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Népnevelésünk és az iskola
» Az

én felfogásom, Öcsém! erre vonatkozólag az, hogy az iskola
a nemzetet alkotó egyének nevel é se czéljából létrejött intézmény, a
mely feladatát nem töltötte még be a fizika egyes elemi törvényeinek
megismertetéséveI, avagy a tanterv ben előírt más tananyagrészlet
megtanításával; feladata nem is az oktatás,
mert a tudás önczéllá fajúlva
könnyen erkölcsi romlásra vezethet, hanem az a nevel é s, amely
.a
növendéket becsületes megélhetésre képesíti. Ez 'az ,oka, hogy nekünk,
néptanítóknak,
munkásságunkban nem szabhat határt az iskola négy fala;
nekünk az iskolán kívül is vezetnünk kell növendékeinket.
mert felvilágosításra, tanácsra, útmutatásra, ogy szeval nevelésre később. is . csak ,Úgy
rászorulnak
(ha nem inkább), mint akkor, a mikor az egyszeregyet tanúlták tőlünk. «
.Elavűlt és mindenek felett nem kényelmes felfogás, Uram Bátyám!
a mely helyet foglalhat ugyan a neveléstani kézikönyvekben.
vagy lelkesítő tanügyi czikkekben, sőt megvalósításához is hozzá kezdhet egy-egy
tapasztalatlan fiatal idealista, vagy túlságos becsületességben . és koplalás
közepett megőszült iskolamester, de nem poesékolhatja
idejét és erejét
legtöbbször
czéltalan és mindig hálátlan nevelési kísérletekre
az a tanítc..
'a kinek nehéz megélhetési viszonyai közepett csaladfentartassal
kell vesződnie, a kinek épen azért egyéni szórakozasai
mellett szabadon maradt
idejét h a s z nos a n kell értékesíténic.
Nekünk munkálkodási 'terűl úntig
elégséges az iskola terme, mert előttünk az iskola olyan intézmény, a
, mely hivatva van a nemzet tagjainak bizonyos fokú ismeretet, müveltséget
adni, egy szóval: oktatni!'

Nem folytatom annak a vitának nevezhető párbeszédnek a felújítását,
a mit még L nyáron utaztomhan egy egyszerű, de tisztes külsejű őszülni
kezdő tanítótöl és nálánál fiatalabb, gondozott külsejű kollegájától hallottam. Ki nem érezn é, hogy kettőjüknek az iskolaról
nyilvánított felfogása olyan élő két ellentétes felfogás, a melyek közül közvéleménynyé
(sajnos) a fiatalabb tanítónak czinizmussal határos véleménye kezd emelkedni? A szülőket, a kiknek érdekeit hivatva van az iskola szolgálni, az
iskolaról szerzett tapasztalatok kényszerítették erre a felfogásra ; a tanítással foglalkozóknak nagy zöme pedig nemcsak mit sem tesz a szülök
ezen felfogásának megváItoztatására, hanern egyenesen hinni látszik, hogy
az ő érdek eiért van az iskola, Mérvadö paedagögusok vallják ugyan, sőt
talán a világ összes paedagogiai tanszékeiról
hirdetik, hogy az isk o I a
feladata
a nevelés
és csupán eszköze az oktatás (csak kivételképen
lehet czéllá az oktatás útján elérni kivánt t II d á sis):
a gyakorlatban
az iskoláknak egy része mégis egyáltalában nem, egy másik része pedig
csak szégyenkezve vallja czéljanak a nevelést és csak egy kis részt ké. peznek azok, a melyek nemcsak vallják feladatuknak a nevelést,
hanem
s:7,Olgálják is azt.
Főiskoláink a hallgatók nevelésének irányításába
nem folynak be,
hiszen az oktatást is nem annyira növendékeik, mint a tudomány kedvéért
végzik. 'Miután az iskola fent érintett feladatát az ö s sz r S iskolákra terjesztem ki, az a felfogásom : míg a főiskola a kötelékébe
tartozó uövendékség gyakorlati nevelésébe a mostaninál sokkalta nagyobb befolyást nem
gyakorol, addig nem tesz teljesen eleget feladatának, addig mindennek,
csak iskolának nem nevezhető.
Az ember egész életén keresztűl embertársai és a körűlmények
nevelő hatásának van kitéve, a tervszerű nevelésre mégis abban a kerban
van leginkább ráiitalva, a init megfelelő körülmények között a népiskola
felső os:dályaiban és a középiskolaban tölt el. Ebben a kerban szerzí meg
a lélek leginkább azokat a benyomásokat, a melyeknek alapján erkölcsössé
és jellemessé, vagy könnyelművé
és ingadozóvá válik. Ezen okoknál fogva
a középiskolának(a
polgári iskolát IS ide számítva) első sorban nevelő
intézetnek, még pedig nem zet i irányú nevelő-intézetnek
kell lennie.· A.
középiskola nag'y előszeretettel hangoztatja, hogy ő az igazi nem zet i
iskola, mert ő kép zia nemzet ve7.érlő elemeit, azt azonban mennél ritkábban halljuk tőle, hogy Ő ne v e 1ő int é z m ény is volna. Nem is az,
Ezt annyira tudja mindenki, hogy c-sak azon esetben érezném
szükségét
állításom igazolásának, ha az kétségbe vonatnek. Sokan azt is álfítjrík,

köztük mérvadó egyének is, hogy nem is eléggé nemzeti irány ú intézmény. A középiskola
baján tanterv-revizióval akarnak segíteni, ~ehát megint
osak iaz okt at á s űtjan ; mintha az iskola működésének irányát és szel-'
lemét a tanterv, nem pedig a tanító adná meg, mintha a nemzeti műveltségű erkölcsi jellemmé valakit oktatni lehetne, nem pedig nevelni
kellene! ~ Nem mondom, hogya középiskola
tantervét a nemzeti irányú
nevelés czéljanak jobban megfelelőleg nem kell átalakítani, de állítom azt,
hogy a középiskolák reformja mindaddig czéltévesztett kísérletezés marad,
a míg azokat a nemzeti nevel é s czéljainak megfelelőleg át nem alakítjáko A középiskola
van hivatva arra, hogy nevelésével
a közélet terén
botrányosan terjedő korrupcziónak gátat vessen; míg nevelői feladatát nem
teljesíti, mindaddig az a tekintélyes anyagi' áldozat, a mivel it nemzet ezt
az intézményt fentartja, nem hozza meg a maga' kamatait.
A népiskola az egyedüli az. összes iskolák között, a mely első és
legfőbb feladatának a nevelést
vallja. Az »Öcsém« által hangoztatott
elvek a népiskolai tanítóságnak csak egy töredékénél teljedtek el, a nagy
többségnél megvan a jóakarat arra nézve, hogyan
é p nevel
i polezra
emelkedjék. A jóakarat nyomában azonban - sajnosma már ritkán
. jár a kivant siker. Nagyon sok népiskola az oktatással bevégzi munkáját,
mintha középiskola, vagy akár főiskola volna" Ki tagadná, hogy az utolsó
huszonöt év alatt népiskolánk sokat fejlődött? A fejlődés összhangja azonban ma már meg van zavarva, mert hiányzik népnevelő hatásának az oktatás eredményével egyenes arányban való növekedése. Ezt az összhangot
helyre kell állítanunk, helyre állítanunk
az iskola' népnevelő hatásának
fokozasaval.
ö

Mik tehát azon feltételek, a melyek az iskola népnevelő hatását fokozzák ~ Ezen feltételeket én a népnek az iskolával való viszonyában és
a tanító egs éniségében tal álom fel. Ha a népnek az iskolába és tanítóba
vetett bizalma szilárd alapokon nyúgszik, akkor annak hatását öntudatlamil is elfogadja, ellenkező esetpen még az iskolásgyermekekkel
szemben
nyilvauűlö
hatásat is lerontja. A bizalom ott fejlődhetik ki leggyorsabban
és ott lehet a legtartósabb, a hol az iskolát és tanttot a nép sajátjának
tartja, az iskola hatása akkor lehet tartóssá és bensővé, ha a tanító hoszszabb időn át fejthet ki ily eredmény felidézését czélzó tervszerű működést. A népnek az iskolához való külsö viszonyát az isk o 1a je II e g l
határozza meg', az iskolának népnevelő hatása tehát a tan í t ó egy é11 is é ge mellett még' az is ko 1a jell
eg é t ő 1 is függ. Állításom az
első pillana tban különösnek
látszik, azonban a ki a népiskolaink hatásaróe
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közvetlen a tapasztalás litján meggyőződést szerzett
és tapasztalatait
az
okok és érvek világánál összehasonlítja;
az állításom igazságát
be fogja
látni. A fel eke z e ti iskolát a nép rendszerint.
a sajátjának
tartja (a
protestánsoknál
tarthatja is); érdeklődése ez iránt és ennek ügyei iránt
vagy megvan. vagy könnyen felkethetö.
A felekezeti jelleg mellett könnyű
szerrel megteremthető
tehát az a szükséges kapocs, a melynek iskola és
szülei ház között lennie kell'; ez a jellegű iskola leginkább hordja szervezetében azokat az eszközöket, a melyekkel a tanító nemcsak az iskolajából közvetlenűl
kikerűlt ifjakra, hanem egyháza. felnőtt híveire is nevelőleg hathat. Nem lehet tagadni, mert hiszen a tapasztalat
igazolta
be,
hogy mai iskolai szervezetünk mellett a 1e g k z vet 1en ebb hatása a
népre a felekezeti iskolának van; a szó szeros értelmében vett népnevélővé
1 eg' k n nye b ben a felekezeti iskola tanítója lehet. Hogy azzá lesz-e
vagy sem? az a tanító heiyzetétől
és tanítói arravalóságától
szóval
egy é nis é g' é tő 1 függ. Ha helyzete anyagilag függő, ha egyéniségével
a nép és feljebbvalói előÚ tekintélyt tartani nem képes, vagy a nevelői
arravalóság belőle hiányzik : akkor az iskolának
érintett
helyzete,
tehát
jellege, a népnevelésnek
nemcsak előnyére nincs, hanem határozottan
kárára van. A tanítöJiatása
ily körűlmények
között még az iskolában sem
érvényesül, hanem leggyakmbban
az egyháznak
kétségtelenül
egyoldalú
felfogáson álló befolyása vagy ennél is egyoldalúbb
felfogás érvényesül.
Ilyen helyen a nevelésre szoniló nép az iskolát oly helynek szokta tekinteni, a hol kielégítheti hiliságát és becsvagyat, A mennyire előnyös tehát
egy felvilágosodott,
minden tekintetben arra való tanítóra nézve az' iskola
felekezeti jellege, másoldalt annyi veszélyt is rejt magában a népnevelésre
nézve egy egyénileg
önállótlan
és hivatására
rá nem termett
tanító
kezében.
ö

