kik mindig az elsők voltunk azok között. kik a népnevelés és oktatás zászl6j át
a közügynek, vallásunknak, hazánknak boldogul hatásában magasztos önérzettel hordoztuk, most sem szabad elmaradnunk, túlszárnyaltatnunk
egyebek által. Pedig
ha ezt létesíteni vagy nem a kar j u k, vagy nem tud juk:
úgy egy lépéssel
már elmaradtunk.
Elmaradtunk
pedig azért, mert minden más felekezetnek:
katholikusnak,
reformátusnak van kerületi, sőt országos szervezete, csak a mi
tanít6ságunk maradt ez ideig apr6 csoportokra széttagoltan.
Ha a legut6bbi népszámlálás adatait nézzük: az ág hitv, evangelikusok azok,
kik a haladottságban,
a szellemi élet terén az első helyet foglalják el. Ezt az
els ő hel y e t átengednünk nem szabad; az ősöktől öröklött és vallásunk fundamentumát képező azon alapelvet, hogy az általános miveltségtől várjuk egyházunk
hódító erejét. feladnunk nem lehet.
De hogy valaki mást taníthasson, magának kell tan ultnak lennie; hogy
valaki mást lelkesíthessen, magának kell lelkesnek lennie!
Ha mi ev. tanít6k, egyházunkt61, annak egyes tagjaitol áldozatokat várunk:
magunknak kell az áldozatok terén j6 példával előljárnunk. Ha más vallásfelekezet
tanítói tudnak a tanítói és kapcsolatban az egyházi ügyekért lelkesedni, áldozni,
nekünk 1 eik e s l n i, l d o z n i kötelességünk. Tehát a kerületi tanít6egyesület
létesítése ezen oldalról hátrányt ne szenvedjen; ezt elvárjuk egyházkerületük minden egyes tanít6ját61.
*
*
Ha már most igy érezünk: felmerül a kérdés: .rn ik o r é s hol tar t a ss é k a z a 1 a k u l 6 gy ü 1 é s? Nézetem szerint : a kerületi gyűlést
megelőző
napon és a kerületi gyülés helyén, Ki h í v ja ö s sze?
Hívja össze a kerületi
népiskolai bizottság nagytiszteletü
elnöke Bog n á r End r ele 1kés z ú r, ki
nemcsak hivat al á n á 1 fogva erre legilletékesebb, hanem egy é nis é g e is kellő
garancziát nyújt arra nézve, hogy ezen ügyünk úgy sza kér tel m il e g, valamint
ben s ő me 1 e g ség tekintetében is avatott egyénre bizatott.
Mil egye nat
á r g Ya ? Tárgya legyen megjelélni a) a c z élt, mely
felé haladnunk kell, b) az esz k z ket, melyekkel munkálkodunk.
ü

á

ö

ö
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*
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Ha ezen felhozott okoknál fogva az esz ill e III e g v a 1 ó s II 1 s á t látom,
bátor leszek szerény véleményemet úgy a c z é l, mint az esz k z k tekintetében
b ő v ebb en, e lapok tisztelt szerkesztőjének
engedelmével, - nyilvánítani.
De szükségesnek látom előbb azt, hogya
tárgyhoz úgy az egyes ek, mint a
tan í t ó - ért eke z let e k hozzászóljanak : időnk addig van, csak fel kell használni.
Fogadja el minden tanítói értekezlet ezen eszmét tárgyalási alapul és nyilatkozzék.
á

ö

ö

M. Nagy Bálint.

Az ev. népoktatás jelesei.
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Kolbenheyer Albert.
Soha sem felejtem el. Mindössze háromszor találkoztam vele egy egész év
leforgása alatt. Annak is már tizenöt éve van. De azért világosan előttem áll az
a tagbaszakadt, ábrándos szemü, szelid lelkületü, gondosan fésült és nemes egyszeséggel ruházott férfiú, kinek kedves emléke mélyen bevésődött szívembe.
Első találkozásunk az iskolában történt. Soha életemben egy sz6t sem hallottam felőle azelőtt és mikor j6ságos szemével találkoztam, melyben a lelkesedés
szent tüze ragyogott. legott ismerős volt előttem ez a fér filÍ.. Sz6tlanúl ott ült a
tanítás egész ideje alatt. Látszott, hogy érdeklődik a dolog iránt. Néha-néha úgy tetszett nekem - miutha föl akart volna kelni. Talán, hogy bátorítson
egyegy növendéket; vagy hogy mesélni akart nekik nagyon szépet, mert a j6 gyermekek megérdemlik a jutalmat. De megint csak ott ült kerekre nyilt szemmel.
Hanem a tanítás után, mikor a gyermekeket párosával hazabocsátottam : megeredt
az én tűrelmes vendégem beszédárja. Elcsodálkoztam
ennek az egyszerü falus
papnak a rengeteg paedagogiai tudományán. Eleintén zavarban voltam, hogy tán
nem is pap áll előttem, hanern valami hirneves paedagogus, a ki így akart megtréfálni. Hisz a papnak elég munkát ad az akimerithetetlen
theologiai tudomány
- gondolám - ez nem lehet pap. Pedig mégis ügy volt.
Föltettem magamban, hogy meglátogatom
ezt a rendkivüli embert csendes
otthonában. Egyszerü falusi lelkészi lak elé értem, de minden ragyogott a tisztaságt6l. Meglepetten állottam egy darabig, Nem sokat értettem
a gazdasághoz.
most sem értek én ahhoz. De a laikus szem is észrevehette, hogy mintagazdaság
foly e kis helyen, s hogy a gazda: mintagazda. Az udvar s a gazdasági épületek
rend csinosság és izlés tekintetében páratlanúl ked ves képet nyujtottak. Az aránylag kis házikert mesteri kézre va116 ügyességgel gyümölcsöst, veteményes és virágos
kertet foglalt magában. Beléptem a hajlékba. Könyvek között találtam a házigazdát. Nagy könyves polczain a paedagogiai remekirók egész sora diszlett. De nem
hiánysottak a magyar classieusok s a theologiai munkák sem. Mégis azonnal tisztában voltam, hogy itt egy papi téren működő paedagogussal
van dolgom. És
úgy is volt.
Lekötelező szivességgel fogadott. Rögtön bemutatott kedves nejének, a ritka
szépsógü és n.lgy miveltségű papleánynak,
Belák Eleonorának.
És itt alkalmam
nyilt egy pillantást vetnem két boldog ember szép családi életébe. A mi papunk
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csakhamar beszédbe. eredt "elem, szegény falusi segédtanít6val,
a kinek összes
fizetése havi hét forintb61 állott, az is jobbára a papiroson, mert fizetésemet a
szorgalmi időn át éppen nem tudtam megkapni, mikor pedig elérkezett a szünidő,
azt mondották: hja, ha nincs tanítás, nincs is fizetés. Hiába hivatkoztam a szerződésre, mely havi hét forintot biztosított részemre. Elég az hozzá hogy szeg-ény
ördög voltam, a ki ilyen nagy megtiszteltetésről
álmodni se mertem volna.
Lélektani törvény, hogya
bizalom bizalmat gerjeszt. Papom fejtegetéseit
nagy tisztelettel és csod állattal fogadtam, de csakhamar én is belemelegedtem és
ugyancsak vitatkoztunk. Egy fenköltlelkü, mivelt pap és egy földhöz ragadt szegény segédtanít6 vitatkoznak. Ez a tény is egyik szép jellemvonása annak a ritka
embernek, a ki senkit, de senkit sem kicsinyelt és senkit sem vet meg. Maga a
megtestesült szerénység páratlan szivj6sággal, kiben nincs egy mákszemnyi dölyf
vagy ;l;őg. Beszédünk fonala- egyszerre csak a statisztikára került.
- Ezekkel a statisztikai számításokkal nem vagyok egész Antisztában. Sehogysem akar találni az eredmény - moudja a házigazda.
- Engedje meg tisztelendő úr, hogy azokkal aszámításokkal
megpróbálkozzam - ajánlkeztam j6akaratúlag és elszántan.
- Köszönettel fogadom, édes öcsém!
Hozzáfogtunk mindaketten a munkához S milyen nagy volt öröme, mikor a
dolog nyitjára rájöttünk. Megveregette a vállamat s biztat6an sz6lt hozzám:
- Öcsém, a multkor már az esperes úrral is törtük' rajta a fejünket. de
nem akart sikerül ni. Legközelebb elmegyek hozzá s referálok néki. Tudom, hogy
meg fog örülni.
Ime! ilyen ember ez a Kolbenheyer Albert. Nagy tudományú, képzett, mivelt
férfiú, de nem elbizakodott és legkevésbbé sem rátart6s tudományára, a ki nem
restelli még a szegény sagédtanít6val is eszmecserébe bocsátkozni és szivesen
tanul bárkitől is. Val6ban csak az álszemérem palástol gatja ismereteinek hézag ait.
Tanulni soha sem szégyen. Erre tanított meg ez a tetőtől talpig derék férfiú, a ki
bárhová irányza lépteit, nyomában mindenütt áldás fakadt Egy újabbkori magyar
Pestalozzianus, a ki a falu csendjében érzi j6l magát. Csendes, .de áldásos munkásságához jobban is illik a zajtalan munkakör. Lám a zivatar nagy rob bajjal közeledik s gyakran rombolással jár, ritkán hat j6tékonyan: de soha sem hat oly
nagy térre s oly áldásosan mint egy szelid j6 nyári eső.
Harmad izben egy mulatságon találkoztam e derék pappal. Valami névnapi
estét ültek egy tanítói házban s arra - úgy látszikmind a ketten hivatalosak
voltunk. A mi papunk ekkor sem tagadta meg magát, legszivesebben iskolai dolgokr6l, paedagogiai kérdésekről beszélgetett
s különösen
a fiatalabb embereket
tudta ritka ügyességgel maga köré gyűjteni De amint az 6ra az esti tizet megütötte :
fölkelt, bocsánatot kért, hogy a kedves tarsasaget oda kell hagynia, hanem természetével nem fér össze az éjjelezés. Hiába volt minden kérés könyörgés: a mi
papunk hajthatatlan maradt. Ekkor meg tanultam tőle, hogy mi az a mér t é k 1e tes
éle t m 6 d. Mert bisz a könyvekből is tanultam eleget, bogy ö n meg tar t 6 z t atás és mér t é k 1e tes ség hosszabbítja meg az emberi életet. De a gyakorlati kivitelre ez a nemes pap tanított meg, a ki még mulatságaiban is b ö l c s tudott
maradni.

-
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Azóta tizenöt

esztendő telt el. Bejártam már 'hazánk másik végét is, mig
de ennek a derék papnak az emléke mindig élénken élt a
I
.. lelkemben. Figyelemmel kisértem működését s régóta óhajtott vágyam ennek az
önzetlen, lángoló hazaszeretettől
át meg áthatott
val ó d i nép a pos tol nak
mintaszerü életét példaképülodaállítani
a kortársak
elé, végre beteljesülhetett.
Egyik nemesszivü barátja, Pay r S á n dor evang. lelkész jött segítségemre,
a ki
lassacskán összeböngészte a kivánt életrajzi adatokat.
Kolbenheyer Albert született 1845 márczius 5-én, a liptő vármegyei NagyOlaszi községben, hol édes atyja: Kolbenheyer
Frigyes uradalmi tiszttartó
volt.
Édes anyja: a szelidlelkületü,
s hazafias erenyekben tündöklő. erdélyi származásu
nő: Baka Zsuzsánna, féljének mindenben hű osztályrészese
volt. A kis Albert
szülőföldjét meg sem ismerhette, mert még csecsemő korában elköltöztek szülői
N ográdvármegyébe,
Kis-Hartyán nevü palócz magyar falúba, hol a fiúcska gyermekéveit töltötte.
Mily sok dologra nézve ad felvilágosítást
csak ez a néhány életrajzi adat
is. N émet névvel, hazánk legtótosabb vidékén születik a fiú s férfi korában a magyarságnak egyik apsstoli buzgóságú szószólójává válik. De lehetett-e ez másként,
midőn az édes anya oly derék magyar nő, minő volt a kis Alberté?
Azután a
derék palócz-magyar faluban is magyar szellemet lehelt az egész környezet, a
gyermeksereg, a játsiópajtások,
a nép, az elöljárók. Csoda-e ha a családi tűzhelyen
emel t házi oltáron bemutatott hazafias áldozatokat semmi sem zavarta? A lángoló
hazaszereteten kivül a szivjóságot, az ideálizmust, a csendes békés természetet
is
jó édes anyjától örökölte. A kiváló gazda, a megtestesült rendszeretet,
a természet
iránti nagy vonzalom meg édes atyjára emlékeztet, a kitől örökölte még a nyilt
érzelmet, fl, logikus gondolkozást és a páratlan hangyaszorgalm at.

f'li<' a fővárosba kerültem.