ö

A kö ~ ség i iskola szarvezete még mindig elég nagy befolyást
enged meg a szülőnek az iskolaszék utján az iskolám és annak ügyeire, a
községi iskolát ennélfogva a nép még mindig magáénak tartja. vagy legalább tarthatja. Ott, a hol nem tartja a magáénak,
ezt a körűlményt
az
utóbbi idÖben sajnosan terjedő felekezeti izgatásoknak kell betűdnunk. Ezen
jelleg is magában hordja azt a kaposot, a mely az iskolát a szülei házzal
összeköti; ezen kapocs arravaló tanítónak elég alap arra. hogy nevelő
hatását a népre is kiterjeszszo,
hogy népnevelöi magaslatra
emelkedjék.
Hogyha a tanító egyéniségénel.
nevezetesen képzettségénél,
jellemenél vagy
anyagi helyzeténel
fogva nem alkalmas arra, hogy az iskola kedvezőhb
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helyzerét a népnevelésre kihasználni tudna, a népnevelésre háramló kár .
akkora ezen, mint a felekezeti jellegű iskoláknal. A községi jellegű iskola
függetlensége a néppel szemben, a meglevő kapocs daczára, eléggé biztosítva van; a tanítót az iskolaszéki elnök esetleges kellcmetlenkedéseivel
szemben a tanítói állást becsülő tanfelügyelő megvédheti és meg is védi.
A községi iskola szervezete tehát nemcsak azokat a biztosítékokat hordja
magában, a melyek alapján népnevelő hatása érvényesülhet, hanem azokat
is, a melyek függetlenségét illetéktelen befolyásokkal szemben megvédik.
Az államosító törekvés az iskolaügy terén ma inkább van napirenden,
mint valaha. Már ez az egy körülmény is arra űtal bennünket, hogy az
á II ami iskol á k népnevelő haiását vizsgáljuk. Nem szólok a fóiskoláról és
szakiskolaról (a hova a tanítóképző is tartozik), ezekre nézve ez a Wrekvésépen
anyagi szempontból szintén .méltanylandö : csak a népiskolákra
terjesztem ki figyelmemet, a melyekre nézve az államosító törekvések, talán
sikerre való legkevesebb kilátás miatt, a legenergikusabb-an lépnek fel.
Az állami iskola .és a szülök közötti kapocs a kevés tagot számláló
gon d n ok s á g. Ez a gondnekség .a .mai formájában és hatáskörében nem
képez olyan kapcsot, a mely képes volna. a szülők érdeklődését az iskola
iránt felkölteni, ébren tartani. Az .érintkezés a ssülő és az iskola között
a gyermekre van utalva. Ez a kapocs, (bár mindenki elismeri, hogy a
legtermészetesebb kapocs) nem bizonyúlt elég erősnek; egyrészt emiatt,
másrészt az iskolával szemben nyilvánuló izgatások miatt van az, hogy
az állami iskolát a nép nemcsak a sajátjának nem, hanem teljesen idegennek tartja, a rnelylyel szemben bizalmatlanságot, sőt ellenséges indulatot is táplál. Ezen iskola tanítóját tartózkodva fogadja el tanácsadójának,
vagy épen vezetőjének: ezért az állami iskola tanítója a legnehezebben
emelkedhetik a népnevelői magaslatra. A körűlményekben
levő hiányokat
a tanító egyéniségének kelJ kipótolnia. Igaz azonban' az, hogy ahol
a
tanító ezt a kapcsot egyéniségével képes megteremteni, ott a hatás a legtisztább és legintenzivebb. Sajnos, az állami iskolák közül igen kevésnek
van meg ez a tiszta és intenziv népnevelő hatása. A fő akadályt fiatal
tanítönemzedékünkben
látom, a mely ritkán viszi az életbe a népnevelövé
való emelkedéshez elkerűlhetlenűl szükséges egyéni kellékeket. Nem ' maradok a vádnál, egynehány gyakrabban ·előforduló hi ára rámutatok.

a

(Vége kőv.)
Mohar József.
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Az egységes tanítöképzésröl.
A "N e m zet ils kol a' megemlékezvén
"Az egységes
tanítúkép
z és felé"*) czímü czikkecskémről,
azt így méltatja:
•...
s a felvelt eszmét örömmel üdvözli, egyúttal
pedig azt óhajtja, hogy a felekezeti megfelelő képezrlék
államsegélyt
'kapjanak, a miért az állam megfelelő jogokat
szerezzen. Ezt az álláspontot
mi a, lehető legideá lisabbnak
találjuk ; mi
az egységes
tanítóképzés
alatt a teljesen egyenlő diplomát értjük. Azaz:
tanuljon a jelölt olyan képzőben,
a milyenben
neki tetszik, de a képesítö-vizsg át, ahárhol
tanult,
egy minden
képzőtől
teljesen
független
állami bizottság'
előtt és csak magyar
nyelven tehesse le. Ezt a k iv ánságot kell nekünk hangoztatni
és pedig azért, mert akárhány
felekezeti
képzőben
a felekezeti
autonómia
leple alatt a leggyalázatosabb
nemzetiségi aspirácziókat
termelik."
Én czikkemben,
a mint a czíme is mutatja:
"Az egységes
tanítóképzés felé" - nem foglalkozom
az egységes tanítóképzés
lényegével,
csak felhívni iparkodom
a szakférfiak
s érdeklődők
figyelmét arra, hogy
az egységes
tanítóképzést
előkészítő
javaslatok
tétele mellett ne feledjék a felekezeti
képzök
helyzetét,
mert ha a tanítóképzés
nivóját csak
az állami intézetekben
fogjuk emelni, a szélsőséges
ellentét
annál
kirívóbb lesz. Oda kell tehát hatni, hogy az egységes
képzés elve a felekezeti képzőkben
is érvényesülhessen.
A tanítóképzést
egységessé
lehet tenni: a tanítóképzés
teljes államosítása,
vagy a felekezeti
képzök
állami segélyezése
által. Ezt a né·
zetet vallom én, E nézet első része ideális,
e lismerern ; sőt magam
is
b izony ítga tom. A tanítóképzés
államosítása
kivihetetlen
most, először
azért, mert az eszme még nem érett, másodszor
azért, m er t pénz nélkül
semmit se lehet megvalósítani.
A második
mód,
vagyis
a felekezeti
képzök
állami segélyezése,
- mi nt a középiskoláknál
- tenné lehetővé
az egységes
tanítóképzést.
Az egységes
tanítóképzést
általános
nagy körvonalokban
igy képzelem. Alkotunk
egy egységes
tantervet,
a melynek
hazánk
összes
tanítóképzőiben
érvényesülnie
kell minden áron. Kivánatos
volna, hogy
e terv lényege tanítóképző
tanárok és elemi iskolai tanítók
k z ős rostája
alól kerüljön
ki. Tanítóképző-intézeti
tanár csak megfelelő
s egységes
képzés alapján nyert képesítéssel
bíró egyén lehet. Tanítóképző-intézeti
tanárnak
tanítói oklevéllel
is kell bírnia, legalább
1-2 évi népiskolai
műk dést kimutatnia.
A tanítóképzők
szervezése egységes
alapon álljon.
A tanítási nyelv csak magyar
lehet. A tanárok
egységes
fizetési kulcs
alapján javadalmaztassanak
és nyugdíjaztassanak.
Szóval meg kell ál lapítani egy tanítóképző
összes, minden e keretbe
illő kellékeit;
ha a
felekezet
képes ilyet felállítani,
helyes;
nem kerül az állam
pénzébe :
ha nem képes reá, államsegélylyel
kell pótolni
a hiányt,
megfelelő
számú
állami tanárok
alkalmazása
ellenében.
A felügyelet
első sorban
ő

ő

*) Lásd mult évfolyamunk 12. számában!

Szerk.

állami, de a felekezet
ezirá nyú jog a sem csorbítandó
a felekezeti
intézetekben.
Nyilvánossági
joggal csak a törvény
kellékei nek mindenben
megfelelő
tanf tóképz ö.i ntézet
b ír h a t. Minden intézet
nemcsak
képzési,
de képesítési
joggal is bír. A képesítő-vizsgálatok
állami biztos jelenlétében, illetve állami és felekezeti
iker-elnökség
mel lett csak
magyar
nyelven
tartandók.
A vizsgálat
alap- és szakvizsgálatból
áll. Stb. stb.
Hogy képesítő-vizsgálatot
csak or azág os állami bizottság
előtt lehessen tenni, csak ez adhasson
oklevelet, nem tartom a kellő és egyenlő
képesítéssel
bíró tanítóképzői
tanárok
önérzetével
megegyezhető
méltányos dolognak;
másrészt
ez a mód lényegében
nem teszi egységessé
a tanítóképzést,
nem állja s nem állhatja
útját a "felekezeti
autonómia
leple alatt lápolt gyalázatos
nemzetiségi
aspiráczióknak."
Ha minden tanítóképző
tanár egyenlő
képesítéssel
birna,
ha al.
állam kellő ellenőrzése
mellett fulynának
le a viz sg á.lato k, nem látom
be egy országos
vizsgáló
állami bizottság
szükség
ét. Ha megadta
az
állam a tanítóképző
tanároknak
a megfelelő
képesítést,
ha rájok bízza
a növendékek
nevelését
négy éven át, miért ne bízhatnék
meg bennök
a szak vizsga megtartásánál
is.
Ha állami vizsgáló bízottságunk
lesz, de a felekezeti képzök
megmaradnak
olyanoknak,
mint a minők ma, rút nemzetiségi
aspirácziók
termelői,
(habár ert a vádat
nem lehet,
nem szabad
általánosságban
odavetni,
mert a legtöbb
felekezetí
képző
hazafiasság'ához
még csak
kétely sem férhet) vagy is lehetnek
akárrnilyenek,
felvehetnek
növendékeket
tetszés szerinti
el tanul má ny ok k a l , tanáraik
minden
máshoz
jobban értenek,
mint a tanításhoz,
stb. stb. a tanítóképzés
egysége nem
lesz megvalósítva
tényleg,
hanem csak névleg.
ő

Az állami bizottság
a maga vizsgálataival
nem fogja ellenőrízhetni
a legnagyobb
éberség
s szigor alkalmazása
mellett sem a jelöltek nem.
zetiségi
érzületeit,
mert annak lelkét a legádázabb
nemzetiségi
gyülölködés töltheti
el, mégis adni fogja a lelkes magyart,
mivel tudja, hogy
csakis így juthat oklevélhez.
A vizsgálat
után marad a mi volt, magyarg yűlő lö. Ha a tanítóképző,
melyben
a jelölt nevelkedett
nem hazafias
szellemű, az állami bizottság
nem lesz képes a nemzetiségi
aspirácziókat
megszüntetni
soha.
.
A tanítóképzés
egységét
nem az egységes
megvizsgálásban,
hanem
a képzőintézeti
négy éven át tartó nevelés-tanítás
egységében,
hazafias
szellemében
vélem megvalósíthatónak.
Az állam hágy ja meg a tanító.
képz ési jogot a felekezeteknél
is kellő felügyel et me llett, sőt adja meg
még a segélyt
is, ennek ellenében
tanárokat
nevez ki, kipróbált
tántoríthatlan
haz afiakat, szakférfiakat
ékeI be a gyanúsnak
látszé
intézetek
tanári testületébe
; csirájában
fojtja el s teszi lehetetlenné
a nemzetiségi
aspirá cz iók termel ését, az államellenes
aknarnunká kat. A hazafias érzületet az intézetben
kell nevelni, beojtani
a növendékekbe.
Igy fejleszte ni az ügyet tovább-tovább,
míg végre magától,
minden
rázkódtatás
nélkül megérik
a népoktatás
államosításának
eszméje.

.
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Ez az én felfogásom
általános
körvonalokban
az egységes
ta nítóképzésr
öl. A czélt állami segélylyel,
kellő állami ellenőrzés
életbeléptetéséveI
vélem megközeIíthetőnek,
mert a felekezetek
anyagi
tehetet.
lenségén megtörik
mil?den jóakarat,
minden
miniszteri
rendelet,
sőt a
. törvény rendelkezései
is, ezt látjuk nap-nap
után. Ha a felekezeti képzők megmaradnak
mai állapotukban,
hiába lesz országos állami vizsgáló
bizottság,
a tanítóképzés
egysége
csak a névben
fog élni, 'de nem a
valóságban
is.
.
A részletekre
vonatkozólag
- kivéve a képesitésre
illő részt
és
it....felekezetek felügyeleti jogkörét - a Nagy Lász ló javaslatában
foglalt
nézeteket
osztom.
.
Különben
pedig alkotmányos
határozatai
előtt meghajlom.
Eperjes.

Emlékezés

országban

élvén,

a

többség

bölcs

Simkó Endre.

a "györi nagy" napra.
1895. deczember 10.

Hogyan is folyt le? ...
E b. lapok szerkesztőjének
kivánságához
képest felidézem azt emlékezetemben
és szivesen papirra
vetem;
úgy
vagyok
a nevezett nappal mint egy kedves
emlékkel,
melyen lelkem
'örömmel elmereng.
Szerény tollam hog yan lesz képes
foglalkozni
a
magasztos
ünnepély
azon részével,
mely leginkább
reánk
tanÍtókra
vonatkozik?
Előre is jelzem, hogya
kép halvány lesz, de a hiányokat
egészítse ki az ev. hitbúz~óság
vesztatüze.
Szép és lélekemelő volt az egész ünnepély,
mely a nevezett
hó
9-én d. u. a pályaháznál
vette kezdetét,
hol a győri gyülekezet
előkelő
rendezői
várták a törvényesen
megválasztott
püspököt
és a már előre
kijelölt váróterembe
kisérték,
hagyott
egy szives
"Isten
hozott-vtal
üdvözöljék.
Közbe-hözbe
felhangzott
a kiváncsiak
és érdeklődők
kér.dése : Melyik az? "A két rendező között megy!"
Ez a kiváncsiság
és
érdeklődés
Gyurátz püspök urunk, iránt
régi keletü;
már ezelőtt 40
évvel kezdődött
az, midőn mint kis deákok
kérdezgettük
egymástól:
"melyik az a Gyurátz?"
mert kiszivárgott
osztályából,
hogy
tanárai
előtt döntő szava van. Ezt a döntő szót most mint püspök fogja érvényesíteni
Isten kegyelméből.
Az üdvözlő szónok
szavára
szerény en
annyit válaszolt, hogy ez a megtisztelés
nem személyét, hanem hivatalát
illeti, melyre a ker. parancsszava
állítja. Majd a budapesti
vonat meghozta egyetemes felügyelő úrunkat, vele az ev. egyház három kerületén ek
püspökét
és több vendéget Budapestről.
A ker. kiváló vendégeit Barcza
felügyelő
úr fogadta,
mire hosszú
kocsisor
robogása
töltötte
be az
útczákat,
melyek az alkalomra
lobogó
diszt öltöttek. Nyomban megkezdődött a tisztelgő küldöttségek
fogadása,
ezek között a györi,
beledi
gyülekezetek
küldöttsége,
a bük iek valamint a győri ref. egyház előljárósága
tisztelegtek
az újonnan megválasztott
pü spő knél ,

A programmba
felvett ismerkedő
estély sok érdekes jelenet szinhelye volt. Itt két közép idejü egyén áll egymással
szem kőzt.
Végig
nézik egymást
és egy két szó után egymás
karjaiba
omlanak ...
20
éve nem látták egymást ...
Én is felkerestem
a többiek
között egy
tolnai régi jó barátomat;
30 év nagyot fordított rajtunk nem győztünk
egymásnak
örülni j de hajh! csak arasznyi a mi életünk
és örömünk,
mert az ő nevét azóta gyászkeretü
lap fogta be ! Ki hitte volna, hogy
ama nap után, melyet mint mondá: "nekem is köszönhettek
& rövid
idő
múlva már emlékéről
szólhatunk ! Legyen
ez áldott' ismerősei
és tisztelői előtt!
Megtelt a parochia
udvara a kitűzőtt
napon ünneplő közönséggel,
mi tanítók is jelentkeztünk
a rendező bizottságnál j ez szives készséggel
kieszközölte,
hogy a kerületi tanítói kar nevében az avató
ünnepség
után a konventteremben
főpásztorunknál
tiszteleghessünk.
Nemsokára
megzendült;
a templomban
az "Erős várunk."
Az alkalmi
ima és igék
után Radó őnagyméltósága
megnyitotta
a díszközgyülést,
melyből
küldöttség
ment a nyugalomba
vonult egyházfő
és a felavatandó
piisp ők ért. Megható jelenet volt, midőn az al{g főpásztor
megjelent,
ki
eljött, hogy reszkető kezeivel áldást adjon méltó útódjára. Dicső emlékű
Haubnerünk
kezdte,
Karsay
követte
öt e téren is j tiszteletre
méltó
vonás ez mind a kettőben,
mert egyik sem ragaszkodott
görcsösen
a
püspöki székhez, hanem tették azt, a mit az' egyházjava
parancsolt.
A beiktatás
mély hatással volt a jelenlevőkre.
Ott állott
a felavatandó,
igénytelen
papi köntösében,
kir öl útóbb Sárkány találóan azt
jegyezte meg:
.akkor
volt legalázatosabb
mikor legnagyobbá
lett"
élt az urvacsorájával,
letette a hivatalos esküt,
mely után
az avató
püspök Ba ltik, törvényesen
püspöknek
nyilvánítja;
mire az esperesek
élén az érdemekben
gazdag elődje megáldja,
elmondja
első püspöki
imáját .és a z ld asztalhoz megy, hol világi elnöktársa
üdvözli.
ő

Világi felügyelő urunk szavaiból az egyetemes
papság igéi hangzottak j felsorolja a teendőket,
melyek az új püspökre
várnak:
a népiskolákra
kerülvén a sor, ezekről ezt mondja: "Főt. úr szemének el kell
hatnia a legkisebb
gyülekezetbe
is, hogy ott, a népiskolában
már beleoltsák a fiatal nemzedékbe a vallásosságot,
hitbuzgóságot,
hazaszeretetet.
Tanúlia meg már a gyermek
a más felekezetüek
iránti
türelmességet,
mert csak így várhatjuk
azt, hogy egyházunk
előtt tisztelettel hajol meg
mindenki."
Majd átadja a sz ót püspök
urunknak,
ki elmondja
remek
székfoglalóját
zajos helyesIések
és éljenzések
között.
"Elfogadom
úgymond - a kijelelt állást, átveszem terheit az apostol e nyilatkozatával:
.Én semmivel nem gondolok,az
én életem is nekem nem drága,
csa k hog y elvégezhessem
az én futásomat
és a szolgálatot,
melyet a
Krisztustól
vettem." Szólott a val1ás nemesítő
erejéről és annak
alapjáról a szt.vir ásről,
ezt döntő tekintélynek
mondja,
e mellett
azonban
elismeri a szabad kútatás jogát. Kifejti, hogy miben áll az egyház hatása a társadalomra,
a hazára, majd püspöki feladatára
tér át és ezek;
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között kiemeli:
~Mint az egyháznak,
a hivek összessége
örömének szolgája mindenkor
azon tőr e ksz ern, azért imádkozom,
hogy eg y házker ületünknek
minden gyülekezetében
megszilárdúljon
az egyháziasság,
világoljon az élőhitnek
lángja. Kötelességem
lesz felügyelni,
hogya
tanítói
pályára
készülök
tanintézeteinkből
a szakképzettség
mellett benső hitbuzgóságot
is hozzanak
el. Órködni
.fogok,
hogy
a munka
mezejére
térve úgy gondozzák
az iskolát.: mint valósággal
az egyház veteményes
kertjét,
hogy vezetésük
alatt az iskolák híven egyesítsék
az oktatással
a nevelést
és míg egy részről ismeretekkel
gazdagítják
a növendékek
emlékezetét:
más részről
mind mélyebben
meggyökereztessék
azok
kebelében
a vallásos
érzést s ezzel erősítsék az erkölcsiségnek
támaszát.
Másfelől
minden alkalommal
oda hatni törekszem,
hogy a szép és terhes
tisztet végző tanítók
is tapasztalhassák,
miszer int buzgóságukat
elis.
merés követi
és ök az egyházban
jogaiknak,
érdekeiknék
hűséges tárnogatóját találják."
Hosszasabban
foglalkozik
a lelkészi
kar feladatával,
majd rátér a középiskolák,
theol. intézet és nőnevelés
ügyére,
a mind
végig fokozott érdeklődéssei
hallgatott
székfoglalót
így fejezi be: • Kérve
kérem a lelkészek,
felügyelők,
az egyházker.
összes tisztviselői,
a tanárok, tanítók,. egyházmegyék
s egyházközségek
támogatását
hivatalos
teendőim
teljesítésében.
- A Mindenhatóhoz
imádkozom
erőért,
hogy
az előlegezett
bizalmat
kiérdemelhessem.
A Krisztustól
vett szo lg ála.
tomban az egyház
és honszer e tet buzdít a mun kár a, A mi minden
eljárásomban
szemem előtt leszen, az az Isten sz t. akaratja:
az igazság."
Ezután a programmszerü.leg
megállapított
üdvözletek
következtek:
az egyetemes
egyház, a három t estvér ker űlet, Luther
társaság,
a ref.
küldöttség,
az esperesek,
esperesi
felügyelők
és k őzépiakolák
részéről.
Mind egy-egy
tanúlság,
a mit jó volna ide iiktatni; a sok k zű l azonban
csak egyet!
Schreiner
felügyelő
úr a többi kőzt' ezt mondta : "Fényes
tehetséget,
tudományos
képzettséget
éveken át ismerjük:-ez záloga
annak, hogy tapÍntattal
fogja a püspöki
kormányt
vezetni. Hogya
választás alkalmával
lélemény-különbség
volt, az ne bántsa
Főtisztelendőségedet,
ez megszünt, midőn a többség
Így nyilatkozott,
reánk
számíthat, mi hitrokoni
szeretettel
követjük."
•
ő