Szülei nagy gondot fordítottak nevelésére. Az elemi ismereteket a szülői
háznál -elsajátítván, már 9 éves korában, Ibő l-ben az akkor még fennállt losonczi
ágo ev. algymnasiumba lépett. Még ma is hálás szivvel emlékezik vissza ottani
tanáraira, a kik közül ma már csak Reguly
Pál
jelenleg klenóczi lelkész
- és Mar góc s Y .Tó z s ef - jelenleg losonczi lelkész - vannak életben. Isten
éltesse őket.
A gymnasium többi osztályait a kézsmárki lyceumban végezte 1856-1863-ig.
Az érettségi vizsgát ugyanott jeles sikerrel letette és az eperjesi hittani intézetbe
iratkozott, hol a többek között Gr o ó Vi 1 m o s jelenleg kir. tanfelügyelő és Dr.
Bar ts c h Sam u bajai állami tanítóképzőintézeti
igazgaté - jól ismert paedagóg usok - voltak iskolatársai. Ennek a két férfiúnak a barátsága
bizonyára hatással volt Kolbenheyernek a nép oktatásügy
iránti lelkesültségére
is. Végzete a
lelkészi pályára vitte, tehát oly térre, mely a tanítói hivatallal ugyis annyira
rokon, hogy lényegileg a kettő között alig tehetünk különbséget.
Mindkét pályának azonos a feladata: a hazának és egyháznak, az emberiségnek és a társadalmi
köröknek hasznos tagokat nevelni. A becsületes szegénység csakúgy osztályrésze
protestáns falusi lelkészeinknek, mint az ország napszámosainak, a magyar néptanítóknak. Ha tehát Kolbenheyer Lutherral azt tartja, hogy ha nem lehetett volna
pappá, tanítóvá
szeretett volna lenni, én is azt mondom, hogyapapipálya
is oly
szép és dicső, hogy ha tanító nem volnék, hát pap szeretnék lenni.
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Kolbenheyer Albert tehát pappá lőn. A testben kicsiny de lélekben nagy
Máday Károly
superintendens 1866 október 17-én fölavatta a lelkészi hívatalra, Kr ma n n J á nos, ratkóbisztrói tiszteletreméltó
agg lelkész oldalánál foglalta el a segédlelkészi hivatalt. Két éven át működött itt 60 frtnyi évi fizetéssel.
A fizetés szük volt, de az alig 22 évves ifju vidám szívvel s a kiváló embereket
jellemző lelkesültséggel kezdte meg igehirdetési működését.
Különösen öröm volt
reá nézve, midőn a ratköbisztröi
: anyaegyháznak fenn a hegyeken levő filiájába
kellett mennie. Jégpatkóval
és szeges bottal fölfegyverkezve indúlt hirdetni az
igét, mert ott a hegyek között majdnem lehetetlen máskép, mint gyalog utazni.
Jellemző reá nézve, hogya
természeti akadályok nem visszariasztólag hatottak
reá, hanem serkentették a küzdelemre, elszántan ment neki a hózivatarnak, förgetegnek, hónak és esőnek, melegnek és hidegnek egyaránt A természet szépségei
iránt amúgy is fogékony lelkülete itt forrott össze bensőleg a nagy természettel.
Bár lelkészi elfoglaltsága idejének legnagyobb részét
lekötötte:
már itt
kezdett nyil vánúlni az iskola iránti szerelme. A fiatal segédlelkész t. i. nem volt
eléggé jártas a tót nyelvben s igy a tót nyelvü prédikácziók készítése és betanúlása elég gondot okozott neki. De mit nem képes elérni a vasakarat, az ernyedetlen szorgalom, a szivós kitartás? Csakhamar tudott magának arra is időt szakitani, hogy az iskolában megkisértse elméleti mcthodikai ismereteit alkalmazni;
ott, a hol' azon időben még a régi magoltató verbalizmus és a syllabizáló médszer uralkodott. Hazafias érzületének nagyon fájt, hogy a tisztán tótajku növendékek egy szót sem tanulnak magyarul. Az öreg tanító maga se tudott magyarul,
igy hát a fiatal segédlelkész megkérte, engedje meg neki, hogy tanítványaít heti
egy két órában a magyar nyelvben is oktathassa. Igy nyert és talált a valódi ügybuzgóság megfelelő munkakört, melyet érző szive szálaival oly vonzóvá és kedveltté tudott szőni, hogy lelke - bár hivatalos kötelességei gyakran elszólítják
a' gyermeknevelés ezen nyilvános templomától mégis mindig-mindíg
visszavágyakozik ezen megszentelt helyre, melyen az országok talpköveít
és a' népek jólétének alapját vetik meg. Oh nem minden ember tud a közjóért munkálkodni,
nem minden ember tud krisztusi türelemmel, fáradhatatlanúl a nép jóvoltáért lelkesedni és tenni. Kolbenheyer Albert egész papi pályáján szakadatlanúl a nép
legjobb barátjának bizonyúlt s minthogy valóban segíteni is akart nyájának elhagyatottságán, ihletszerü sugallatának engedve, már korán a nép gyermekeinek nevelését akarta megvalósítani.
1868-ban alajoskomáromi,
háromnyelvű,
de jól rendezett gyülek-ezet választotta meg segédlelkészévé, a hol 1871 végeig, a legnagyobb elismeréssel töltötte
be tisztét. Még ma is sokan tisztelettel és örömmel emlékeznek a fiatal, rendkivül
képzett, nyájas modorú segédlelkészre, a ki annyira szerette a gyermekeket és a
kit szintén annyira szerettek a gyermekek.
] 871-ben végre önálló lelkészi hivatalt kapott. A hántai kisded, de kedves
gyiilekezet hivta meg lelki pásztoráül.
Itt lépett házasságra 1876-ban Belák
János, néhai vanyolai evang. lelkész. leányával, Eleonorával.
Boldog házasságukat
hét élő gyermekkel áldotta meg az Ég. E gyermekek a szűlők szemefénye. Apa
és anya vállvetve munkálkodnak helyes nevelésükön.
Három gyermekük már kö-
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. zépiskolai tanú1ó. Bizony suk gondot okoznak ezek a gyermekek
a gyöngéd
• szülőknek.
Ugyancsak bántai lelkész korában ruházta reá a veszprémi egyházmegye az
. iskolavizsgálói tisztet. Érdemesebb,
rátermettebb
férfiúra nem eshetett volna e
választás. Tizenkét éven át végezte e tisztet a legnagyobb örömmel, lelkiismeretes buzgósággal és szakavatottsággal.
Ez a tizenkét é, életének egyi k soha nem
múló fénypontja. A mint tisztét elfoglalta, legott szakított a régi chablonszerü
száraz jelentésekkel s a szakszerü paedagogiai és - methodikai kritikához fogott,
Iskola vizsgálati jelentéseit, mint megannyi paedagogiai
tanúlmányczikkeket
nemcsak az egyházi hatóság vette szivesen, hanem az érdekelt tanítók is, a kik közül
még ma is nem egy a legnagyobb hálával emlékezik vissza arra a férfiúra, ki
jelentéseiben oly tapintatos és szakszerü jó tanácsokkal és utbaigazításokkal
szelgált nekik. Ha valamely .fiatal emberben tehetséget látott, azt szivének egész
melegéveI pártolta, búzditotta és gyámolitotta. Hogy a tisztelt olvasó megismerkedhessék jelentéseinek szellemével, álljon itt mutatványúl a következő.
- Ápril 13-án a .....
iskolát látogattuk meg. Előlégesen is értésünkre
adatott, hogy a betegeskedő rendes tanító úr helyett többnyire a segédtanító úr
teljesítette az oktatást. Tekintve azt, hogy pályája kezdetén s oly ifjú korban
nem lehet a tanító mindjárt egyszerre tökéletes, a meanyiben a legjobban iskolázott tanítónak is hosszabb idei gyakorlásra van szüksége : érdekeltséggel
bár, de
nem valami nagy várakozással léptünk a terembe, Azonban a legkellemesebben
lettünk meglepetve, midőn a vizsgálat folytán a még csak 18 éves
.
segédtanító úrban már is egy bevégzett mestert, egyik legkitünőbb tanítónkat volt
szerencsénk felismerni. Hogy a segédtanító úr a lehető legnagyobb szorgalommal
teljesitette a tanítást: kétséget nem szenved. Azonban a puszta szorgalommal
még sam lehetett volna oly fényes eredményt elérni. Kiváló tehetség, alapos ké-·
szültség, szakértelem és methodikai ügyesség kellett ahhoz. S mindezeknek világos bizonyságait mutatta a segédtanítö úr; minek következménye volt az, hogy a
növendékek nemcsak folyékonyan, hanem oly értt'lmesen, oly biztossággal és határozottsággal feleltek; s nem mondtak semmit, a mi nem lett volna világosan fölfogott és átérzett meggyőződésük. A beszéd- és értelemgyakorlatok
kitünőügyességgel gyakoroltattak. A történelmi tárgyak érdekes, lelkes és élénk előadásban
részesültek. A földrajz és természettudományok
alapos gyakorlati magyarázattal
és mindenkor szemléltetve adattak elő. (Szép volt például látnunk, midőn a gyermekek a természettanból a testek
összenyomhatóságáról,
azután az összenyomott levegőről, annak feszerejéről stb. könnyen és értelmesen
beszélgetve, a
fecskendőt feltüntető egyik természettani
ábrán pontosan leirták annak minden
részét s az előbb elmondott természettani szabályoknak alkalmazását, a mihől láttuk, hogy az ábrák és egyéb tanszerek nemcsak a tanterem "diszítéséűl szolgáltak,
mint némely iskolákban, hanem az értelem fejlesztésére szorgalmasan
és ügyesen
elhasználtattak). Az olvasás nemcsak folyékony volt, gondosan gyakoroltattak
a
helyes hanglejtésben is és a nyelvtani szabályok pontos alkalmazásában; s e melatt az iskolában feladott és otthon elkészftendő irálygyakorlatokat
is készítettek,
elyeket aztán a tanító úr átnézett és kijavított; így tett a számtani feladyáuyok1 is, melyben szintén igen szépcn előhaladtak. Az egyházi énekeken kivül "álo-

gatott világi dalokat is tanultak és szép öszhangzattal daloltak. Azonban szükségtelen minden egyes tantárgynak mikénti és mily eredménnyel való tanítását felemlítenünk, rnidőn alig tudjuk meghatározni, melyik tantárgy adatott elő kitünőbben, mint a másik. Maga a tanító úr nagyszerüen otthonos a tantárgyak ismeretében, miért is examinálás közben éppen nem volt szükséges a könyveket és
fűzéteket elővenni; szabad, érdekes és kellemes volt minden előadása. Mégis különös említést kell tennünk a tornászatról, melyhez hasonlót a többi iskolákban
nem láttunk.
Ime mily éles megfigyelő tehetség, mennyi emberismeret, mennyi szaktudomány és ügyszeretet' nyilvánúl csak ezen sorokban is Valóban igy csak a legtisztább
szivü emberek írhatnak, kikben nem lakik egy csepp kenyéririgység se, kikben
nincs egy szikra gőg s a kik mások örömeiben is örömöt tudnak találni. Az
esperességi tanácskozásokon is leginkább iskolaiigyekben szokott fölszólalni. Csoda-é,
hogy a népnevelésügy iránti lelkesedése másokat is lelkesedésre birt? Miuden jó
ügynek kiváló bajnokai nem c s aki eik ese d n i, de 1eik e s í tell i is szoktak.
A bakonyvidéki evang. tanítóegylet tagjai mintegy viszonzásul azon szeretetért és tiszteletért, melylyel e rendkivüli pap részéről találkoztak, 1880-ban egyhangúlag megválasztották egylétük elnökévé. Azóta a tagok osztatlan .elismerése
és nagyrabecsülése. között egyfolytában viselte e nem kicsinylendő kulturai jelentőségü, szép, bizalmi tisztséget. A legutóbbi évi értekezleten beadta ugyan elnöki
tisztségéről való lemondását, fiatalabb erőkneknek akarván átadni a tért: de az
egylet tagjainak iránta való tántoríthatatlan
tisztelete és ragaszkodása alighanem
újból az elnöki székbe ültetik.
.
Hogy a tanítás még most sem teher neki, hanem élvezet, melyet szives örömest fölkeres, azt tanu sitja az a tény, hogy a betegeskedő csernyei rendes tanítót
szivesen helyettesíti. Egy alkalommal majdnem az egész iskolai éven át helyettesítette. Ugyan hány papot találnánk az egész országban, a ki csakhogy a tanítás
fennakadást ne szenvedjen, a beteg tanító helyett önként elvállalja a gyermekek
tanítását?
Az 1879. évben Csernyére került papnak. Ebben a tót gyülekezetben szép
missió várt a hazafias papra. Mint az iskolaszékuek elnöke a fősúlyt a vallásoktatasta helyezi, de emellett ki váló törekvését képezi, hogy a tót gyíilekezet iskolájának növedékei teljesen elsajátitsék a magyar nyelvet. Két évtizeddel ezelőtt a
csernyei iskola úgyszólván tót népiskola volt, most már egészen magyar. Ebben a
főérdem Kolbenheyert illeti. Az ő gyámolítása nélkül kárbaveszett volna az ügybuzgó és szintén hazafias lelkületü Zatkalik János, csernyei rendes tanítónak minden fáradozása, mert a nép -nyakasan ellenszegült minden magyarosítási szándéknak. Bujtogatók és kolomposok áldatlan aknamunkájaval kellett szembeszállnia
Kolbenhcyernek és csak az ő szelid lelkületének, tapintatának
és bölcseségének
sikerült a napirenden levő torzsalkodások miatt már-már szétbomlani készült egyháznak visszaadni a soká nélkülözött békét és igy azt újabb virágzásra emelni. A
magyarság ügyének tett szolgálatai elismerüsül a veszprém-vármegyei közigazgatási
bizottság 765/1889_ szárnű elismerő oklevéllel tűntette ki.
Bár Kolbenheyer inkább a társadalmi munka embere, az irodalmi téren sem
ismeretlea. Az előbbi években a Pretestans Egyházi és Iskolai Lapnak unudig
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szivcsen látott munkatársa
és vezérozikkirója
volt Van egy önálló
muukája
is
mely az egyházi esztendőnek minden iinnepére és vasárnapjára sz616 cgyhá,zi beszédeket tartalmaz. Ezt a munkát főleg a levíta tanít6kra való tekintettel
irta
meg és adta ki. Itt is j6 szive nyilvánult. Segíteni akart azon tanít6kon, kiknek
viszonyaik miatt prédrkálniok kell. Ezen kiadványának
tisztajövödelmét
- kétszáz
forintot pedig odaajándékozta
a csernyei gyülekezet
anyagi viszonyainak
rendezésére.
1891. október 10-én ünnepelte szükebb baráti és családi körben 25 éves
papi jubileumát melyen papok és tanítók nagy számmal sereglettek. össze, hogy lerój ik tiszteletük adóját azon férfiu iránt, ki azt oly nagy mértékben megérdemli.
Pay r
Sándor,
ev. lelkész, j6 barátja "A huszonötéves
Luther-kabát"
ez, baráti érzelemtől duzzog6, de nem a nyilvánosságnak
szánt alkalmi költeményévei
lepte meg a meghatott, ünnepelt férfiút. Mi pedig tiszta szívből kivánjuk, hogy
élje meg Kolbenheyer 50 éves papi jubileumát is ép erőben és tartós jó egészségben avval a megelégedett jó szfvvel és lelki 'boldogsággal,
mely neki annyira
jellemző tulajdonsága. Kivánjnk, hogy adjon a kegyelem Istene édes hazánknak
minél több ily fönköltlelkü papot, a ki a tanítóknak és az iskolaügynek. a népnek
és az ifjuságnak
egyaránt
melegkebblü
barátja és jóságos pártfogója
legyen.
Akkor a népoktatásügynek
föl kell lend ülni eddig nem látott virágzásra, akkor
az általános népjólét, egy szebb jövő hajnala is be fog következni. Adja Isten
hogy úgy legyen.
Budapesten.