Az ünnepély
itt véget
díszűlés
imával és énekkel

ért és néhány
befejeztetett.

folyó

ügyelintézése

után

a

A hivatalos
kereten
kivül jelentkező
tisztelgőket
a mint említettem
a konvent
teremben
fogadta Főtisztelendő'
püspök úrunk. Ezek a segédlelkészek,
a kerületi
tanítók
és a soproni
theol.
ifjuság
küldöttsége;
az elsőnek Nagy Lajos dabronyi
s.-lelkész
úr volt sz óno ka, ki lendületes beszédben
k ér te a főpásztor
atyai 'jó indulatját;
a tanítói
kar
. nevében
Pap
Ferencz
a ker. tanítók
egyik
képviselője
mondta
az
üdvözlő beszédet;
a tiszteJgőkhez
csatlakoztak
a győrvidéki
kartársak,
ott láttam Kiss, belec1i, Farkas,
zsebeházi,
kollegákat
és több ifjabb
tanító t, Pap rámutatott
az ünnepelt
férfiu mú ltjára és ebből teljes bizalommal következteti,
hogy azon polclon
is, melyre a kerület
bizalma
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emelte a népnevelés
és a tanítók őszinte jóakarója
marad;
kifejezte at
oda adó bizalmat,
melylyel az egyház
alap munkásai
személye
iránt
viseltetnek.
Végül egy theologus
lépett elő, ki csinos beszédben
adott
kifejezést
a theol. ifjuság érzelmeinek.
Mindegyik
csoportnak
külön felelt egyházfőnk ; a segédlelkészeket
biztosította
arról, hogy benne minden igaz ügyükben
számíthatnak
a
testvérre,
kinek ajtaja mindig nyitva lesz számukra.
Nekünk
őszintén
megvallotta,
hogy mindig örömmel foglalkozott
a gyermekekkel,
mert
erkölcsi
újjá születésük
őszinte
örömmel
töltötte
el lelkét;
egyuttal
kijelentette,
hogy ezután is munkatársunk
kiván maradni
s mint ilyenre
bizton számíthatunk.
.
V égül a tisztelgők
mindegyikéveI
kezet fogott s. ezzel a tisztelgés
véget ért.
Emlékezésern
hézagos
volna, ha kifeJejteném
az ünnepség
méltó
záró akkordját,
a 400 terítékü bankettet,
melyre a nemes győri gyülekezet ing yen-jeg yet adott a küldöttségeknek
; hol
a felköszöntők
hosszú
sora is megeredt.

Id. Varga János.

A tanító-árvák sorsa.
Múlt évi nov. hó l O-én vettem a nagym. vall. és közokt.
m. kir.
miniszter
úr felhívó
levelét, mely szerint a soproni ev. tanítóképző-intézet egykori
növendékének,
Si pos J á nos nak
két fiát: Gyulát
és
Gézát vin ném a debreczeni
országos tanítói árvaházba.
Nov. hó 30-fm vágyódással
indúltam el a hosszú útra, megláthatni
a történetileg
nevezetes várost, a hires kálvinista
"Rómát".
gyámoltjaim
jókedvvel,
azon bíztató remény nyel eltelve, hogy egy egészen új világ
tárúl fel előttük s hányatott
életük valahára
kedves otthonra talál. Engemet is ez a remény táplált s nem is csalódtam.
Másnap délután 4 órakor értünk Debreczenbe.
Éppen akkor pezsdűlt ki, mint a méhraj, a hires református
kollégium nagyszámú
növen-déke az iskolai előadásokról.
J jel, gondoltam magamban,
először
is
a múzs ák fiaival találkozunk.
A villamos vonat letett bennünket
az árvaház elé. A díszes árvaház udvarán
vagy harmincz tanító-árva
üdvözlete fogadott.
Egy jóképű,
tiz éves fiúcska kérésemre
azonnal késznek
nyilatkozott,
hogy bennünket
az árvaház
igazgatójának
szobájába
vezessen. Ore 1 t Lajos igazgató
úr barátságosan
fogadott.
Családias
élet van az árvaházban.
A népnevelés
magas színvonalán
álló igazgató
s a kedélyes
árva-atya:
Bar tha
bácsi (így szólítják
öt
a tanító-árvák)
családjaikkal
együtt étkeznek
azárvákkal.
Bartha bácsi
elömondása
után, buzgón imádkozva
- hozzáfogtak
izletes vacsorajuk
elköltéséhez.
Vacsoraközben
egymással
kedélyesen
társalogva,
örömmel
szemléltem
mily jól érzik magukat
a tanító-árvák.
Mintha
csak hallanárn ajkaikról
koszorús
költőnk
szavait elhangzani:
ó
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Ki ruházza fel a mezők liliomát?
Ki visel hfr gondot az égi madárra?
Útlan bujdosónak
ki vezér li nyomát?
Kit nevez atyjának
az atyátlan
árva?
El még a jó Isten,
engem is szeret,
Megadja, ha kérem, a napi kenyeret.
hálát rebegve
a gondviselő Istennek, köszönték
ö

Étkezés után,
meg
az elvett áldásokat.
Az árvaház két különálló,
két emeletes, diszes épületbél
áll ; külön
a fiúk, külőn
van a leányok otthona,
160_ gyermek szá'mára berendezve.
Mindenik árvaházban:
két-két tágas dolg ozó-,
két-két
hálóterem,
két
étterem, két betegszoba,
két ruhatár,
két mosdós fürdőszoba
van;
utóbbi helyiséget
vizvezeték
látja el me leg- és hidegvizze1. Az igazgatónak és az árva-atyának
díszes termek állnak rendelkezésükre.
Benn
lakása van még a házmesternek
és cselédségnek.
Az épületekgázvilágitással
és vfzvezetékkel
vannak ellátva. Szóval az épületek ben az árvák minden kényelméről
van gondoskodva.
Tágas,
egészséges
helyen,
a regényes
debreczeni
erdő közelében
építve.
Az árvák
otthona
az
orsz. tanítói nyugdíj-alapból
építtetett
74.000 frt költségen,
melyhez
Debreczen
városának
áldozatkész
polgársága
egy millió téglát.
tágas
telket és díszes kertet ajándékozott.
A két árvaházban
jelen leg- 95 ta'nító.ár
va van el helyezve.
A nagyobb fiúk közül
többen iparos-tanulók,
némelyek
az ottani
ref. föiskolában
s tanítóképzőben,
a nagyobb
leányok felsőbb
leányiskolában,
míg a kisebb mind két nemű gyermekek
saját
hítfele kez etűk
elemi
iskolájában
tanúinak.
A tanító-árvák
az árvaház igazgatóján
s az árva-atyán
valódi gyermeki szeretettel
csüngnek ; édes fiaim és édes leányaimnak
szólíttatnak.
Az állam jobb kezekbe
nem tehette volna a tanító-árvák
sorsát,
mint
milyenekbe
tette.
Megelégedetten,
örömme] telt szívvel vettem bucsút a tanító-árvák
kedves otthonától.
Elhalt, - részben ismeretlen
pályatársim,
kik a magasztos,
de
nehéz hivataloskodás
terhe alatt meggörnyedve
s elbetegesedve,
behunytátok
szemeteket,
nyugodjatok
csendesen
a rideg
hantok
alatt;
árváitok
vidám-ak s boldogoknak
érzik magukat:
sorsuk
gondos
kezekre 'van bízva!
Pór-Ládony.

Kovácsics Sándor
ev. tanító.
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Százados évforduló.

l

Szép és lélekemelő
ünnepet
ült a vaszprém.nagy-szö
llösi ágo ev.
gyülekezet
f. évi november
hó
24-én, midőn
ugyanis
templomának
százados
évfordúlóját
ünnepelte
meg valódi
protestans
búzgósággal
s
lelkesedéssel.
Igen, valódi protestans
búzgóságról
s lelkesedésről
tanúskodik
a hívek ama szép áldozathozatal
a, melyet e nevezetes
alkalomra, szentegyházuk
átalakítására
hoztak. Daczára
a nagyon
súlyos
csapásnak,
mely a nyár folyamán
a gyülekezet
tagjait
érte,
t. i.
fele község az emésztő lángok martalékává
lőn, - mégis
kőzel
2000
frt áldozatot
tett, csupán önkéntes
adakozás
útján a hit és vallás szent
oltárára.
Melybö l azután a 7 változatú
régi orgonát
10 változatú
elöjátszósra
változtatta
át. A padlást
díszes
menyezettel
cserélte
fel;
a
gyalogjárókat
háromszínü
czementlapokkal
rakatt a le; új padokat
állittatott
be; oltárt,
karzatokat
5 az egész
templom
belsejét meglepö
csínnal
s ízléssel kifestette.
Egyes nemesszivü
adakozók
még értékes
ezüstgyertyatartók
s szent
edényekkel
ékesitték
fel az úr oltárát,
valamint
két csinos üvegcsillárral
disziték
a templomot.
(Egy
harmadik már volt.)
Szóval elmondható:
"A régiek
elmúltak,
mindenek
megújultak."
A 'gyülekezet
lelkes búzgóságán
s áldozatkészségén
kívül,
e szép
és
dicséretes
siker
elérésében
nagy
érdeme
van e gyülekezet
lelkes,
búzgó s fáradhatatlan
tevékenységü
ifjú lelkészének.
Az ünnepély
következőleg
folyt le:
Beharangozás
közben a lelkészi
kar, élén főtisztelendő
Gyurátz
Ferencz
püspök úrral, a lelkészlakból
a torony
elé vonult,
kezökben
tartva
az oltári új szent edényeket.
Itt a kántor-tanító
vezetése mellett
a már előre felállitott
gyermekkar
rázendíté:
,)m ma az egész égbolt Mikint mosolyg s ragyog!
Oh mert az úr szerezte Nekünk e szép napot.
Azért e napot ne feledd, Mutasd be tisztán szivedet i
Szenteld
meg, Szenteld
~eg bu~zgQn ez ünnepet! ..
Erre a gyülekezet
felügyelője
Tek. Barcza Béla úr sikerült,
szép
beszéd kiséretében
átnyujtá
a templom
k ulcsát
főtisztelendő
Püspök
Urnak, ki azt viszont ékes szavakban
foglalt beszéddel
nyujtá
a gyül.
lelkészének,
hogy azzal a templom ajtaját felnyissa.
Ez megtörténvén,
megkezdődött
a templomba
vonulás,
-elől a
lelkészi
kar, utánuk
a tanítók
s a gyermek kar j azután a presbytérium
és az útczát elözönlő sokaság.
A rend fentartására
14 fiatal egyháztag
ügyelt, kiknek
a példás rendet fentartani
sikerült
is.
Bevonulás
alatt
megzendült
az új orgona
erőteljes
s kellemes
hangja, melynek
kíséretével
nagy lelki örömmel zengé el a gyülekezet
á 209-ik éneket: Örülj mi szívünk, mikor ezt mondják,
a templomba
megyünk.
Ezútán következett:
oltári ima és alkalmi igeolvasás
Kalmár
Pál kertai lelkész által.
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Erre orgonakísérettel
a 601-ik templom-szentelési
ének, melyből
3 vers eléneklése
után
Gyurátz
F. püspök
úr, Kalmár
Pál
kertai,
Szalay Ferencz
vár-palotai
lelkész urak kísér etében az oltár elé lépett és
szivet átható, lelket felemelő magasztos
beszéd közben
felavatá
az új
orgonát
s a templomot.
A felavatást
pedig befejezé egy szívböl
fakadt
gyönyörü
imával. Ezután
a 185·ik ének:
.Erős
várunk
nekünk
az
Isten" hangjainál
Szalay Lászlo,
a gyül. fiatallelkésze
lépett
a szószékre és Mózes 5-ik könyvének
8-dik része alapján tartott valódi ifjúi
hévvel s lelkesedéssel
teljes,
elragadóan
szép szónoki 1beszédet.
Prédikáczió
közben ismét a gyermekkar
éneklé:
"Miridig velem Uram, Mindig velem,
A mikor nem lát is Gyarló szemem.
Azért ez énekem:
Velem van Istenem,
Velem van Istenem, Mindig velem! Mindig velem!
Szónoklat
után
orgonajáték
következett;
mire felolvastatott
az
önkéntes
adakozók
névsora. Újra rövid orgonajáték
után jöttek a k e. res z t 1 6 k, (végezte
Tamaska
Lajos
ajkai lelkész).
Közben
megint
orgonajáték
után
egy ház kez elé s (végezte Szily Lénárd,
gergelyi
lelk.). Ismét org onajátszás
után esk et é s (végezte
Kis Lajos n.-alásonyi lelkész). Végül: g y ó n
s (Borbély
Sándor
dabronyi
s Szalay
Ferencz
vár-palotai
lelkészek
szolgáltatták
az úrvacsorát).
Megható
volt e szent cselekvénynél
az, hogy mindjárt
elöszőr
a gyül. lelk é sze
és tanitója járultak a presbytérium
élén az úr szent asztalához.
Gyónás után az "E r ő s vár
un k" utolsó
versének
éneklésével
záródott
a magasztos
szép ünnep, délután
11/2 órakor.
Bizonyára
az itt hallottak
és látottak,
sokaknak
sokáig fog szívében édes emlék gyanánt élni.
2000·re tehető.
Az ünnepélyen
jelen voltak száma legkevesebb
á

Rónay

Pá.I,

ev. néptanító.

Gyakorlat.
Költemény-tárgyalás
a népiskola felsobb osztályaiban.
Tétel:

Pet6fi

Sándor

"Fekete

kenyér

II

czimú költeménye.

Kedves gyermekek!
Többször
voltam már jelen vizsgátokon
s így
tudom,
hogy ti igen szerettek
verseket
mondani;
tudom azt is, hogy
mint értelmes
gyermekek
szepen hangsulyozva
is tudjátok
e versikéket
elszavaIni : épen azért hiszem, hogy örömöt szerzek nektek, midőn ezen
alkalommal
egy rövid, de nagyon szép költeményre
foglak benneteket
megtanítani.
Mivel e verset nem találjátok
felolvasókönyvetekben,
ide irtam
elibétek
a táblára.
Olvasd el fiam! CA gyermek
olvassa.)
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Fekete

kenyér.

Miért aggódol
lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek
barna, emiatt?
Hisz' meglehet:
ha nincs ,idehaza,
Tán fehérebb
kenyérrel
él fiad.
De semmi az! csak add elém anyám,
Bármilyen
barna is az a kenyér!
Itthon sokkal jobb izű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.
Petőfi

Sándor.

(Elolva statom még egyszer is, majd harmadszor,
jól hangsulyozva
magam olvasom el.)
Mi ezen költeménynek
a czime? Fekete
kenyér.
Mit tudunk
mi meg előre valamely olvasmánynak,
vagy kőlternénynek a cziméböl P Azt, hogy miröl lesz szó az olvasmányban,
vagy k őlteményben.
Tehát ebben rnir öl lesz szó? A fekete kenyérről.
Ez a fekete
kenyér
a költeménynek
második
sorában
milyen
kenyérnek
is van nevezve P Barnának.
(Térkimélés
-szempontjából
a kérdésekre
egy szóval is felelek, de
a gyermekektől
rpeg fogom kivánni
az egész
mondatokban
való fe.
leletet.)
Kik szoktak
ily fekete, vagy nagyon barna
kenyérrel
élni?
A
szegény emberek.
Ezen költemény
tartalma
szerint ki kinek akar ~feketeni kenyeret
adni? Az édes anya a fiának.
Azt mondottuk
emberek
élnek, így
oda nyújtani fiának,

édes gyermekeim,
hogy fekete kenyérrel
a szegény
hát az az édes anya is, ki e fekete kenyeret
akarja
milyen?
Szegény
sorsú.

A versnek
első szavai szerint, mit tesz a szegény anya, midön fiát
a fekete kenyérrel
akarja megkinálni?
Aggódik.
Vag yis hogyan nyújtja oda a kenyeret?
Aggódva.
De hát vajjon mi felett aggódhatik
? A felett, hogy tán fiának nem
fog izleni.
Ezen aggodalomból
valami
mást is megtudhatunk.
mert
hiszen
szeg-ény anya hasonlóan
szegény fia előtt soh'sem
szokta
szégyenleni,
hogy fekete a kenyerük
s nem tart attól, hogy az annak
ne izeljék:
.mit tudhatunk
tehát ebből? Hogy ezen anyának
gyermeke
nem volt
szegény sorsú, hanem jómódú volt.
De meg azt is sejthetitek,
hogy
korára nézve
milyen lehe~ett e
fiu? Felnőtt.
Gondoljátok-e,
otthon élt e fiú folyton szegény anyja házánál, vagy
hol? Nem élt otthon, hanem távol élt a -szülöi
háztól.
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És ott a távolban milyen kenyeret evett? Fehéret.
A költeménynek mely sorai értetik ezt meg velünk?
"Hisz meglehet: pa nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad."
Igy hát kőnnyü lesz elgondolni, hogy minö
alkalommal aggódott'
az Ő szegény anyja a felett, vajjon elébe tegye-e fiána~ az ő fekete
kenyerét, ne-e P Midön fia meglátogatta
öt,
De lám, e jó fiú haragszik-e azért, hogy látogatása
alkalmával
fekete kenyeret tesz az asztalra édes anyja? Nem haragszik.
Sőt inkább mivel biztatja és vigasztalja aggódó édes anyját?
De semmi az! csak add elém anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér!
Itthon sokkal,jobb izü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.
Mi teszi hát jobb izűvé azt a barna kenyeret a fehérnél ? Az hogy
azt az ő anyja sütötte s hogy azt itthon a kedves szül öi házban költheti el.
Ugyan mondjátok meg énnekem édes gyermekeim, mit árul el ez
a jó fiú azzal, hogy úr létére oly jól érzi magát a szegényes szülöí
háznál, hogy oly jóizű neki az a fekete kenyér? Hogy nagyon ragasz
kodik édes anyjához, hogy igen szereti öt,
Viszont az édes anyának aggodalmas
arcza is,' midőn mintegy
szégyenkezve nyújtja oda fiának a fekete kenyeret, mit fejez ki?
Azt, hogy ő is oly nagyon szereti fiát, hog-y szintén szive fáj belé,
hogy csak szegényes en vendég-elheti meg öt,
Lássátok kedves gyermekeim mily szép jelenség ez, mily kedves
kép, melyet a versiró e kis költeményben elibénk állít: a fiú elszakadván
a szülői háztól, idő multán úrrá lesz s ime nem szégyenIí, hogy neki
szegény anyja van, vissza-vissza vágyik hozzá, meg-meglátogatja,
hogy
lássa redőkkel boritott, de örökké szerétet sugárzó arczát, hogy megvigasztalja
öt, hogy elmesélje előtte sorsának
folyását, hogy egyék
fekete kenyeréből, hogy segélyezze is öt tehetsége szerint,
S kinek néve van ezen k őltemény
alá irva? Petőfi Sándoré.
Mit tudunk meg ebből, hogy az ő neve van e vers alá irva s nem
másé? Hogy e verset ő irta.
Miknek nevezzük azokat, kik verseket,
vagyis költeményeket
irnak? Költőknek.
Igen, édes gyermekeim, Petőfi is költő volt, még pedig a magyar
népnek egyik legnagyobb költője.
Tán
azt is megmondjátok;
hogy kivüle kik voltak legnagyobb
költőink? Arany János, Vörösmarty Mihály és Tompa Mihály.
Jegyezzétek meg magatoknak, hogy ezt a szép verset, melyet most
betanulni .akarunk Petőfi önmágáról s az ő forrón szeretett jó anyjáról írta,
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De irt ő ezen kivűl sok, nagyon' sok verset; ez a könyv,
melyet
kezemben láttok s melyet, ha felnőtt ember lesz belőletek,
meg is szerezzetek magatoknak,
mind az
költeményeit
foglalja
magában
s e
költemények
között épen azok a legszebbek,
melyeket
édes atyjáról,
édes anyjáról s szer-etett testvéréről
irt, mert ezeket a legmelegebb
szeretet sug a lta,
S hogy minél jobban megértsétek
ezen elibétek irt költeményének
tartalmát,
elmondom azt is nektek, hogy Petőfi egy
egyszerü
alföldi
mészárosnak
fia volt, Kiskőrösön
született.
Mint szegény
gyermeknek
sokat kellett küzdenie, míg tanúlmányaita
felsőbb iskolában
befejezheté.
De utóbb is, mint ifjú kő ltö, ki egyedül a versirással
kereste kenyerét,
ki é\bból élt, mit neki kőlteményeiért
azok fizettek, kik azokat
kinyomarták
s elárusitották:
sokszor küzdött sz eg énység'ge 1 sinséggel.
Sokat is utazott;
édes hazánknak
majd minden
vidékét
ismeré s
irt azokról szebbnél-szebb
verseket.
Elgondolható
tehát, hogy milyen jól esett ennek a sokat
hánytvetett ifjúnak, midön
közben-közben
édes szűlöinek
házánál
kipihenheté magát, feledheté
kiállott szenvedéseit.
S vajjon mit gondoltok
kedves gyermekek,
mi?őn Petőfi hosszas
távollét után ezen kis vers tartalma
szerint
ismét
benyítá
a kedves
szűlöi háznak ajtaját, tán azon kezdette
szavait,
a mely szavakkal
e
költeményét
megkezdi?
(A gyermek valószinüleg
azt válaszolja:
nem,
hanem köszönté anyját.)
Igen,
gyermekeim,
köszönté s ha ti kik még nem
voltatok
sokáig távol szüleitektöl
nem is tudjátok,
de én gondolom, hogy mi
következhetett
ez után: karjaiba
omlott a jó fiú agg édes
anyjának,
az meg öt ölelé szivére, megcsókolák
egymást s jó hosszú ideig
nem
tudtak sz óhoz jutni a viszontlátás
örömétől;
pedig mint egyik
költeményében
mondja Petőfi:
ö

Egész úton hazafelé,
Azon gondolkodám,
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám.
Mit mondok majd először IS
Kedvest,
szépet neki?
Midön, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
Jutott eszem be szám ta lan
Szebbnél-szebb
gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék
Röpült
felém anyám . .
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S én csüggtem ajkán
Mint a gyümölcs a fán.