Böngérfi János.

Laucsek János,
ászári

evang. tanító

1818-1892.

«Meghalni a föltét, mely alatt születtünk l» Oly igazság ez, a melynek mindenki hitelt ád, mert mindenki látja, tapasztalja szüntelen, hogya
halál senkinek sem kegyelmez, előbb-utóbb ráteszi fagyos kezét egyik emberre úg'Y, mint a másikra, s kichja még a legdrágább, még a legféltettebb élet szövétnekét is,
Ily drága élet szövétneke aludt ki- a halál parancsszavára ez évi jan.
hó 19-én, a midőn ugyanis az ászári evang. leánygyülekezet híveinek
zívét ez a gyászos hír döbbentette meg: Lau cs ek J an o s, az öreg tanító
nincs többé, végálomra hunyta le fáradt szemeit. Igen - a megboldogú1t
ö reg tanító volt már - egyike azoknak a keveseknek. a kik még a régi
árdához tartoznak.
Az elhunyt IS IS-ban született S II ú r on Veszprémmegyében, hol atyja
intén tanító volt. Atyját korán elvesztette s özvegy édes anyjával ekkor
seheházára kerűlt. Ezen - most már virágzó gyülekezetben - az idően még nem volt iskola s a gyermekek a.z anyagyülekezet iskolájába,
adosfára vándoroltak naponként. Itt részesűlt az első oktatásban a megldogűlt is, majd utóbb felvitte édes anyja Sopronba, hol szorgalma s,
magaviséletéért
a nemes szívű Ki s J án os superintendens csakhamar
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annyira IIIegked vélte , hogy lui~ába veüe s több apróbb szolgalatokat bízva
rá, teljes ellátásban részesítette.
Miután néhány év mulva édes anyját is elvesztette, még nagyon is
fiatal korában tanítói állomást vállalt Csó th o n,: pár év mulva pedig
Vecséb en. Ez utóbbi helyen eg-y negyedszázadon át egész generaeziót
nevelt, mely maig is áldja azokért a szívet-lelket nemesítő oktatásokért,
melyeket tőle nyert. Felhasználva az akkori kedvezőbb viszonyokat, a kis
leánygyülekezetben csinos, bolthajtásos templomot épitett, a gyülekezet fejlesztésére s erősítésére földeket szerzett. De ugyanitt.ő
maga a gyenge·
emberi erő legnagyobb megkísértésein ment keresztűl. Nejét, G TIl b ös
Zs t1 zs á n n á t, kivel boldog házasságban élt, kilencz évi együttlét után
hirtelen elvesztette. Hat teljesen neveletlen árva maradt ekkor a mélyen
lesujtott, bánatos szivű ap ára. De ez a már magában véve is majdnem
elviselhetetlen csapás nem volt elég! A gyászos eset után pár éne a
községben tűz ütött ki s az ő vagyonkajénak nagy része is a lángok martaléka lett, a mit pedig a bősz elem véletlenül meghagyott. attól hamarosan a gonosz rablók fosztották meg.
Ennyi szerencsétlenség, kárvallés után nem lett volna csuda, ha a
Jób sorsára jutott férfiu a kétségbeesés örvényébe sodortatott volna. De hát
nem csüggedett el, bizodalmát helyezve a mindenünkkel szabadon rendelkező Istenbe, nagy önmegtagadással haladt tovább is a kötelesség ösvényén, lankadatlan tevékenységgel fáradozott ezután is gyülekezete s ügyefogyott családja jóllétén. Bár gyakran még a mindennapi kenyér is megfogyatkozott házában, mindamellett két legidősebb fiát: Jón á st*) és Gy lll át felsőbb iskolákba adta s nevelt az egyikből lelkészt, a másikból tanítót, a harmadikból derék iparost.
Miután Vecsében annyi csapás zúdult reája, hogy a gyásznak s veszteségnek ezen sokszoros szinhelye ne ébreszsze fel minduntalan szivében az
átszenvedett idők szomorú emlékeit, 1860-ban felcserélte tanítói állomását
győ r-sz eme r ei tiszttársa állomásával. E helyen is több éven át hivataloskodott, mígnem testi gyengélkedése arra kényszerítette, hogy állásáról
lemondjon. Visszaköltözött megint Vecsébe, de midőn erejét, egészségér az
isteni gondviselés visszaadta, szivének legfőbb vágya az volt, hogy folytathassa ismét a nehéz, de már általa megszokott s miudenkor egész lelkesedéssel és odaadással viselt tanítói hivatalt. Nem sokáig kellett ezután
vágyakoznia ; rövid idő mul va a gal sai gy üle kez et tisztelte meg bizalIpával, mit őszives
készséggel s köszönettel el is fogadott. Galearól
Asz ár r a hívatott meg. Itt töltött ismét - szerény munkálkodésban, zajtalamil másfél évtizedet.
Egy évvel ezelőtt három kedvelt fia együttesen látogatta meg a forrón szeretett édes apát. Ekkor a jó öreg - apai szivének határtalan örömében - így kiáltott fel Simeonnal : «Most már Uram bocsásd el békességgel a te agg szolgádat 1» Az Ul' meghallgatta hűséges szolgájánák fohaö

ő

--*)
Laucsele Jónás a soproni alsó ev. egyházmegye érdemekben gazdag esperese, ugyanazon egyházmegye tanítóegyesűletének
keztisztelethen álló elnöke, a dunántúli evang. lelkészi
kal' egyik dísze s lapunknak is munkatársa, kiuek bánatában igaz részvéttelosztozunk.
Szerk.
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szát; a már nagyon elgyengült, a sok küzdelemben teljesen kimerült öreg
tanítót - a fennt jelzett napon - megahoz szólítá a jó Isten, a kiben
bizott tántor.íthatlanúl, a lát híven szolgá.lt mindhalálig.
Végtiszteletére eljött a község kicsinye, nagyja felekezeti különhség
nélkül, sőt elsirattak őt a róm. kath. és ev. reform. egyház harangjai is,
jeléűl annak, hogy a megboldogultat nem csupán saját egyházának, de a
többi felekezeteknek hívei is szerették, tisztelték. A templomban Nagytiszt.
Hofbauer Pál b. szombathelyi lelkész űr mondott fölötte Ján. ev. 12 r. 26
v. alapján megható beszédet, összesereglett tanítótársai pedig szomoni gyászénekek zengedezésével bucsiiztak el tőle, a jó kartárstól s szeretett barattól.
Ravatalát második neje, szü1. Schrancz Eszter, két fia, két leánya,
s két kis unokája állottak körül bánatos szrvvel, míg legidősb fia, - súlyos betegsége követkcztében nem jelenhetvén meg, - a távolban hullatta
forrón szeretettjó atyjai után a kegyelet és a gyermeki tisztelet me1eg könnyeit.
Ilű és búzgő mimkása az Urnak, ki híveid részvététől, szetetteid hálájától kísérve szállottál koporsódba, találj csendes nyugalmat a feletted
virrasztó hűség és kegyelet védő szárnyai alatt! Béke lengjen sirodon s
üdv lelkeddel az égi hazában!
* * *

A hármasszabály.
Viszonválasz

K. N. úr válaszára,

-

(Folytatás).

A 307-ik lap felső szakaszában sajnálkozö részvétének ád kifejezést a fölött,
hogy birálgatásommal
elárultam, mennyire ismeretlen erdf előttern a hármasszabály tanításának m6dja, mivel azt mondottam, hogy az aránylatok sablonját csak
az esetben látnám némileg jogosultnak az elemi iskolában, ha általa tetemes rövidséget lehetne elérni. A következő hosszu szakaszban aztán talán azt akarja babizonyítani, mert ferde okoskodását és elbicsaklott következtetését
alig lehet megérteni, - hogy sokkal elonyösebb az arányok felállítását, mint a következtetésnek
m6dszerét követnünk. Ezt így mondja meg: " .....
az arányok alkalmazása hatátozottan rövidebb,
könynyebb
s, r t h e t b b ! Mert az okoskodás teljes en é s t ö kél e tes en egy en 1 o akár egységre hozás, akár aránylatokkal
akarom is a feladatot megoldani!"
Ut6bb még egyszer is mond ilyent. Hát ha
az okoskodás telj ese n é s t ö kél e tes en egye n 1 o, vajjon mennyivel lehet
az arányok alkalmazása r vid eb b, k ö n nye b b é s é rot het o bb? Ez - nekem úgy tetszik - olyan fáb6l készült vaskarika. Aztán miért nem mutatta be
K. N. úr válaszában, hogy a következtetés mér t bo s s zab b, ne IIeze bb é s
ért het et 1 en ebb? Így állítása egyoldalu, s én azt kezdem sejteni, hogy Ön az
arányok alkalmazását csak azért találja előnyösöbbnek,
mert' a következtetés mödszerét csak részben ismeri: S mikor azt állítja, hogy azt is gyakorolja, csak abból a czélb61 teszi, hogy állításának annyi val is nagyobb súlyt adjon. Ugyancsak
ezen föltevés em mellett bizonyitanak saját szavai is, midőn azt mondja: "A számtanban, ha a következtetést
észszerűen akarjuk alkalmaztatni, - akkor min dig
az egység
értékét
kell meghatároznunk."
'I'ehát K N. úr az egység
é