. szótlanúl ...

S midön végre szóhoz jutottak, mit gondoltok miröl kérdezösk ődhetett a jó anya, mivel már rég nem látta fiát? Arról, hogy miképen
folyik sorsa.
Majd meg, mivel fia hosszú útról jött, mi jut az édes anyának eszébe?
Hogy fia meg is éhezhetett.
S mit készített számára? Enni valót.
De mi tünt fel Petőfinek, hogy mi hiányzik még az asztalról?
kenyér.

S édes anyjának aggódó arczáról olvasván le, hogy a kenyeret
azért nem akarja tán az asztalra tenni, mert nagyon fekete, hogy szól
hozzá ezen kis vers szerint? Miért aggódol sat.
(Végig olvastatom a verset, majd ismét elmondom magam s ügyelve
a jó hangsulyra, annyi gyermekekkelolvastatom
el, hogy végre a gyermeksereg a verset helyes hangsulylyal tudja elszaval ni.)"
No édes gyermekeim irjátok le majd ezt a kis verset s valahányszor
elmondjátok, jusson eszetekbe, hogy Isten, a ti mennyei atyátok előtt
akkor lesztek igazán kedvesek, ha szülőiteket szeretitek, megbecsülitek
s egykoron, midön majd elöregedve s gyengül ve segítségtekre, ápolástokra szorulnak: örömmel teljesítitek irántuk tartozó gyermeki kőrelességeiteket.
Potyondon.
Szutter Dániel
ev. tanító.

Újévi üdvözlet.
90. zsolt. 2. v. "Uram, te nekünk hajlékunk

voltál minden időben."

6 Istent

az új esztendőben,
Kinél az erő s hatalom;
Népének, Jlogy romlás ne érje,
Eddig is O volt hű vezére,
Tovább is 6 lesz oltalom;
6 Istent az új esztendőben,
Kinél az erő s hatalom!

Új áldást
az j esztendő
Isten bennünk el nem feled;
Ovéinek megadja bőven,
Jelenben és a jövendőben
A mindennapi kenyeret i
ú

ben,
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Új áldást az uJ esztendőben,
Isten bennünk el nem feled!

/

6 gondot
alz új s s z t e njd b e n,
Ez évben is lesz szenvedés;
Vándor l'nunk kell, mig czélt nem érünk,
Bár sokszor tövises ösvényünk
S földre tipor a csüggedéa;
6 gondot az új esztendőben,
Ez évben is lesz szenvedés.
ö

Újr e rn ény t a:z ú jes zte n d ő ben
Ez évben is lesz:tavaszunk,
A kis madárkák
ismét dalolnak
Örül ve a virágnak-lombnak,
S nekünk is lesz örömnapunk
;
Új reményt az új esztendőben,
Ez évben is lesz tavaszunk !

6 hitet az új esztendőben,
E jel ben biztos)győzelmünk
:
Lelkesülten
törjünk előre,
Tekintsünk
bátran a jövőbe.
Az Úr velünk, ki ellenünk?
6 hitet az új esztendőben,
E jelben biztos győzelmünk

J

i

új

sz i vet a zúj
e s'z ten d ő ben,
Kezdjünk
egy új és jobb utat;
Isten: ne büntesd sok botlásunk,
Engedd el régi tartozásunk,
Bocsásd meg a bünős multat;
Új szívet az- új esztendőben,
Kezdjünk
egJ' új és jobb utat!
Gerok

után

Ladányi.

Pali öcsémnek. XXVII.
(Boldog

új évet!)

A jó öreg Sylvester
ismét megásta egy esztendő
sarját.
Az idő
homokórájában
lehullott
egy porszem.
Míg fiatalabb
voltál, öröm dobbantotta
meg szívedet
riinden ily alkalommal,
mert abban a korban az
évek száma kincs, melyből minél többet óhajt az ifjú megszerezni ; az
élemedettebbet
ellenben minden új esztendő a mulandóságra
emlékezteti. Mert az igaz élet tulajdonkép
csak ott kezdődik,
mikor az ember
valamely
hivatásra
végleg elszánta mag-át s a családi
élet küszöbét
átlépte.
Az a kor, mely ezt megelőzi, csak előélet, előkészület,
a szántás-vetés
ideje, a remények
tavasza. Mikor e remények
beteljesedtek,
az ifjú czélhoz jutott,
révpartba
kötötte
hajóját,
ott következik
az
aratás és csűrbetakarásnak.
az élet küzdelmeinek
korszaka,
a midön
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az ember minden
napot
szívesen
kétszerakkorára
nyújtana
és nem
nagyon
őrúl, mikor egy-egy ,éva
mulandóság
tengerébe
lehanyatlik.
Nem örömünnep
ez a férfikor küzdelmeiben,
ellenkezőleg
komoly
megfontolásnak,
magábaszállásnak
s mindenekelött
Isten iránti hálánknak ünnepe. Mert végtelen
jósága
és kegyelme
az atyának,
hogy bennünket
veszélyektől
megoltalmazott,
életünket
fenntartotta
s erőt adott,
hogy az élet ezernyi kűz delmeit tovább harczoljuk.
Aztán
pedig,
mily
k őnnyen nyílik szánk panaszra,
ha dolgaink
nem úgy folynak,
mint
óhajtanánk,
ha reményeink,
terveink
nem sikerűlnek,
ha elháríthatlan
csapások
érik
nagy
fáradsággal
felépített
tüzhelyünket.
Ne feledd
soha, amire a mi Megváltón,k, tanított
bennünket,
hogy szerető atyának
szeretett
gyermekei
vagyunk,és
ne feledd,
hogy az Istenek útai nem
a mi útaink s az Ő gondolatai
nem a rni gondolataink,
hanem
amily
távol van az ég a földtől, oly távol vannak
az útai a mi útainktói
és
az ő gondolatai,
a mi gondolatainkról.
E hit horgonyába
fogózva
nem
érhet földi életben
csapás oly borzasztó,
fájdalom
oly keserű,
kísértés
oly hatalmas,
hogy az igazak
ösvényéről
eltáutoríthatna
l? az Istenben
vetett bizodalmadat
megrendithetné.
És nincs a föld kerekségén
és nem
volt és nem lesz ernber oly kétségbeesett
körülmények
kőzt, hogy a
mennyei atyánál
vigasztalást,
enyhűlést
keresve,
ott azt meg nem találta volna.
Hála, ezer hála az Isten
végtelen
kegyelmeért,
ez legyen
sz
vünk első felbúzdulása,
midőn egy örömben
és bánatban
lefolyt
esztendőnek
végperczeit
éljük.És'
,e hálaérzet
melegétől
áthatott
kebellel
nézzünk vissza az átélt napokra,
nézzünk
előre a jövőbe,
hol bizony
mondom súlyos küzdelmek
várnak
reánk.
Nem a létfentartás
ezernyi
ellenségeit,
nem a hivatás
teljesítésének
'számtalan
.akadályait
érternHiszem, hogy
lelked
elégge
megállapodott,
elég erős,
készültséged
elég teljes, szellemed
elég okos, hogy azokkal tovább is, mint eddig,
sikeresen
megküzdhess.

í-

Hanem számtalan
lappangó
ellenség
veszélyezteti
lelked üdvét,
nyugalmát,
boldogságát.
Álnok, sima hizelgéssel,
ragyogó ígérettel
vesznek kőrül annak ellenségei
és mézes-rnázos
beszéddel
igyekeznek
eltéríteni arra az útra, mely egész
gazqag
tárházát
,mutogatja
vágyaink,
indulataink
beteljesedésének,
pedig végre ís ocsmány vidékekre
és elég edetlenség,
boldogtalanság
tanyajára
vezet. Alig mulik el nap, hog.Y
meg ne kisértsen
a hamisság
szelleme,
az életből
vett
példákkal
bizonyitva,
míly selymes-bársonyos
az ő útja;
ellenben
mily rögös és
szenvedésteles
az igaz ember pályája. Száz, meg száz emberrel találkozol, kik nyiltan,
szemérrnetlenűl
dicsőítik
saját tetteiket,
midön
jóhiszemü vagy épen
gyarló
felebarátjaik
eszén
sikeresen
túljárnak
s
azok gyengeségét
saját ÖnZŐ céljalkra
felhasználják,
kik úgy bánnak
kevesebb
képességgel
megáldott
embertársaikkal.
mint az erősebb vadállat gyámoltalan
zsákmánynyával.
Számtalanszor
találkozol
oly elvek
hirdetőivel,
melyek szerint az egyéni
,haszonért
mindent
fel lehet,
sőt
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az okosság úgy parancsolja,
hogy fel kell áldozni becsületet,
szeretetet,
kegyeletet,
hitet. Hogyisne,
hiszen az erény,
a becsület,
a hit, nem
adott még senkinek
egy falat kenyeret
sem. Mintha
nem hallottuk
volna soha, hogya
kik isten szerint élnek azoknak
mindenek
javukra
szolgálnak.
És nem egyszer hallod azt az elvet
hirdetni
s példákkal
látod bebizonyítva.
hogy csak az a boldog ember, ki az élvezetek karjaiba veti magát.
Álnokság,
haszonlesés,
kéjelgés ördögei vesznek k őrű l
úgyszólván
minden pillanatában
életednek.
Mert a mai kor embere elhagyta
Istenét,
és a sátán
rabszolgájává
ajánlkozott.
Nem élhet az
ember a nélkül, hogy valamely
földöntúli
hatalomnak
ne szolgáljon
s
ha megtagadja
az egy igaz istent, szűkség képen
önalkotta
bálványok
előtt hajtja meg térdeit. Miként az úr Jézust kisértette
meg az ördög,
téged is megkisért
naponta:
Mindezeket
néked
adom, ha leborúlva
imádasz engemet. És tapasztalni
fogod, hogy nem csekély, de sőt igen
nagy lelki erőre van szükség, hogy e kisértéseknek
ellentállani
tudjunk.
Igen hatalmas
a kisér tö s százféle
alakban,
majd egyik
felebarátod
ajkain, majd egy hatalmas
ember sz avaí ban , majd egy sinlödö
beszédjében, majd ahirlapok
elmélkedéseiben
és nir-rova tai ban, jelenik meg
előtted tagadva
mindig, a rnit jobb érzésed állít, meghazudtolva
a ke.
resztyénség
legmagasztosabb
eszméit.
Tapasztalni
fogod, hogy
nem
könnyü dolog e százkarú
hatalmas,
bájos alakú, szemkápráztató
csábítónak ellenszegülni.
De mégse csüggedjen
lelked. Az erős léleknek
inger a küzdelem
nehézsége;
ne gyengüljenek
meg tehát er öid, hanem adj hálát a Gond.
viselé.suek,
hogy
nehéz
harczok
elé helyezett,
hogyannál
édesebb
legyen győzelmed
tudata. Ne tévedjen el soha szemeid
elől az a gon.
dolat, ne engedd soha elgyengüIni
hitedet, miszerint
az igazság
az álo
nokság
által, az egy igaz Isten a bálványok
által még soha le nem
győzetett,
és a bálvány
imádás sohase kerülte el méltó büntetését.
Azok
a pillanatnyi
fényes sikerek, melyeket
a birvágyó,
az álnok
és az élvezethajhász
kérkedve
csábító
színben
szemeid elé tár, ne téveszszék
meg látásod tisztaságát.
Hasonlítanak
a ragyogó
kiállítású
épülethez,
mely fövényre
építve állandóság
tekintetében
semmi biztosságot
nem
ny újt. Ellenben a szerető atya soha el nem hagyja azt, ki őtet féli s
parancsai nak szeretettel
hódol.
E gondolatok
foglalkoztassák
lelkedet .az év utolsó napjának ünnepélyes pillanatában
a ezek e napot most és mindenkoron
örömünneppé
varázsolják.
Örömünnep
lesz az, mert kebeled kegyeletes,
szent érzelmekkel telik meg, örömünnep,
mert szép reményekkel,
hittel és bizodalommal köszöntöd
az év első hajnalát s nézel a titokteljes
jövő elé!
Ezt
kivánom,
hogy így legyen,midön
összes jó kivánataimat
összefoglalom
e szavakban:
Boldog új évet!