ö

é

ő
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meghatározása
nélkül nem tud következtetni.
Ezt pedig én rossz néven veszeni
olyan tanítótóI, ki másnak azt mondja: ismeretlen erdőbe tévedt; s ki oly k é rked o hangon vitatkozik, mintha csak o találta volna ki a hármasszabály tanításának legjobb módját, s arra magának privilegiumot is szerzett volna.
A 307 -ik lap hosszu szakaszában látom különben egész czikkének sulypcntját, azért evvel tüzetesebben foglalkozom. Ki kell azonban jelentenem, hogy épen
itt árulja el leginkább ingadozását.
Majd azt mondja, hogy egyik sokkal jobb;
majd meg, hogy alig különböznek
egymástól.
Hozzá még az a Borsszemjankó
katedrai bölcsoségei közé való mondatszerkezet.
Például: Vegyen föl bármely
példát, fejtesse meg az egységre hozás segitségével, be fogja látni, hogy agy e I'me kin y elv a t ö kél e tes ért é s utá II isa k a d o zik, mig ha ugyanazt a
példát aránylatokkal oldat ja meg, a tanuló elott a zar á n y o ss ági ese t ige n
vi lág o san ki fog t ü nni."
Bizony nem ártott volna abba a lélektanba egy
kissé nagyobb kitérést tenni! N em tudom mit érthet K. N. úr az alatt, hogya
gyermeki nyelv még a tökéletes értés után is akadozik. mert én azt soha sem
tapasztaltam.
Felel minden kérdésre akadozás nélkül oly biztosan, mint a mily
biztossággal kér édes anyjától kenyeret. Igaz, hogy olyan hosszu dikcziót, mint a
minő a K. N. űr eldarálandö
szabálya, mely laikusok elott való brillirozásra alkalmas, nem csap. Aztán hol domborodik ki az arányosság?
Én azt K. N. úr
ismertetéjében sehol sem látom.
Továbbá: .Mert teljes absurdum azt hinni, hogy legyen növendék, a ki 4-5
évi iskolába járás után be ne tudja látni, fel ne tudja fogni és meg ne tudja
magyarázni, hogyha p. 5 drb. marhának téli takarmányul 120 mázsa széna elég:
akkor 9 drb. marhábak több szükséges-e vagy kevesebb?"
Én még többet mondok. Teljes absurdum azt hinni, hogy 4-5 évi iskolába járás kell ahhoz, hogy a
gyermek ezt megértse; de a mit K. N. úr szabálya ehhez köt, t. i. azért kell a
nagyobbik vagy kisebbik számot elol irni, azt már nem lehet megérteni és megértetni még kétszer annyi iskolába járás után sem.
E szakaszt végre így fejezi be: •.....
csak midőn az egységre hozás
módját tökéletesen
megértetem
a növendékekkel,
megy ek át az aránylatok
segítségével való módszerre.
És midőn az aránylatok módszeréveloldatom
meg a példákat,
ido ben
hat áro "Z ott ani gen sok a t nye r e k stb."
A ki így beszél, attól méltán kérdezheti az ember: vajjon milyen lelkiismerettel
fecséreIi előbb az idot az egységre hozás megértetésére és begyakorlására?
Vajjon hallotta-e hirét annak az oktatási elvnek, hogy köuynyebbről
menj a nehezebbre, ne pedig a nehezebbről
a könynyebre?
Ej, ej t. K N. űr, Ön nagyon
belekászolta magát. Ilyenek olvasására kénytelen vagyok azt mondani, hogy jó lesz
Önnek egy kis kitérést tenni az oktatástanba is.
Merő képtelenségnek
mondja ezek után e szavaimat:
.az aránylatokat a
gyakorlati életben előforduló kérdésekre sem alkalmazhatjuk mindenkor",
"mert
- így folytatja - eddig mathematikával foglalkozó nem tudott az életből vél'e
olyan hármasszahályi feladatot alkotni, a mit az aránylatok segítségével biztosan
és könnyen meg nem tudnának oldani". Ha a hármasszabály
meg van alkotva,
akkor biztosan és könnyeu meg lehet oldani az aránylatok segítségével, az kétségtelen; de mig a hármasszabály meg nincs alkotva, addig meg nem lehet vele
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megoldani, az is kétségtelen.
1\1:1rpedig "a gyakorlati
életben
előford u ló kér d é sek" nem mindig megalkotott hármasszabályok ám ! Én pedig ezt
mondottam elég magyarán. Ime egy példa. Leányom számitsd ki, hogy tizenbármával 6 Irtért hány tojást kapok? A mely gyermek a következtetés
útján szokott járni, értelmének szövétneke után megy, az nem botlik meg );\,Z ilyen kérdésen, hanem az a gyermek, ki az arányok formájához van kötve, ugyancsak megzavarodik, mert az hozzá van szokva, hogy három számot kapjon, itt pedig. csak
kettő van.
Minthogy pedig e példánal vagyok, egyben megmutatom K. N. úrnak azt
is, hegyan lehet követkoztetni egységre hozás nélkül is.
Egységre hozással így van: Ha 20 kr 13 tojás. akkor 1 krért 1%0 tojást
adnak, 600 krért pedig 1%0 X 500 = 650% = 325.
Az arány értékének meghatározásával
pedig így: Ha 20 kr. 13 tojás, 500
kr. pedig 25-ször több mint 20 kr.: tehát 500 krért 25><:13 tojás jár = 325.
Továbbá: 10 méter 15 frt
3 méter 9.40 frt,
5 méter 15: 2 = 7.5 12 méter 9.40x4
37.60 Igy és ezekhez hasonló formában szoktam én következtetui.
Kikeresem t. i. azt
húgy a két meglevő és ismert tag között milyen az arány, s ha ezt tudom, könynyeli ugyanazon aranyba állítom az ismeretlent a meglevő egy ismerttel. Itt azután
csakugyan világosan kidomborodik a gyermek előtt az arányosság.
Ily mödon az
5-6-szorosao összetett hármasszabályt is a leggyorsabban lehet megfejteni.
Hogyan vezetem én tanítványaim at, azt most nem mutathatom meg, de annyit felemlítek, hogy van a következtetésben
egy kis nemes értelemben vett pikanteria,
mely a gyermekek tudvágyát ingerli, önérzetüknek hizeleg, s lelküket változatosságaival az aluszékonyságt61 megmenti.
A.zt pedig épen nem hiszem, hogy a
következtetést a gyermek valaha elfelejtse. Legalább volt növendékeimen eddig
az ellenkezőt volt alkalmam tapasztalni .• Ha K. N. úr növendékei elfelejtik,
annak oka az lehet, hogy mielőtt még tudnának következtetni már az arányok alkalmazását tanítja, s aztán beteljesül rajtuk a közmondás : két szék között
a pad alá esnek.
Lejebb egy rövid szakaszban, miután ezen szavaimat: "a szóban levő számtani sablon kárára van a léleknek, mert eltunyitja az értelmet," ham isa n idézi,
ismét könnyelmüséggel és a bizonyításra képtelenséggel vádolt. Az igaz, hogy nem
dicsekedhetem képességeimmel, de K. N. úrnak személyt támadni akkor, mikor
névtelenül ir, semaga
perszonáját ekképen a K. N. betük háta megett biztonságban tudja: a mai parbajos világban legalább is lovag i a t 1a n elj árá S. E
kis kitérés után megpróbálom szavaimat, ha még eddig sem volna elég a bizonyítás, K. N. úrnak el r é m í t ő és het y k e nyilatkozata daczára is támogatni.
A. hármasszabály tanítása miudaddig. mig az arányok felállítására,
vagyis a
három ismert szám elhelyezésére nem kerül a sor: akár következtetve, akár arányök segítségével is akarunk dolgoztatni. egy és ugyanaz, s a gyermek előtt világos és értbető, mert az arányosságról van fogalma; de mikor azt kezdi fejtegetni, hogy melyik szám legyen az első, melyik a második, harmadik, a negyedik j továbbá a két beltag szorzatát el kell osztani a kültaggal, hogy meg legyen
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az eredmény: az már nem érthető, az már gépies. Például: 5 méter to frt, 7
méter X frt.
Miért legyen az első tag az 5? miért legyen második a 7? miért legyen
harmadik a 10? és negyedik az X? nincs megokolva. Hiszen irhatom én az X-et
első helyre is, továbbá abeltagokat
felcserélhetem a kültagokkal a nélkül, hogy
az arány rossz lenne. Miért kell épen abeltagokat
szorozni?
'Ha abeltagokat
szorzom éi kijön 70, hát mi az a 70, méter vagy fa ?
Miért kell az 5-tel osztani, mikor az 70 nem 5 méternek az ára? Mindez érthetetlen. A gyermek szája és keze el van foglalva, értelmének azonban nincsen
semmi tenni valója, tehát henyél és egyre tunyúl. És miért nincs tenni valója?
Azért, mert az egyszeregyet a nyelve is ledarálja, a fő dolgot meg -- az arányosság érvényes ülését - nem kisérheti figyelemmel.
Épen azért az eredmény
helyességérfíl
a gyennek soha sincs meggyőződve a saját lelkében, hanem csak
azon kezességben, melyet e sablon szerkezete nyujt. Ennél fogva az arányok alkalmazását én az elemi iskolából föltétlenül kiküszöbölendőnek tartottam eddig é::l
tartom most is. És meg vagyok győződve, hogya melyik tmítötársam tontolgatva
halad a következtetés
útján, s rájött annak elágazásaira, nem vágyik és tér
vissza soha többé az arányok alkalmazásának egyhangu és unalmas módszeréhez.
Ennyit a tárgyhoz. Nagy hangú és öntelt
f r z is a ir a (?? Szerk.) Nem
tartom érdemesnek reflektálni.
'
á

Csizmadia Pá.l,
ev. tanító.

Végszó!
Csizmadia'

Pál úr fenti válaszára.

Szerkesztő
urunk kegyes engedelmével,
a fenti - tanulmrinyközlésével
egyszerre
adhatom
meg e soraimban
leg II tol s
válaszomat;
hogy ezzel
részemről
az el pos v á n y o s o ci á sna kindult
polemiának
véget vessek! A
tárgyilagos
vitatkozásnak
szóval és irásban mindenkor
barátja voltam, de az
áldatlan személyeskedéstől
mindig undorodtam.
Érdemleges
választ irni sem
időm, sem kedvem nincsen; mert -czikkecském> -re ir.t fenti válasz igen zavart
és telve van érdemetlen
támadasokkal;
s reám azt a benyomást
tette, hogy
írójának
lelki világa igen fel volt zaklatva,
és nem is agyának gondolatait,
hanem' epéjének tartaImát
öntötte papirra.
De az érdemleges
válasz irástóI
azért is megkimélem
magamat, hogy e lapok hasábjain hasznosabb munkáknak
adjak helyet!
Magához a tárgyhoz kevés szólni valóm van; a multi közleményemben
elmondottam
mindent, a mit szükségesnek
tartottam!
Ha pár megjegyzést
még is teszek, oka az, hogy beláttassam. miszerint Cs. úr nincsen ti szt á ban
a vitatárgyával ; mert oly dolgokat zavar össze-vissza. a mik nem tartoznak a
tárgyhoz.
Arra el voltam készülve,
hogya
tanítói pályán eltöltött évekre
lesz hivatkozás.
Úgy is történt!
Én fiatalabb tanító vagyok,
de azért elég
sokat láttam és tapasztaltam.
Ha valaki 25 éves tanító - szép, de az nem
fogadható
el argumentumnak.
Az meg határozottan
nevetséges
állitás és
ó
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gyarló mondás, hogy 25 évelőtt
nem Ictt volna az egy ség r e hoz á s ismeretes, pedig úgy kell lenni, mert Cs. úr azt mondja, hogy 10 évig -kinlódott- az aránylatokkal,
és csak azután találta meg a helyes ösvényt, a következtetés
illetve egységre hozást.
Cs. úr "a mondhatom,
nem fogják megbánni. szavakból akarja reám erőszakolni, hogy én az aránylatok
alkalmazását
jobbnak tartom az egységre hozásnál.
Kérem szépen, már mégis csak az az
ígaz, a mit én mondok;
a mit már többször
is kifejeztem
eszavakkal,
ha
ros sza
m ó ds z er ves s é kel!
Én ct két módszert nem állitottam
egymással szemben,
mint job ba t és ros sza b b a t. Itt van Cs. úr tévedése, mert oly állítást tulajdonit nekem, a mit sohasem tettem. Cs. úr zavartságát mi sem bizonyit ja jobban,
mint az, hogy fenti válaszában
azt mondja
hogy a tanító a megválasztott
egy módszer
szerint tanitson,
a másik közleményében pedig nagy bölcsen oda lökte: »hogy egy számtani feladványt
lehe- •
tőleg többféleképpen
dolgoztassunk
ki. Hol itt a következetesség?
Hol itt
az elv és meggyőződés"?
Kár ma igy, holnap úgy beszélni.
Cs. úr örökösen a szabályokat
hánytorgatja.
Ha a gyermek a példát
megtudja oldani és
az eljárási módot elmondani - kész a szabály.
Midőn az arányok alkalmazásáról
beszél Cs. úro egészen nevetséges
lesz
és arról győz meg, hogy kár volt arányokkal
az utóbbi 15 év alatt többet
nem foglalkozni.
Csodálatos
dolog, a mit Cs. úr állit, hogy a hármasszabály
tan anyag,
so. az arányok és aránylatok
pedig pl ó d sze r e k. Nagy lelkiszegénységre
mutat ily dolgokat
összezagyválni.
Hát az arányok és aránylatoknál nincsenek példák?
Gondolkozzék
egy kicsit. Hát az micsoda -vadvirág» (? Szerk.) -hogy az arányok alkalmazásának
fogalma»?
Istenem!
be
kár olyan dolgokkal foglalkozni,
a mihez nem tud az ember.
Cs. úr okoskodása szerint azt is mondhatjuk,
hogy mi haszna van abból a földmívesnek,
ha ismeri, a földmiveléshez
szükséges eszközöket,
vagy az iparosnak, ha tudja,
szerszámai nevét?
Elég ha tudnak velük dolgozni!
Ha Cs. úr növendékei,
valamely adott példáról
nem tudják megmondani,
hogy hová tartozik,
hát
akkor mit tudnak?
Tan i t - e a 1a pos a n a zol y ant a 11 í t ó, aki
nem
tör ö d i k azz al, hog y n öve n d é k e itu CI j á k - e azt, hog y val ame 1 y
pél da h o v á is, m el y ikm
li vel et hez
tar to zik?
Itélje meg bárki!
Ha a tanuló okoskodik, nem mindegy-e az, akár az aránylatok,
akár a következtetést szerint dolgozza-e
ki a példát?
Az okoskodás
tökéletesen
egyre
megy, csak hogy az egyik módszer szerint előbb, a másik szerint utóbb érünk
czélt! Úgy látszik Cs, úr háborgó 'lelke nem akarja belátni, hogy az aránylatok módja szerint dolgozni rövidebb is, könnyebb
is, egyszerűbb
is.
Álljon itt a következő példa:
a) Egy