Sasa János.

A honfoglalás története,")
-

Népiskolai használatra.

-

Régi időben az emberek
többnyire
pásztorok
voltak,
nom á d
életet éltek s sátorokban
laktak. Gaz daság uk főként barmokból
állott,
melyekkel,
a mint a legelő fogyott, jobb helyre vándoroltak.
Ezen időben AZ5ia nyugoti részén, az Aral tó környékén
szintén
élt egy ilyen nomád nép. Azon vidéket, a hol ezen nép lakott
Sc ithyának,
magát a népet pedig scithyáknak
(szittyáknak)
hívták.
Ezek vidék és tájszóllás
szerint három törzsre oszlottak,
u. m , hunok,
avarok és magyarokra.
E nép a szornszéd
erősebb törzsek
által foly-.
ton os zaklatásnak
volt kitéve. A jobb legelővel
biró vidékekről
őket
gyakran
elkergették,
barmaikat
elszedték
s folyton
nyugtalanították.
Azért feltették
magukban,
hogya
nyugtalan.
őshazát
elhagyva,
egy
jobb s csöndesebb
hazát keresnek
maguknak.
A jobb haza keresésére
azonban nem egyszerre,
hanem először az
egyik
törzs, a hun ok indúltak, Balambér vezetése alatt, Kr. u. 375-ik
esztendőben, vagyis mintegy 1520 évvel ezelőtt. Ut juk az Ural hegység elhagyása után nyugot felé a Volga vidékén vezetett keresztül.
A hunok
az itt lakó alá no k-at legyőzve, magukkal
hurczolták
s folytatták
útjokat aDniszter
és Dniper folyamok felé, hol a kel e t i gót h o kat
találták.
Ezek legyőzése után az utjukba
eső n y u go ti gót ho k be
sem várva a hunok érkezését,
előlük elmenekültek.
A hunok így akadály talanúl folytathatták
útjokat,
s végre
a jelenlegi
Magyarország
északkeleti
részén, a Duna s a Don folyamok közti "tájon telepedtek
le
s megalkották
a hun birodalmat.
E közben a hős Atti l a vette át a fővezérséget.
kjnek
félelmet
nem ismerő vezetése alatt folytatrák
aztán ismét a harczot a különféle
szomszéd
népek ellen, s délnek elfoglalták
a jelenlegi Balkán
vidékét
egész Konstantinápolyig.
Ekkor Attila a legyőzött népből
kiegészített
700 ezer főnyi seregével
nyugotnak
fordúlt
s behatolt
Germániába,
Galliába, de itt a kat a Ion i síkon vereséget
szenvedett
s 180 ezer
embert vesztve, visszatért
hazájába. Az el utáni évben, 452-ben Italia
ellen harczolt, melynek éjszaki részét elfoglalván
egész Rómáig hatolt,
de innét a páp a (deo) könyörgésére
önként visszafordúlt.
A következő
évben a hős vezér Attila, kit sok győzelmeiért
isten
. ostorának
is elneveztek,
mennyegzője
éjjelén orrvér-folyásban
meghalt.
Ez időben birodalma
a Volgától a Rajnáig
terjedt.
Attilának
három fia maradt,u.m.Ellák,
IrnákésDengezics,
kik az ország megosztásán
később összevesztek
s egymás
ellen kűzdöttek. A kedvező alkalmat
a leigázott népek felhasználván,
a hunok
ellen fellázadtak,
őket 469.ben levertek s nagyrészben
megsemmisítették.
*) A honfoglalás történetének tüzetesebb ismertetése népiskoláinkban a millennium közeledtével ajánlatosnak mutatkozváu,
annak előmozditása s megkönnyítése
végett több kartárs
óhajára bocsátom közre ezen saját használatra s főként a Fessty-féle körkép benyomása alapján
készitett dolgozatot,

A megmaradtak
részben a keleti Kárpátok
vidékére (Erdély) vonúlt ak
vissza - a hagyomány
szerint ezektől származnak
a mostani székelyek
- részben beolvadtak
a vidéken lakó idegen nemzetiségekbe,
részben
pedig vissza vándoroltak
ősi hazájukba. Igy lett vége a nagy Hu nor s z á g nak, mely birodalom
csak mintegy száz évig állott fenn.
Az ősi hataba
visszakerült
hunok nagyon
sokat regéltek
a volt
új haza szépségeiről
és gazdagságáról,
Ennek hatása alatt az a var o k
kedvet
kaptak
az elvesztett
hun birodalom
visszafoglalására.'
Azért
egy Khán, vagy is uralkodó
vezetése alatt, mintegy 100 évvel a hunok
legyőzetése
után, azaz 570 ik év kőrűl
útra keltek
és sok küzdés
s
viszontagság
után újra elfoglalták
a hunok által bírt területet
s meg"alkották
az A var or sz ágo t. De ezek sem laktak
itt 200 évnél tovább, mert a szomszéd országgal,
a hajdani frankokkal
háborúba keveredtek s azok királya
Nagy-Károly
által 791-ben legyőzettek,
ki az
elpusztított
ország egy részét aztán birodalmához
csatolta. A sok küzdés
folytán számban nagyon
megfogyatkozott
avarok
nem voltak
többé
képesek
a további ellenállásra,
s egy részök
Azsiáha
tért
vissza, a
többiek
pedig lassanként
egybeolvadtak
a k őzlbük települő németekkel
és sz lávokk al.
A visszatért
avarok,
a régi hunok maradványai
által terjesztett
csábitó híreket az új hazáról megerősítették,
minek folytán
körülbelül
száz évvel később az avarok maradványaival
a m a go y a r o kindúltak
volgamelléki
hazájukból
az új haza felkeresésére.
Először
azonban
a
Don környékén
telepedtek
le; később tovább vonúlva egy ideig az Etelközben (Dniper
és Duna k őz t , Etel = folyóvíz) ütötték fel tanyájukat.
De mivel az ellenséges
népektől
(besenyők)
itt sem volt nyugtuk,
a
hajdani hun birodalom
felkeresésére
indúltak.
Az erdélyi havasokban
meghuzódó hunnok maradékaival
egyesülve
a magyarok
száma mintegy félmillió lehetett, (a harczoso ké 100 ezer),
kik hét vezér vezetése alatt állottak.
A fővezér volt
Álmos, A többi
vezérek nevei: Előd, Kund, Ond, Tas, Huba és Töhötöm.
Mivel Álmos öregsége miatt már nem érzett magában
elég erőt a
fővezérséggel,
kűlőnősen
az új haza elfoglalásával
járó fáradság és teher
elviselésére:
a fővezérséget
letette s a vezérek
maguk kőzül
Álmos
fiát, Á r p á d o t választották
fejedelemmé.
Árpád azon időben mintegy
40 éves erőteljes férfiú volt, a mellett okos, vitéz és bátor, ki' vasmarokkal nyúlt a kissé meglazúlt rend helyreállításához.
A megválasztott
új vezérnek a nép hüséget esküdött, vállra emelte
s nagy lelkesedés
mellett a táborban
kőrülhordozta,
A hét vezér pedig
-egymás között v érs l er z d é s t kötött;
vagyis karjaikon
a bőrt
felvágván, a kiomló vért egy közös edénybe folyatták,
jelképéül
annak,
hogy ezután csak egy vezért vagy fejedelmet fognak elismerni,
az ellenszegülők
pedig vérükkel
lakoljanak.
Ezután egymás közt fogadalmat
tettek, hogya
fejedelmet
ezentúl
mindig
az Arpád-családból
fogják
választani.
ö
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Igy előkészűlvén
az új haza elfoglalására,
a magyarok
886-ban
Árpád fővezérrel élükön megindúltak
a Kárpátok
felé s annak
északkeleti részén, a ver e c z ke iszorosan
áthatoltak.
A harczosok ruházata
volt: a fejen sisak, mellükön pánczélíng,
a test alsó részén bő ruha és
sarú, Fegyverzetük
volt: oldalukon
kard,
kezükben
szurony
(dzsida),
válllukon
fjj s a tegezben
nyílvessző;
a nyilazásban
kül őnősen
nagy
jártasságot
tanusítottak.
A harczba Ázsiából hozott tüies paripákon
indúltak.
vágtatva
a
legnagyobb
halálmegvetéssel.
A mint a vereczkei szoroson
áthatoltak,
előttük a vol ó c zi völgy terült el, honnét megpillantották
a gyönyörű
beregi rónaság ot, melynek sikjain a Latorcza
folyó hivogatólag
integetett feléjük. Az itt lakó sz láv lakosság a volóczi völgyben
gyülekezett össze a magyarok
ellen.
A mag yaro k m integ y- megittasodva
az előttük
elterűlő
gyönyörű
vidék hatása s az elfoglalandó
új haza szépsége s gazdagságától,
tüzes
paripáikon
az összegyülekezett
sz láv harczosokra
rohantak
s közelűkbe
érkezve a nyilvesszők
özönét záporként
röpítették
az ellenségre,
mely
az íly váratlan
és erélyes támadásra
egyszerre csak inogni és zavarodni
kezdett. Ezt látván a magyarok
"Huj, huj" kiáltással
mínt fergeteg rohantak az ellenségre,
azt szétverték;
letiporták,
Ievá gták s megsemmisítették.
A megfutottakat
üzöbe vették, azok közül sokat elfogtak, kőztük Latorczot,
Szvatopluk
szláv fejedelem
egyik
alvezérét
is, k it
később egy közeli folyó mallett egy fá ra felakasztottak;
a folyó erről
ma is a Latorcza
nevet viseli.
Az ellenálló szlávok lakhelyeit
felpörkölték,
szétdúlták,
az ellenség megadta magát s ezzel a harcznak
vége volt.