ség r e hoz áss z e r i 11 t :
Ha
8 kaszás 14 nap alatt
Akkor 5
x
8 kaszás
1

5

14 nap alatt
14x8 = 112 n.
14x8 = 112 --

5

--

5

.>
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b) Ar

á

n y l a t o k segitségével:
Ha
8 kaszás
Akkor 5

14 nap alatt
x

5 : 8 = 14 : x
112 : 5 = 222/3
Tessék összeszámlálni
a jegyeket,
hol van kevesebb
szám?
Én azt
hiszem, a hol kevesebb a számjegy, rövidebb is a munka. Ha Cs.úr
mondja
puszta tiszteletből
is elhiszem, hogy én a következtetés
módszerét
csak részben ismerem.
De azt jó lélekkel állithatom,
hogy a 70-es évek elején, kis
diák koromban már megmagyarázták
és tudtam is azt; és Cs. úr kinlódó lelke
pedig csak a 70-es évek végén jött
reá, mert azt állit ja, hogy 10 évig az
aránylatok
segitségével
dolgoztotta
a h.ármasszabályhoz
tartozó
feladatokat.
• Azon állitásra. hogy én az egységre
hozás nélkül nem t~dok következtetni,
később térek reá. Lehet, hogy nyelvezetem pongyola - gyorsan dolgozom; de
az mégis vigasztal, hogy nem érthetetlen.
Én Cs. úr nyelvezetére
nem terjeszkedtem
ki, pedig sok érdekes mondata van ám.
Cs. úr mondatomat
nem érti, pedig igen világos; ha a példát a gyermek
tökéletesen
érti is, mégis mikor mondja, nyelve sokszor akadozik.
Egy olyan
tanító, a ki kötelességét
lelkiismeretesen
elvégezte, és a számtant jól és helyesen tanította, az nem zaklatja növendékeit
örökös kérdésekkel,
hanem feladja,
vagy feladat ja a példát, és hallgatja,
tniképpen tudja a gyermek
azt minden
segitség
nélkül kidolgozni.
Jegyezze
meg Cs. úr azt, hogy a mely tanító
örökös kérdésekkel
zavarja tanulóit
az ros szt a n í t ó, mikor a tanításnak
van az ideje, akkor tanítson és kérdezgessen
a tanító, mikor pedig felelni kel!
a gyermekeknek,
akkor a tanító hallgasson.
Nem hiszi el Cs. úr azt, hogy az élet nem ad olyan hármasszabályi
feladatot, a mit az aránylatok
segitségével
meg ne lehetni oldani. Pedig úgy
van, a mely példát Cs. úr felad, helytelenül
van feladva.
Minden példa, a
mit a gyermekeknek
feladunk, legyen tiszta, egyszerü és világos.
Cs. úr példája érthetetlen.
-Tizenhármával
5 frtért hány tojást kapok P» Tudja az a
tanuló, hogy 20 kr. 13 tojás, hátha azt hiszi, hogy 10, vagy 30, vagy 40 kr.
13 tojás; mert lehet az is !"')
Szabadjon hinnern. hogy Cs. úrnak az egységrehozás,
illetve következtetésről igen zavart; homalyos és sejtelemszerü fogalmai vannak, a miért sajnálkozásra érdemes,
azt mondja Cs úr, hogy megmutatja,
hogyan lehet kővet-. "kezterni egységrehozás
nélkül.
Ezután rögtön mondja a fenti példát:
-Egységre hozással igy van:
Ha 20 kr. 13 tojás, akkor 1 frtért
13/20·ad tojást
adnak;
500 hér pedig
1%0><500 = 65011/20 = 325.
Itt előbb az egység
értékét határozta meg, és csak azután az adott összeg értékét.
d e én ezt szeszerettem volna megtudni, a mit ígért is Cs. úr, hogy egységre
hozás nélkül
csináltatta volna meg a feladatot?
Az ilyen példákat könnyebben és észszerübben is meg lehet oldani, csak tudni kell hozzá.
Cs. úr két példájával
azt akarja
nekem bebizonyítani,
kogy következtetni egységrehozás
nélkül is lehet.
Az olyan tanító, mint Cs. úr, a ki okve*) Falusi gyermekek

Cs. úr feladatát

azonnal

értik,

mert az életből

van merítve.

,

Szerk.

tetlenül
saját vidékén hires tanító lehet, vehetne magának
annyi fáradságot,
hogy a kerületi tanterv
mellett, a miniszteri tantervet
is megnézhetné,
jó azt
is tudni, ott világosan az áll: .a szóbeli számvetés gyakorlásának
könnyitésére
megtanitja
az ugynevezet t • olasz szarnitasi
fogásokat • is.» Cs. úr példái ilyen
számitási
fogásokon
alapulnak,
és azon számtani törvényen,
hogy az egyik
szám lehet a másiknak hányados
része akkor, ha benne maradék nélkül foglaltatik.
Ha 10 méter 15 frt, 5 méter a 10-nek fele, tehát Ifinek
is fejét
vesszük. = 7'50 frt. Ha 3 méter 9"40 frt, akkor 12 méter 4-szer több mint
3. a háromnak árát is 4-szer vesszük, s lesz 9'40 X 4 = 37'60 frt. De lehet
az 5 helyett 3, 6, 8 stb. méter, akkor már ez az okoskodás kibővül. Az. ilyen
és ehhez hasonló példáknal
az arányokról
felesleges és helytelen szólni.
Bármint állit ja is Cs. úr, a fenti példáknál a gyermek
előtt az arányosság
soha
sem domboródik
ki, mert az olyan példáknál
a növendék
mindig azt vizsgálja, hogy az egyik szám hányadrésze
a•.másiknak, mit ha tud, meghatározza
az ismeretlen értékét úgy, hogya
vele egynemü számnak annyad részét veszi,
a hányad része a kisebbik
szám a nagyobbiknak.
Tessék
az olasz gyakorlattal foglalkozni, és tisztában áll előtte az egész. Cs. úr módja szerint összetett hárrnasszabályi
feladatokat,
ha még oly -pikansokis azok, lehetetlenség megoldatni.
Még
egyet
jegyzek
meg,
mikor
fiatal
tanító
voltam. Dunántúlnak
egyik legjobb,
legjelesebb
és legszorgalmasabb
tanítója
volt iskolavizsgálóm,
a ki jelentésében
az én egységrehozási
módszer ernről azt
jelentette,
hogy
-hossaada lmas és nehezére
esik a növendékeknek.>
Igaza
lehetett.
Cs. úr dolgozata
még sok olyan okoskodást
tartalmaz,
a mit igen
könnyen
meglehetne
czáfolni, de a helyszűke miatt, azokra nem reflektálok.
Ezek után a dolog személyes oldalára térek át, de ezzel hamar végz ek.
Cs. úr azt mondja, • hogy személyt támadni akkor, mikor névtelemil ir valaki
lovagiatlan».
Ki támadott
meg engem arrogáns,
kihívó
modorban először?
Első közleményének
alaphangja
is személyeskedés
volt, de arra, a mint látja
is, nem sokat hederitettem,
ha némely helyütt
élesebb voltam válaszom ban,
annak oka absurdum
és zagyvalék
állitásaban
keresendő.
Második közlernénye
pedig csupa személyeskedés
és üres henczegés,
avagy ti szt ess é g esés
lovag i a s dolog
- e ilyen kifejezéseket
használni:
-rniuden
sorából kirivó
szerénység » 'gyarló.,
-rnily bölcsen mondja-,
<hetyke-,
«badarság"
<ferde<elbicsaklott-,
«kérkedő"
<belekászol> , • hamisan>, «öntelt frázis. stb. Kérdezzen meg bárkit, önnek nem adnak igazat. Én Cs. urat a személyeskedés
süppedékes pocsolyájába
nem követem,
én önről több· jót teszek fel, mint Cs.
úr rólam.
Abban igaza van, hogy én névtelenül K. N. betuk alatt irok. Ez
nekem gusztusom.
Ezen betük alatt irtam e tárgyról
els ő és uto ls ó közleményemet.
Nekem nem hizeleg a nevem aláirása, fiatal karomtóI
kezdve
igy irok, nem is' térek el szokásomtó
l soha, mit tartozik az a dologra, hogy
ki az iró, csak azt vizsgáljuk,
hogy mit és hogyan iS! Cs. úrnak úgy látszik
tetszik, ha nevét nyomtatva
látja, csak érdemesebb
dolgozatok
alatt láthatná.
V égül egyet ajánlok Cs. úrnak, máskor ne hagyja szenvedélye
által elragadtatni magát, mert a szenvedély
rossz tanácsadó,
haragra ingerli az embert,
a ki pedig haragszik, annak soha sincs igaza. És külőnösen
ne higyje mag,lról
azt, hogy a tudományt
kanállal ette; és mellette más semmit sem tud.
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Ezzel Cs. urral mindenkorra
végeztem.
Én részemről a vitát bezárorn,
s kijelentem, hogy Cs. úrnak semmiféle támadására
többé felelni nem fogok,
és bármit is irjon vagy mondjon, avval én nem törődöm.
Külömben
béke velünk !*)
K. N.

A néptanító és a természettudományok.
(Folytatás.)

A legutóbbi évtized az, a melyben mégis kezdenek foglalkozni nálunk is a
természettudományok
módszerei vel, sannak tanít-isi anyagával.
Lássuk már most, mily tényezöknek kell hozzájárulni, mily alap el vek szerint
kell eljárnunk hogy a természettudománnyok,
sitt különösen at e r m ész e tr aj z
anyaga és módszere a mai kornak megfelelő, s tanításunk ne a pusztában elhangzó
szó, hanem növendékcink
iskolán kivüli életére is kiható és hasznavehető legyen.
A természetrajzi oktatás sikeres voltára befolyással van a beosztás, melynek
körei szerint, az idő, mely alatt anyagunkat végezzük, az utak és módok, melyek
segélyével az anyag bővebb 'vizsgálására törekszünk, s végül az előadandó anyag
telj edelme. Ha valahol, úgy a terményrajz tanításánál követhetünk
el mulasztást,
a mely mulasztás azután később a gyakorlati életben fogja magát megboszulni.
Hogy terményrajzi oktatásunk sikeres legyen, hogy az a hozzzá fűzött várakozásnak megfeleljen, s a gyakorlati életre előkészítő lehessen, okvetlenül szükséges,
hogy t. kartársaim ezen tantárgy tanításánál, a gyermekek kezéből mindeu tankönyvet elpusztítsauak, azaz a természetrajzot,
ne tanítsák semmiféle természetrajzi könyvből.
Hogyan is tanítjuk manapság a természetrajzot?
Ugy, hogy megvetetjük a
gyermekek szülői vel a különféle szerzőktől származott különféle vastagság II természetrajzi könyveket s azután elkezdjük az elején, kisebb nagyobb leczkékben az
egész könyvben irott dolgok bemagoltatását. Ha eljutunk a könyv végére jó, ha
nem lígy is jó. (Úgy hisszük, ez az eljárás ma már nem oly általános.
Szerk.)
Ezen módszer t. kartársaim az oka annak, a miért fennebb azt állítottam,
hogy a természetrajz sikertelen tanításainak a tanítás az oka.
A természetrajz tanításánál épenséggel nem elégséges az, ,hogya
gyerme
kekkel a szokott frázisokat betanúltassuk, hogy sorban, a mint a könyvben következik elmondassuk velük pl. a violáról, hogy gyökere rostos, levele ilyen meg
amolyan alakú, virágja kék szinü stb, Ez a laikust, a nem szakértőt igen n 19yon
kielégítheti, sőt jól reczitálván a vizsgán egyik másik gyermek, a tanítót "tanítványával ezen sok tudomány elsajátításáért talán nagyon is dicsérik. De nem
elégíti ez azután ki a szakértőt.
A természetrajzi tanításnak fő Kelléke az alaposság; e nélkül egész oktatásunk keveset ér. Hogy pedig a tanítás alapos lehessen, első és fő kellék a
szemlélet és pedig a hel yes sze ID 1 éle t. Mindent a mit tanítunk szemléltessük, ele ne holmi silány fametszetekről, "agy szinezett képről, hanem a tárgyat
eredeti alakjában, az állatot, a növényt természetben állítsuk növendékeink elébe,
*) A vitát
is elmondta

e tárgy

fölött

i a személyeskedésnek

mi is bezárjuk.
pedig

A tárgyilagos

tért nem nyit link.

érveket
Elég

mindkét

volt abból

czikkiró
már ennyi

többszörösen
is!
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Hogy azonban ezt tehessük, 8 a természetrajzet sikeresen taníthassuk,
szcmléltethessünk, szükséges és pedig elkerülhellenül,
hogy a ter m ész e t raj z o t é i'l a
ter m ész et egyed
e i t III ima g u n kal a pos ani s m e r j ü k.
Nem állítok val6tlanságot ha azt moudom, miszerint kartársaim közt nagyon
sokan vannak olyanok, kik egyáltalán véve sohasem szemléltetnek.
Ez nagy hiba
ugyan, de nem rovom fel hibául azért, mert még azon időben tanultak mikor előadó tan áruk maga se sokat értett a szemléltetéshez, s az egyedek ismertetéséhez.
V,tgy ha értett volna is hozzá, restelt vele vesződni; mert bizony, bizony a természetrajz alaposan val 6 tanítása sok időt vesz igénybe,
Hogy a szemléltetés nélkül val6 terményrajzi oktatás nem ér semmit, - kitünik ama következményekből, hogy nemcsak az egyszerü földmives nem ismeri a
legközönségesebb, uton utfélen előforduló egyedeket, de sok tanult embernek, sok
esetben a szaktanárnak is ezen ismeret úgyszólván
nebánstd virág. Pedig csak az
vésődik be örökre a gyermek elméjébe a mit látott, a mit szemlélt. Hogyan alkosson a gyermek maradandó képzetet valamiről, amit nem látott s amit esetleg
tanítója maga sem ismervén, nem mutatott neki, s nem tud előtte úgy Ieirni,
hogyha van is j6 képzelő tehetsége a hallottak utján egy, a val6ságnak megfelelő
hű képet tudjon magának alkotni?
Arra is nagy szüksége van a tanít6nak a természetrajz
tanításánál,
hogy a
növendékekben á tárgy iránti érdeklödést, a kedvet fel tudja ébreszteni. Mivel lehetne ezt jobban eszközölni mint azzal, hogy növendékeinket minden adandó alkalommal, de legalább hetenkint egyszer a szabadba, az erdőbe, rétre, mezőre vezetjük, s ott a sok szebbnél szebb virág, a zümmögő bogarak társaságában
tanítjuk őket azok megismerésére. Ezen ketenkint szabadban eltöltött 6rák volnának
a sok tanít 6 előtt és által 6csárolt ter III ész e tr aj zik irá n du 1á sok.
Tapasztalásból mondhatom, hogy növendékeim előtt legkedvesebb az az idő
mikor kirándulásra megyünk.
A természetrajzi kirándulások alkalmával lehet azon fontos paedagogiai elvet is érvényesíteni, hogy egy i k tan t á r g y a tam
á sik bak a pes ol vat an ft suk, hogy az egyik mint egy kiegészítse a másikat. Hol lehetne pl. a földrajzot, történetet, természettant alkalmasabban össze "fűzni, mint ilyen kiráudulások alkalmával?
Hallom már előre a rosszalés kifejezését, egyik másik ezen kis ozikkecskét
elolvasö kartársam részéről; látom hogy veti félre czikkecskémet ezen szavak kiséretében: •Még csak ~z kellene, nem eleget vesződöm-e a sok nebulóval odabennt az iskolában, még szabad időmet is nekik szenteljem, még több és több vesződséget akaszszak nyakamba? és ugyan miért? azért, hogy minden parasztból túd6st
faragjak ? avagy megérdemli a fáradságot a zsiros dotáti6t rr:elylyel elhalmoznak ?
Bizony rosszalásodat kifejező kedves kartársam ismételve mondom neked,
hogy kirándulások nélkül, a legalaposabb el vont tanítás sem lesz czélra vezető,
tökéletes.
Ne resszaid a természetrajzi kirándulásokat, mert én úgy hiszem és tapasztrJom, hogy magnnkon segítünk vele egy nagyot, mert a feldolgozandó tárgy természetben előttünk levén, mint megnyított könyv, csak kérdeznünk kell s tanítvayaink felelnek; s ezen kérdezgetés bármilyalapos, bármily az apróságokra
is kiter-
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jedö, nem könuyebben végezzük-e a szabad természetben.
a friss egészséges 1e-'
vegőn, a fák árnyékában, mint oadbennt a fülledt levegőjü tanteremben,
a hol .
még a kérdezgetés en kivül sok-sok ruindenféle
magyarázgatni
való akad, hogy
megértessük magunkat, s a tárgy at felfogassuk.
A terményrajzi kirándulások mellőzése egyik oka annak, hogy terményrajzi
oktatásunk nem felel meg a hozzáfűzöt várakozásnak. És ugyan ezeknek nem tartásáért, kit vonhatunk felelőségre ? bizony megint csak magunkat.
Azon elvet sem szabad a természetrajz
tanításánal
szem elől téveszteni,
hogya közelebbiről
menjünk
a távolabbira.
Pedig a legtöbb term észetrajzi könyv nem a maj m o k k aj kezdi e az állattan ismertetését?
Közelebb
vannak ezek hozzánk, mint a kutya, meg a ló?
Nem jut-e egyik másik kartársamnak
eszébe természetrajzi
órája, mikor
elemi iskolás volt? Hogyan tanúltuk akkor ott, hogy pl. a kokuszdió pálma ennyi
meg annyi öl magas, mily hosszú levelei vannak stb.,
az egyszerü hóvirágot
pedig mikor megláttuk álmélkodva kiáltottunk fel: "Nini, milyen furcsa virág az,
hogy is hívják, hol is terem P"
Megfordítva kellett volna, biz annak a terményrajz tanításnak történni: a hóvirággal kellett volna előbb megismerkednünk, több más közönséges, nálunk honos
növénnyel és állattal egyetemben, s mikor házunk tájékán ismerősek lettünk,
akkor tanultunk volna a majmokról, vagy a kokuszdiófáról,
Tanítunk, tanultunk kengururöl, normotáról, krokodilusokról, s a futóbogarat,
gyepibékát ha találjuk, bámulva nézzük, mert nem ismerjük.
Hogy ezen módszer ismét mily helytelen, kitünik azon másik sarkalatos
alapelvből, hogy
tanításunk
a gyermek
fejlettségéhez,
korához
é s a hel y i k r it 1 m ény ek hez
1 egye n mér v e. N em akarom én a fent
elmondottakkal azt mondani, hogy a gyermek a kokuszdiófát, meg a krokodilust
ne ismerje, vagy ne tudjon róla semmit, hanem azt, hogya s z ülő föl d ter m észet világa
előnyben
részesüljön
e más vidéki
vagyvilágrészi
ter m ész et fel e t t. A mi gyermekeink nem fognak kokuszdiófákra mászni, sem
krokodilusokra vadászni, ha csak nem az utóbbi hasonmására agyikra.
A fent emlitet sarkolatos elvhűl ismét önként folyik azon másik elv, hogya
t e r m n y raj z i tanítás
anyagát
m e rít s k a m i n d e n n a p i életből.
Oly egyedeket kell-e a gyermeknek tanítani, a melyeknek közvetlen közelébe sohasem kerül, malyeket talán sohasem fog látni; avagy olyanokat, malyeket leendő
mesterségénél, gazdaságánál, háztartásánál, minden lépten nyomon felhasznál, s azokra
szüksége van? Bizony az utóbbikra kell a főgondot fordítani s csak ha időnk
engedi, ha a körülményekkel számoltunk (osztott és osztatlan népiskola) vehetjük
elő az elsőket.
Ha azt akarjuk elérni, hogy tanításunk üres szavakká ne váljék, meg kell
választanunk az anyagot és pedig úgy, hogy egyes
jell e m z ő egyed eke t
ker ess n Ir ki; olyanokat, melyeket bővebben ismertetvén.
egy egész rendnek
alakjait, sok családot és fajt ismertessünk fel általuk. Ismételve mondom, hogy
ezen jellemző egyeclekre fordítsunk igen nagy figyelmet, mert ha ezeket alaposan
ismertük, a hasonló jellemű egyedeket növendékeink
azonnal felismerik, s nekünk
nem kell ismételni
magyarázgatni,.
de a gyermekeket
is sok munkától
kiméljük meg.
(Folyt. köv.)
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az evang. egyház régebbi
kincseiböl.

ének-

1. A világ megvetése és Krisztushoz való ragaszkodás.
Frank Jánostól, (1618-1677).
1. Ján. 2, 15. ,,~e szeressétek a világot se azokat, melyek evilágbau
vagyuak".
Zsolt. 73. 25. "Kicsoda volna nékem menyekben tenáladnal
több? és telláladllál egyébben nem gyönyörködöm e földön".

Te világ' szép ékessége,*)
Ám szeressen bárki más;
Örömidre majd cserébe
Gond jön és csalatkozás.
Kik az éggel nem gondolnak,
Ám éljenek vigalomnank:
Én hozzád kivánkozom,
Oh én édes Jézusom!

S aj á t dall am.
Százszor és ezerszer mondom, .
S újra-újra kérdezem,
Vajj' mikor lesz egyszer nyugtolP
Ott a sirban én nekem,
Hol jobb részem felszabadúl
Fáradt testem terhe alúl?
Ott majd nálad lakozom
Oh én éde.s Jézusom.

Kik a napnak hevét,. terhét
Hordozzák megfáradva.
Az éjjelt mint siettetnék
Hosszú, terhes nappalra !
Megpihenni haza térnek,
Csendes nyugtot ott reméln ek :
Én csak benned nyugoszom,
Oh én édes Jézusom!

Jöjj halál, álom testvére,
Jöjj és vigy el engeme.t,
Sajkádon majd biztos révbe
Evezünk mi te veled.
Mások ám ha félnek tőled
Lelkem azért meg nem ijjcd,
Mert velem van utamon
Az én édes Jézusom.

Nyughatnám csak karjaidban,
Mint szeretnék kedvemre,
Úgy Ophirban a mi -kincs van,
Mind od'adnám én érte.
Nincs én nékem más örömöm,
. Éltemet te hozzád kötöm,
Csak feléd sóhajtozom
Oh én édes Jézusom!

Vajha lelkem valahára
Itt hagyná test-börtönét
És a csillagok honába
Szent örömre juthatnék;
Énekem ott hadd zengném el
Angyaloknak seregével,
Téged áld majd szózatom
Ott is, édes Jézusom!

Másokat zord szél és hullám
Vigyenek bősz tengerre,
Hol vihar s nagy aggság árán
Nyíl nekik a szerencse;
Engem a hit röpke szárnyán
Csillagokig "isz fel pályám,
Én oda kivánkozom,
Hozzád édes Jézusom.

S mert a lelkek üdvhazáiát,
E megszentelt égi hont
Szemeim most még nem látják
Itt, hol bánt a bú s a gond:
Élek hát csak vágyaimnak,
Melyek hozzád égbe vonnak,
Csak te vagy föóhajom,
Oh én édes Jézusom!

Payr Sándor.
*) A kezdő sor az ó gradnál

szerint 378. sz. é.

Az ellenreformatio

68 a pápák.")

A katholikus történetirók maig megmaradtak azon naiv véleményök mellett,
hogy a reformatiót egy ambiciózus szerzetes önérzetének megsértése
szülte s a
német fejedelmek politikai törekvésri juttattak diadalra; különben nyomtalanul enyészett volna el, mint Wald, Violeff vagy Savonarola hitújítása. Vala, hogy az egyénektől is sok függ, de általánosan elismert igazság, hogy minden eszmeáramlatnak
a közvélemény,
a korszellem a leghivatottabb
utegyengetője.
Semmi sem juthat
érvényre a kerszellem ellenében; a legdicsőbb eszmének buknia kell, bármilyen
lángész legyen hirdetője, ha az emberi gondolkodás még nem fogékony iránta és nem
lehet valamely eszme érvéuyre jutását gátolni, ha a kornak jelszavává lett. Wald,
Vi eleff, Husz, Savonarola ereje a kerszellem gátján törött meg s Luther fellépése
főkép azért volt sikeres, mert eljött ,:az idők teljessége" s nem egy kis párt
vagy néptöredék.
hanem milliők nevében inditott háborut Jézus vallásának megrontói ellen. S Taine minden bizonynyal' helyesen itél, midőn azt itja, hogy "nem
udvari cselszövények és hivatalos furfangok szokták létre hozni a mélyre ható
forradalmakát, hanem a társadalmi helyzetek és a nép ösztönei. Midőn öt milliö
ember megtér, ez azt jelenti, hogy öt milliö embernek vágya volt megtérni. tt*:;,)
A katholikus egyház maga is érezte a reforrnatio hatását, hiszen ha a protestantismus eszméi nem szivárogtak volna át magába a katholikus egyházba is, nem
kellett volna ellene a tridentinumben gátat emelni és Bellarminiusnak a megállapított dogmarendszert tudományos alapra állítani. De ezzel a katholikus egyház
hivatalos krónikásai nem törődnek; szernökben a reformatio nagy csapás volt a
művelt világra, a tatárjáráshoz vagy a török duláshoz hasonló, s ez állításukkal
igazolni akarják az ellenreforrnatio borzalmas jeleneteit. Magától értetődik, hogy e
csapás okozóját Luthert, szivből gyülölik, mert a -reforrnatio valódi inditékát nem.
az emberiség viszonyaiban, hanem személyében keresik. Ugy voltak meggyőződve,
hogyareformatio
kiirtása szent Péter utódának, Krisztus földi helytartójának
nemcsak joga, hanem egyszersmind kötelessége.
Valóban az ellen re formatio, mely vm. Gergely alatt indult meg teljes erővel, ezt az elvet irta föl zászlajára. Hog'y milyen fegyverekkel éri el czélját, pusztán egyházi vallásos eszközökkel-e vagy a politikai helyzetek ügyes felhasználásával,
az közönj ös volt előtte. A pápák, ha volt pénzök, ép oly szivesen 'küldtek néhány
ezer seudit II Fülöpnek, Guíse herczegnek, II . .Ferdinándnak katonák toborzására.
diplomáciai ügyvivőiknek miniszterek megvesztegetés ére, mint valamely protestaus
városba katholikus kápolna, vagy jezsuita kollégeum építésére. Egyforrm buzgósággal imádkoztak az autokrata II. Fülöpért.
e modern tyrannusért s az utolsó
Valois meg IV. Henrik lázadó alattvalóiért. Egyik bullájok, melyben cujus rigio
illius religio" elvét hangsúlyozva, a fejedelmi hatalom korlátlanságát
isteni eredetünek állították, még ki sem volt hirdetve. midőn már egy másikról gondolkodtak
melyben a népfelség elvét mintegy szentesítve azt bangoztatták, hogy a népnek joga
van az eretnek király ellen pártot ütni. A pápák, kik egy századra letették fejökről
a tiarát, s politikai esélokért küzd tek, újra egyházi fejedelmekké lettek s a modern
*) A római pápák az utolsó négy században. Irta : Ranke Lipót. Fordították:
Leln
bert és Acsády Ignáez. I-III.
k. Az első közlemény az .Ev. Népiskola" 6. füzetében.
**) Taine: Az angol irodalom története. Ford.: Csiky Gergely. II. köt, 295. 1.
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katholicismus megifjult erejével megpróbáltak
visszavarázsolni
va. Gergely é~ IH,
Incze engedelmes időszakát. Nem tagadhatjuk. hogy közelebb jutottak a katholiczizmus eszményéhez.
de el nem érték, s a mi sikert kivivtak, nem saját fegyvereiknek köszöuhetik, hanem a politikai helyzetek szerencsés, de kényüktöl nem
függő alakulásának.
•
Az ellenreformatio története fölöttébb tanulságos, már azért is, mert idejében a vallás nem volt többé az emberi érzelmek és szenvedélyek egyetlen rugója,
hanem uralmát meg kellett osztania egy új, s csak itt ott jelentkező hatalommal,
a nemzetiség eszméjével. A reformatiónak,
midőn a tévelygő elmék a nyugtalan
szivek meghódítására indult, nem volt szüksége szövetségesre, mégis diadalmaskodott, az \Íj modern katholicismus politikai törekvésekkel szövetkezve kezdte meg
harczát s a siker mégis elenyésző csekélység volt a roppant erőfeszftésekhez
képest. A reformatio minden pártfogás nélkül, sőt ez üldözések daczára is hóditott,
mert tartalma igazság volt, .örömhir" (evangélium), miut az apostolok tanítása;
az ellenreformatio segítségre szorult s még sem győzhetett, mert jelszavai elvesztették hitelüket, czéljaiért nem lelkesedtek a nemzetek tartalma nem volt igazság.
Ez Ranke könyvének vezéreszméje, az ellenreformatio
történetéből
merfthető tanulság. És Ranke, e csaknem rideg szellem, a világnak e legpártatlanabb
történetirőja, ki .jégkebellel"
ir Tudor Mária, Alba herczeg vérengzéseiről, a bertalanéji
mészárlásról,
a nagy harcz utols6 jeleneténél, a Westpháliai békénél nem nyomhat
el egy diadalmas felkiáltást, mely szivében támadt: "a- katholicismus határok közé
szorult, világhódításra,
minő szándékában volt, soha többé komolyan nem gondolhat." Ez a sz6 nemcsak a lelkes pretestans sziv felbuzdulásat
árulja el, a reformatio nyomában támadt kulturáért,
a gondolkodás szabadságaért
remegő philcsephus örömét is.
Az ellenreformationak a vesztfáliai béke szabott határt. Igaz, hogy üldözések
később is voltak, de már nem a pápa volt a mozgalom fővezére s az üldözések
iukább politikai. mint egyházi okokból történtek. Nem szükséges itt utalnunk az
egyes eseményekre, melyeket Ranke részletesen és világosan beszél el, csupán a
szemben áll6 felek, a küzdő erők arányát, a küzdelem elszántságát s az eredményt
akarjuk néhány sz6val teltüntetni.
A prosestantismus rövid idő alatt elterjedt egész Európában.
Még oly országokban is találkoztak hivei, 'a hol a humanismus nem készitette el számára a
talajt. Spanyolországban,
katholikus Ferdinand országában, a katholikus dogmák
tekintélye igen megrendült.
"Erre az országra, írja a velénezei követ a dogenak
nem volna kivánatos valami nagy vallásos mozgalom; sokan vannak kik a vallás
változtatását 6hajtják." Olasz földön a pápa szeme láttára működtek a theatinusok;
Schweiz a három-négy erdei kanton kivételével meghódolt a genfi reformator hatalmas szellemének- Francziaországban
a Luthernél is radicalisabb Calvin tanai a
királyi palotába s a Sorbonneba is bejutottak s ct hugenották párt ja tényező volt
az államéletben. N émetországot egészen uralma alá hajtotta az újított vallás, az
osztrák örökös tartományokat szintén. Canisius jezsuita a bajorokat és tiroliakat
azon két zsid6 törzshöz hasonlította, "a kik egyedül maradtak hűségesek az úrhoz."
Magyarorezagon, a lengyel respublicában protestánsoké volt a többség, a skandináv félszigeten, Britaniában, Hollandban a reformatio nemzeti törekvésekkel forrott
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Össze. KÖ7,el volt ahhoz, hogy a fölrJl'észJ'ő! a katholirisllJust hiZOrí!S:L Dc
ha a reformatio mellett volt a nemzetek érzülete és Yélemén.ye, a pápa a hatalo III
tényleges birtokosaira támaszkodhatott.
Il. Fülöp spanyol király, kinek birodalmában a nap sohasem nyugodott le, kinek hadere.ie akkor páratlan volt Europában,
tr6njának legerősebb támaszát a katholikus egyház restauratiojáb:ll1 látta. Alapos
oka volt a rettegésre és gyülöletre, mert a protestansismus
diada lma a legtöbb
országban egyet jelentett a szabildság diadalával, s Németalföldön a protestans
országok törték meg a spanyol uralmat. A .szent hatholikus fölség", miut Alba
sz6lítani szokta, nem akarta törni, • hogy egy gonosz plánta gyökere megmaradjon N émetalföldön";
kijelentette, hogy • vagy el veszti a tart9mányt, vagy fenntartja.
benne a katholikus vallást". A RLbsburgOk osztrák ága sem akart buzgóságban a
spanyol udvar mögött maradni, s Rudolf II. Ferdinánd egy felhinni vágyó inquisitor
szivósságával és kiméletlenségével
igyekeztek magukat JI. Fülöp rokonságáril méltókká tenni. Francziaorsz:igban Katalin királynő, egy Medici s irj őrködött a katholikus egyház érdekei felett. Irország népe egész őszintén csatlakozott a katholikus
törekvésekhez, mert a protestaus ,Angliát, elllyom6ját, gyiilölte.
I,engyelországban
is volt még némi pál'tja a katholicismusnak, mely külső segítséggel megkezdhette
a harczot a hatalmában elbizakodott pl'otestans párt ellen. V égre eL pápaság legbiztosabb szövetségese volt ajezsuita rend, mely néhánJ év alatt elhatalmasodott
s
vakon hódoló rabszolgája lett a vatikánnak. Tagjai, mint térítők, tudósok, diplomaták megbecsülhetetlen
szolgálatot tettek a pápaság hanyatló ügyének.
(Folyt. köv.)
Kovács Sándor.

I-Iulnor az jskolüban.
Tanító:
fel négyet?
Tanuló:
pl'imás."Tannló:

Ha a lovatok

lábára fölvernek egy patkót

Kérem mi kont6ra
Felel

dolgoztatunk,

a Kuttner-féle
_

földrajz

4 krért, mennyiért vernek

s egyszerre
nyomáu:

fizetjük ki.

• Esztergom,

ott

la kik a

Tanító: Te fiam! mit gondolsz, mi az aprimás?
Tai:mló: Kérem hegedü primás.
Tanító: Hát honnét gondolod ezt?
Tanuló: Kérem benne van a könyvben.
Tanító : Ugyan ne állíts ilyen badarságot.
Tannló: Kérem tanít6 úr benn áll.
Tanító! Lehetetlen, mutasd csak!
Tanuló:
Tanító:
kenyeret?
Tanuló:

Itt van kérem hg. primás,
Mond

csak

fiam,

miért

ami azt jelenti,
kérünk

hogy hegedü pl'imás.

a Miatyánkban

m n den nap i
í

Hogy meg ne penészesedjék.

Kis fiam mindig arra kér, hogy énekeltessL'm az iskolában • Meg ne rozsdásodjunk ". Nagy soka jöttem ra, hogy ő biz azt az éneket akarja, melynek vége
"meg ne rostáltassunk",
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Nyilt kérdés.
Tudomásomra esett a .következf
eset, mit alább el mondand6 vagyok, és mint
ilyent ,.Nyilt kérdésse
teszek e becses lapok hasábjain, hogy megbeszéljük, mint
olyat, mi nagyon is belenyul a nevelés kategoráiba.
Teszem pedig ezt, mint k rületi népiskolai bizottsági egyh elnök. Igen
természetes tehát, hogy .sine ira atque studio", minden harag é" felindulás nélkül.
szólok hozzá, hogy példátnat
mások is kövessék.
Felvetem a kérdést pusztán a
nevel é s, az iskolai fe gye 1 e m, az iskolai fel ügyel e t szükségességének
és
ennek ki által leendő gyak o rl á si módjának stb. szempontjából.
Maga az eset a következö : Van egy egyházmegye dunántúl, mely esperességi
határozattal ana kötelezte a tanítókat, hog y isk o 1 á s n öve fl elé ke i k kel a
r e g gel i k n y r g é sek et, h a c s ak zor did o n inc 8, nap o n k i n t lát 0ga s 8 á k, 'I'örtént azonban, hogy ugyanazon egyházmegye egyik gyülekezetében
a
lelkész észreveszi, hogy a legnagyobb iskolás fiú nem jár a templomba, mikor a
többiek mind ffljőnek:
ez okból a tanítót megiuterpellálja,
hog Y van - e a
dologról
tudomása,
hogy
a legnagyobb
fiú sohasem
jő el a
templomba?
A kérdésre az illető azt a feleletet kapta:
.Igen is van! De a fiút apja
nem ereszti" (levén az apa a lelkésznek haragosa) . Még csak annyit jegyzek
meg, hogy tudomásom
szerint a szóban levő fill 12 éves erős gyermek, nem
ruhátlan. miután vagyonos gazdának a fia, és hogy ennek a fiúnak van lllég három
testvére, mind a 3 templomba járó, egyik közülök
G éves kis leányka, tanul a
kezdők csoportjával a másedik tanító vezetése alatt.
Ezeknek előadása után most már kérdem:
1. Egyebektől eltekintve, pusztán paedagogiai szempontból
szabad volt e a
tanítónak akár aktiv, akáv nassiv hozzájárulással
a fiút a templombajárástól,
oly
okból, mint az apa cselekedte, felmenteni?
2. S ha nem, mi lett volna az esettel szemben a tanító teenclője?
Bognár Endre,
ö

ö

kel'. uépiskclai

biz. egyh

elnök.

Döröcskei válasza a íeleletekre.
Azon

kérdésemre,

Schmidt

J ózsef

letekre,

nincs

s esetleg

melyet

akaro

jöttem

ezen

urak
olyan

még ha éles szegekkel

lap m. é. novemberi

elé hozott

számában

magánügynek

nevez,

bővebb replicát adni. Sziveskedjenek
a következőket
tudomásul
venni.

most

a nyilvánosság

nyilvánosság

becses

úr a nyilvánosság

szándékom

felelni

Azért
hogya

tanító

van

terére,

inert

sima

11°1'011'1,

kemény,

is pntkolva,

a kérdés
melyen

másutt
csak

közzétcttem,
beérkezett

s melyet

I. II.

fele-

Ílgy a felelő, mint az olvasó
is előfordulhat,

a való állhat

s mert

meg, s minden

tudom,
egyél>.

elesuszik.

új intézkedése".
melyben gáncsot
keresőnek
"éli a. nevezett
tanitó
úr a közönis nj intézkedése
núlnnk, s tehát n", enyém is, miutut azzal solidaritast
vállnltam, azaz az új tankönyv
behozatalát
felsőbb ajánlatok
folytán helyeseltelll
s az iránt
III ill'
előre is állást, foglaltam
akkor, ruirlöu a megrendelő
tanító
úrnak már előre is bátir
voltam
A "t.anÍtó

séget,

a .lelkészuek

"tanácsot"
figyelmetlen
tanító

adni,

melyet

jó lett

megrendelés

mellett

úr azonban

nem győlIött

volna

jobban

figyelembe

is kötelességeumek
bevárni,

hanem

venni.

tartottam
lllint

értlekelt

Ezért

még

a lebonyolítast.
fél -

a

nézetem

szerint

a melyet

Schmidt

!'ig'Y mond

-

kötelesnek

érezte magát kérdésemre feleletet adni, iuely ugyan nem a kérdésre vonatkozik,
hanem az éii
eljárásouiat óhajtja a napvilágra hozni.
A pénz behajtasát első sorban a tauító urak kötelességévé
tettem, init el is vállaltak
akkor, midőu az egyház pánztáráhól előleggel kiváltattam az isk. év élején szükséges tankönyv
összeget. A másodtanító úr be is adta a reá esó egész összeget, igaz hogy ezek nem a kérdéses új tankönyvekből valók voltak, hanem csekély árú 1. osztályú tankönyvek. Közeledett az
évi számadás ideje - az új év - sürgettem a könyvek árát, melynek készpénzül kellett volna
szerepelni, A tanító úr azonban azt jelentette, hogy többtől már nem tud pénzt kapni, s ezek
száma ll-re ment, többnyire oly szülők gyermekei, a kiknek házában nincs meg az idén a
mindennapi kenyér. Ekkor átvettem az ügy fonalát, s jelet.thetem, hogy kevés kivétellel már
befizették a könyvek árát.
Az én dispenzálásom már előbb történt, s az is, hogy nem sokára bátorkodott egy második is jelentkezni, hogy nem tud olvasni.
Utána jártam a dolognak, " úgy találtam, hogy
tnd olvasni, azonban kiejtésileg és értelmileg bizony gyal' Ió n, a mire ezeket mondtam
neki: látom, tudsz olvasni, de könyvre van szükséged, hogy magadat gyakorold, tökéletesitsd.
Ládd-é a tanító úr pénze fekszik a könyvekben, azt meg kell fizetnetek ! Itt van G4 kr. vidd a
tanító úrhoz s fizesd meg a könyvedet." Azt hiszem, a ki egy kissé jóakaratúlag néz ezen kijátszott kártyámra, tudni fogja, hogy mit akartam elérni vele! El is értem. Tudtam, hogy az
apa fizetőképes. l\Ieg is igérte hogy beszolgáltat ja. Azóta azután egy sem 'jött az .én rovásomra" hogy nem tud olvasni; s a mitől az én tanító úraim féltek az én dispensatióm folytán,
az nem következett be. Könyve tehát csak annak nincs azok köz ül, a kiknek a tanító úr kiosztott, a kik eddig teljesen tompa elméjünek, s felfogás nélkülinek bizonyult az iskolában. Erre
nézve ma is fenntartom nézetemet s fenntartom,
mig teljesen elfogulatlan objectiv
feleletre
számítani lehet. Ezért a II. feleletre azt mondom : a kinek kell, tudunk teremteni; kilszÜII1illl ft
szivos körülirásokat, de vaknak nem kell 1111ska.(? I Szerk)
Egyéb nezetekre talán máskor.

Irodalom.
Konfírrnandusok
könyve. Irta: Tn r c s :í, nyi A. llL körmendi ev. lelkész. A dunántúli
ágo ev. egyházkerület által elfogadott tankönyv. Kiadja Horuyánkszky Viktor Budapesten. Ára
nincs jelezve. A könyv tartalma: Bevezetés; különféle vallások, a ker. egyházak nevei. I. 'l'anok.
A) Hittan. BJ Erkölcstan, II, Isteni tisztelet: nyilvános, magános; ünnepek; imádság; Isten
igéje; a szentségek: keresztség s úrvacsora , a szerétet muukii, (jótékony intézetek). IIL Szertartások. IV. Egyházkormányzat. V. Melyik a legjobb vallás ?
A magyar korona országainak iskolai fali térképe. A vall.- és közokt.- üg'yi m. k. miniszter megbizásabót tervezte és rajzolta Ko g II t o v ic z j\J a n Ú, az eredeti adatokkal összehasonlította L ó ez y L aj o s egyetemi tanár. Mérték; 1.600,OJO. A 9 szinben nyomott térkép
nagysága i74X123 cm. Kiadja Hölzel és Társa magyar földrajzi intézete Budapesten. Ára vászonra felvonva 4 frt 76 kr., pálcaakra felvonva 6 frt, Kapható a m. kir. egyetemi nyomdában,
Budapest, 1. ker. vár, Iskolatér 3. sz.) -- Reméljük, hogy e jeles térkép, mely teljesen itthon készült,
s mely a magyar cartographia nagy haladását jelzi, rövid ielő mnlva kiszorítja iskoláinkból a külfölelőn készült s elévült és helytelen adatokat 'feltüntető Gönczy-Berghaus féle térképeket. Kogutovicz térképe tisztán az iskolai oktatás czéljait szolgál]a. A domborzati visszenyokat világosan
trnteti ki, úgy hogy nagyobb távolságból is kivehetök. Az apróbb folyók, patakok mellőzvék s
ez által a folyóreudszerek könnyen áttekinthetők. De legkiválóbb e térkép a helységek megjelöléseben. A földrajz tauításánál nem szereplő helységek niellózve vannak. A helységek jegyei mutatjuk egyúttal azt is, hog'y melyek önálló törvényhatósággal
biró, vngy rendezett tanacsu városok, vagy nagy és kisközségek ; sőt neveik különböző
írása a helységek lakóinak számát is
mutatja, 7 fokozat szerint; a megyei székhelyek pedig alá vannak húzva. Megvan e térképen a
megy ei beozztás, és az ország teljes vasuti hálózatának rajza is. Egyik sarkában pedig Budapest környékének rajza van llleg, nagyobb méret szerint. Ajánljuk iskolai hatúságaiuk
figyelmébe!
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Hasznos ismeretek a gyakorlati tanítás köréből ez.im alatt Zolich Károly, igazgat6.
10-12 ivre terjedő kötetet bocsát közre. A küzleiuények czuuei: 1. A magyar nyelv, lllint a neiu
magyar ajku tanulök anyanyelve. 2. A magyar irva olvasás tanítása a neiu magyar ajku tanulök
népiskolaiban.
3. Részletes utmutatás a magyar beszéd anyagának földolgozásához. 4. Polgári
ügyiratok tanításának inenete. 5. Gyakorlati útmutatás a fejszámolás tauitásához. 7. A tizes számrendszer tanítésanak
módszere 7. Számtan a magyar nye.v szolg:í.latában. 8 Uétermértékek szerepe a számtan tanításánál.
9. Útmutatás a közönséges törtek szenilélt ·tő füzetének szerkesztéséhez. 10. Arányok és aránylatok tanítása a népiskolában. A muuka sajtó alatt van. A urunkára
lehet előfizetni 1 frt 20 krjával, Nagy-Tapolcsany (Nyitra vm.)
Abner. Bibliai dráma 3 felvonásban, Irta : H am vas (A sch end or f J ó z s e f') theologns Sopronban. Bolti ára 75 kr, a szerzőnél megrendelve 60 kr. A derék fiatal irénak e költői
nyelven mégirt bibliai tárgyú drámai művét ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.

Vegyesek.
- Az iskolai könyvek nyomtatása. A vallas- és közoktatásügyi
miniszter
a tanulök szemének kellő megóvása végett fontos rendeletet bocsátott ki Elrendelte,
hogy az iskolai könyvek jó papirosra legyenek nyomva, mely nem átlátszó, sem nem
szakadékony, szine ne legyen vakitó fehér, hanem gyöngén kékes-szürke. Kivánatos
volna, hogya papiros ne legyen fényes, azonban mivel a könyvekben megkivánt
illusztrálások csak simított papiroson nyomtathatók,
legalább arra. keil ügyelni
hogyasimítás
olyan fokú legyen, a melyuek fénye legkevésbbé csillogó. Követeli
a rniniszter, ho.gy meglegyen a kellő sűr t á v o.1 s á g, s a betűk nagysága az
elemi iskolában csakis c i cer o. lehet, a felsőbb iskolák könyveiben megengedi fl,
ga r m o.n d nyomást is. A térképeken eltiltja a szemrontó
halavány nyomást.
- Magyar paedagogiai társaság alakült újabban Budapesten.
Ennek az
líj tudományos
táreaságnak feladata a paedagogíának
szakszerű művelése és terjesz,
tése magya r nyelven. E czél elérése végett felolvasásokat s nevelésűgyi vitátkozásokat rendez, paedagogiai munkákat és .,Magyar Paedagögia"
czímmel szakfolyóiratot ád ki. A január bó 5-én tartott gyűlés elhatározta, hogy folyó évi már ez i u s
hó 28-án
Comenius
születésének
h r om sz za d o s f or d ul j r a
nn ep é 1 Y t ren d e z. A társaságnak eddig 68 tagja van.
- Gönczy Pal, a közoktatásügyi miniszterium nyugalmazott
államtitkára
f. évi január hó lO-én, karácsondi otthonában
influenza folytán váratlanul elhunyt.
Halála az egész országban,
különösen a tanügyi körökbon mély részvétet keltett.
"Egész élete közhasznu és áldásos volt s mint a hatalmas .. terebélyes tö Igy egy
kis makkocskáhöl
keletkezik, de az idők folyamán mind erőteljesebbé és közhasznubbá válik: Gönczy is az egyszerű néptanítói állásból fokról fokra emelkedett föl
egészen az államtitkári
méltóságig.
A magyar tudományos akademia levelezőtaggá választotta, a királyi kegy pedig a főrendiházba ültette és mellét a SzentIstván-rend kis keresztjével diszítette."
Mint min. osztálytanácsos
és államtitkár
hosszú időn át ő volt a népoktatásügy
vezetője s tulajdonképeni
intézője. Nagy
része volt a 1868. tanterv megalkotásában,
szerkesztett
tankönyveket, kiadott
szemlőltető képeket, térképeket
s földgöruböket,
javította
az iskolai padokat,
Munkássága a népoktatásügy
minden ágára kiterjedt. 75-ik életévében volt, ugyan
már a megboldogúlt,
de erős vállai még évtizedeket elhordozhattak volna. S ime
it divatos betegség
néhány nap alatt elsorvasztotta.
Legyen áldott emlékezete!
á

ü

á

ö

á

~ A • Kalauz" eznnu siketnéma-oktatási
folyóiratot,
meÍyet Sch ere r
1 s tv á n szerkeszt Budapesten. a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszterium
rendelete szerint a hazai összes tanító- és tanítönőképzö
intézetek ingyen kapj ák.
- Felhivás Magyarország összes tanítóihoz s tanítónőihez ! Huszonkét
fővárosi tanítónak mint a .Magyar Turista-Egyesü-let"
tagjainak aláirásával vettük
e felhirást a "Magyarországi
Tanítók
Turista-egyesületéuek"
megalakítása érdekében.
"Elottünk,
tanítók előtt, így szól a felhivás, nem
kell bővebben részlete zni azt, hogy mily fontossággal
bir speciálisan mi reánk
hazánk természeti alkotásainak,
vidékeinek pontos és helyes ismerete.
Ki ne
kivánná édes hazáját, annak minden egyes nevezetes részét jól ismerni? Bizonyára
mindenki!
Mi tanítók ezáltal nemcsak a magunk ismeretkörét
bővitjük úgy a
földrajz, mint a természettudomány
és népisme terén; de maguk, hazánk polgárai
is az intensi vebb oktatás által igen sokat nyernek általunk.
Hangoztat juk, hogy
bármely tárgy tanításánál főelv a szemléltetés. Szükséges tehát, h'ogy első sorban
mi magunk is, kik a tanítással foglalkozunk, szeniléljünk ; ezáltal fog oktatásunk
külöuösen
élénkséget, melegséget nyerni, s eredményében kihatöbb nyomokat felmutatni.
Mindezek arra birtak bennünket, alólirt főv. tanítókat, hogy ez egyesületnek egyik osztályát, a "Magyarországi 'I'anítók 'I'urista-egyesületét"
megalakítsuk.
Ezen tanítói osztály évi tagsági díja két forint, mely összegért tagjaink az anyaegyesület által kieszközölt minden kedvezményt élvezik ; az egyesület által kiadott
s havonkint megjeleno, hazánk külö nböző vidékeiról felvett illusztrácziókat
s érde,
kes és tanulságos leírásokat közlf "Turisták Lnpjá" -t, díjtalanul kapják, s osztályunk által rendezett kirándulásokban különös ked vezmények mellett részt vehetnek. E tanítói osztály tagjaivá csakis azok lehetnek, kik a tanítással foglalkoznak
- legyen az bármely rangu s rendü iskolánál, - avagy foglalkoztak, kik a tanítói
czimet joggal használják (úgy férfi, mint no). s ezek nejei, illetőleg félj ei. Bizalommal szólitjuk fel igen tisztelt kartársainkat,
sziveskedjenek jelen felhívásunkat
megszivlelni, ismerős kartársaikat ezen üdvös, mindnyájunkra nézve csak hasznos
és előnyös egyesületbe való belépésre serkenteni, s ezen tagsági nyilatkozatot
minél előbb Walter
Károly
(lak.: VII. Királyutcza ü) vagy Moussong
Géza
(lak. VI. Rózsautcza 53) czimére beküldeni.
Jótékony czélu bál. Mint lapunkat értesítik, Lugoson, január hó 23-án tartatott meg az u. n. polgári bál a helybeli evang. iskola javára. A 415 frtnyi tiszta
jövedelem az evang. népiskolai épület átalakítására fog fordíttatni.
Kérelem. Tisztelettel alulirottak kérjük a t. kartársainkat,
a kik az "á 116
irá ss al" osztályaikban már próbákat tettek szi veskedjének e téren szerzett tapasztalataikat velünk levélben vagy levelezo lapon közölni. Mi viszont szivesen
szolgáluuk útbaigazítással az áll6 irás ügyében, ha megkereséseikhez a viszonválaszra
szükséges levéljegyet csatolják. Kitünő tisztelettel:
B ö n g é r f i .Tá nos és K á rp á tiB é l a fővárosi tanítók. (Bp. IX. ker. Lönyay-utczai
népiskola).
Értesítés. A t olvasóközönség figyelmét felhivjuk M. Nag y Bál i Il t "Márczius ló-ének megünneplése a népiskolában" czimü dolgozatára, mely kapbatö szerző nél (Nádasdon, Vasmegyében), I'agy Schranz ,T ános ev. tanító úrnál Körmenden.
Kimutatás. A dunántúli ker. tanító-egyesület költségeinek fedezésére beérkezett
ICa P lJ e 1 Fr igye s (Petöfal va) úr részéről 50 kr .• Az eddigi. adományok főöszszege 24- frt 50 kr.