míg végre

A magyar harczosok
jobb oldalán jön a hős vezér Árpád,
fehér
paripán,
vezérkara
kíséretében
s elfoglalja
a most már meghódított
területet,
a meddig szem csak .belátha t. Utána
jönnek
a bevándorló
harczosok
családjai, asszonyok,
gyermekek
tarka sokaság ban ; a k őzépen a fejedelem-asszonynyal
négy ökrös
szekéren,
kíséretével
együtt
és sok igyekezettel
sietnek a síkság felé. Ide beérkezvén,
felütik
sátraikat, a hosszú úttól, fáradságtói
és éhségtől, elcsigázott
barmaikat
a
.
dús legelőre bocsátják;
k maguk pedig az öshazába
való megérkezés
örömére áldozatra
jönnek össze, hogy hálát adjanak a hadak istenének,
ki őket a harczban
segítette.
,

ö

A z áldozati oltár már elkészűlt s most a bon c z o k (lovász-daliák)
elővezetik
az áldozatra
kiszemelt legszebb fehér lovat, melyet az oltárnál kivont karddal
vár a kád
r, (ölő) hogy leszúrja. A leszúrt fehér
ló az áldozati máglyára
kerűl, melynek füstje az áldást rebegő tál tos
(pap) hangos szóz,ata mellett, egyenesen
tör a magasba,
annak
jeléűl,
hogy az áldozat ked ves Isten előtt.
á

Az égő áldozati oltárt ig ric z e k (zenésaek)
s dob o sok
mellett, nagy szárnú nézök
részvételével,
ünnepi ruhába öltözött

zenéje
lányok
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lejtik
Isten

körül s abba illatos füve ket dobá lna k, hogya
felszálló
füst az
előtt minél kellemesebb
legyen.
.
A har czrnezöt
most már élettelen
holttestek
borítják, malyeket károgó varjak röpködnek
k őr ül. A. harczmező
kőr l e lter ülö vidék mindenfeié pusztulást
mutat:
e lpuszt ítva a sz láv
oltár,
felgyújtva,
ler o mbolva a templom, s a Iak h e lyek füstölögve
roskadoznak
össze.
A győzelmes
vezér pedig harczosaival
nyomúl előre a mezőségen
az 1 st en heg Y«. Pál heg y s Sza r.k a heg y mentén, egy a sikságot
uralo magános hegyig. Itt a hosszú s nagy fáradsággal
járó munka után
neg-yven napi pihenőt t~rtott. De ezen idő sem múlt el tétlenségben,
mert ezalatt
a magános
hegyet
sánczokkal
s k rfa lak k al erősítette
meg, hogy veszély idején az védbástyáúl
szolgálhasson.
A megerősített
hely a honfoglalás
nagy m un k ájá na k emlékére
Mu n k ács nak
neveztetett el. Ezen erősség,
mely később
hatalmas
várr
lett k iépítve,
s
melyet Zrinyi Ilona oly hősiesen
védelmezett,
még mai nap is fennáll
s jelenleg
állami fogház cz ljair a szolgál.
ű

ő

á

é

Míg Árpád a hely megerősítésével
volt elfoglalva,
seregének
egy
része tovább hatolt délfelé, mely előtt a szláv lakosság többnyire
ellenállás nélkül hódolt meg. Csupán
Za 1á n bolgár
fejedelem
kísérlette
meg egy izben az ellenállást,
de serege az al pár í mez ön szétveretvén,
ő maga. is fútásban
keresett
menedéket.
Birodalma,
mely a Duna
és
Tisza között terült el, a m ag yar o k kezére kerűlt.
Arpád
seregét
a munkácsi
pihenés
után
több
részre
osztotta
s
egyes alvezérek
vezetésére
bízta. Igy T ö'h ötö m Erdélybe
hatolt s elfoglalta
Erdélyt,
melynek
lakossága
a magyaroknak
hűséget
esküdött.
A Tiszától
a Marosig
kazarok
laktak
lVIar ó t fejedelem
uralkodása
a lat t.; ezeket Ta s verte le s országuk
lakossága
a magyaroknak
meghódolt. A MarostóI a Dunáig, a mai temesi bánságban,
G lad
bolgár
fejedelem
uralkodott,
kinek seregét
a többi vezérek tették
tönkre;
a
lakosság
délre vonúlt, országuk
pedig szintén a már meghódított
tartományokhoz
lőn csatolva.
Maga a fővezér
s fejedelem
892-ben
S v at op luk morva fejedelem
ellen vonúlt s elfoglalta
tőle az egész dunán. túli részt. A magyarok
által elfoglalt
terület most már a KárpátoktóI
a Sz áváig
s a Lajtha vidékétől
az erdélyi
keleti
havasok ig terjedt
s
Mag y a ro r S7. ágnevet
nyert.
.
Az ország meghódítása
északról
délfelé fokozatosan
s egymás után
történt,
úgy, hogy a honfoglalás
összesen mintegy
5·-6 évi időt vehetett igénybe.
Az országban
maradt s meg-hódolt
szlávok
a ma g y a rok
szolgáivá,
az érdemesebbek
pedig, megbékülve
a helyzettel,
társaikká
lettek. A t bbie k szétfútott
ak s a szomszéd rokon népekhez csatlakoztak.
A honfoglalás
ilyetén befejezése
után a m agy ar o k P us z ta szeren
gyülést tartottak
s az elfoglalt
földet
maguk
k őz tt törzsenként
felosztották.
El után Árpád Cse pe 1 sz ige tér e vonúlt,
ho! magának
lakhelyül
fényes palotát
építtetett,
s innét kormányozla
ezentúl az országot. Itt szűletett
fia és utódja Zs olt is.
ő

ő
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Az új hazában
a magyarok
folytatták
régi életmódjukat.
Ha rczr a.
kész természetiiknél
fogva a szomszéd országokba
gyakran
beiitéseket
tettek,
de késöbb (mintegy
félszézad múlva) belátván
a rendes és csehdes munkálkodás,
különösen
a földmívelés
elönyeit, felhagytak
kalandos
életmódjukkal
s békésebb
életre szánták
el magukat.
A magyar huszár
ősi harczi erényei az utódok vérében
azonban
még ma is ~fe1található.
A 907-ik esztendőben
a nemzetet
nagy gyász érte; ezen évben a
honalapító
Árpád fejedelem
meghalt.
Holttetemei
megégetés
után
a
rno st.a ni Ó-B u d a környékén
egy pataknál
temettették
el. Sirjának
helyét azonban
ma már nem tudjuk blztosan ..
A sok fáradság,
áldozat s vérrel szerzett új hazát mi, abban lakó
utódok, nemzeti
és nyelvk ülőnbség
nélkül örökségül
nyertük
öse ink tö l,
azon kötelezettséggel,
hogy azt minden veszedelem ellen saját vérünkkel
is oltalmazva, fenntartsuk
a késő nemzedéknek.
Mivel a haza megsemmisülése
a nemzet megsemmisülését
vonná maga után, azért ez édes Hazát, hol
bölcsőd ringott s melynek
hantjai porladozó
csontjaidat
fogják takarni,
imádd, szeresd és oltalmazd.
Vésd szived mély ébe :
"Hazádnak
rendületlenül
Légy híve óh magyar!
Bölcsőd ez, majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra
hely;
Áldjon, vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell!"

-áro

Egyesületi

A rabaközí

tuö..ósitá.s.

ágo hitve tanítók gyűléséröl.

Múlt évi november hó 13-án tartottuk meg őszi gyülésünket.
Nagyon
sajná.ltuk,
hogy sokan
hiányzottak.
Bakó
bátyánknak
még sürgönye
is jól esett volna; mert azt hittük, hogy
valamely
k omo ly , előre nem
látható
k őrülrnény
miatt maradt el. A • hármas szabály"
harmadszor
is
várja mesterét,
ezúttal Kisfaludra.
Tiz órakor, az elnöki megnyító
után,
a távol lévő világi elnök tek.
Takács
Sámuel
úr helyébe,
ezen gyülésre
naz ys. Ajkay Béla, úrat ezen
egyletünknek
ügyei iránt melegen érdeklődő.
s egyletünknek
tiszteletbeli tagját, lelkes éljenzés mellett einökké
választottuk.
Ezután Szutter
Dániel potyondi
tagtárs
tartotta
meg próba
előadását. Petőfi "Fekete
kenyér"
czimü költeményét
tárgyalta.
A munk a
a lap más helyén olvasható"
A birálat ez volt: A mennyiben
nincs meg
a gyermekek
olvasó könyvéhen
a költemény,
helyesen
cselekedett
elő-
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adó, hogy azt felirta a táblára.
A tárg ya lás, mely a tartalomra
vonatkozik jó, a tárgya l s közzé szött mag ya r ázatok , melyé k az értelemre
és érzelem re k iv n ta k hatni, sz inte emelték a munka becsét. A szülö k
iránti hála és szeretet
érzelmeinek
ébresztésére
úgy a munka,
mint
annak feldolgozása
k ivá lóa n alkalmas.
És ezért s zé pe n is sikerült
a
költeményben
rejlő anya.i szeretetet
a gyermekek
fogékony
szf véb en
felkelteni.
Hogya
költemény
és folyó olvasmány
köztifőkülömbséget
megismerjék
a gyermekek,
sz iik ség e s a .rimet"
a versnek
ezen fö
ismertető
jelét megmagyarázni.
Ezt a gyermek
is képes
megérteni.*)
A sikerült
munkáért
és a szintén sz épen sikerült
előadásért
az egylet
előadónak
a legőszintébb
elismerését
nyilvánította.
Ezután
Szij Lajos
farádi tanító tartott
rögtönzött
előadást
az "alkotmállytanból."
A kormá nyforrná k a t ismertette.
A miért az egylet
köszönetét
nyilvánította.
á

á

V égül élénk eszmecserére
adott alkalmat
Sz utter
kolléga
felsz
lalása.
Elmondta
ugyanis,
hogy a me ny ny iben az országos
tanítói
nyugdijalapra
az évi tagsági
díj több tanítónál,
úgy nála is, a rendes
évi tanitói jövedelem
után van k ívetve ; a nyugdíj jogo'sultságnálpedig
a föld fizetésnek
a kat asz ter i jövedelme
van tekintetbe
véve ; irt
Sopronmegye
tanfelügyelőjének
és k érte, hogy kegyeskedjék
a magas
miniszteriumnál
kieszközöl ni, hogy csak annyi összeg után kelljen
évi
tagsági
díjat fizetnie, amely összeg a legutóbbi
szolgabirói
fizetés megállapitáskor
határoztatott
meg és a mely összeg után fogják
a netáni
nyugdij
összegét
megállapítani.
(Tudva levő dolog, hogyaszolgabirói
felvételko~
a föld kataszteri
jövedelme
vétetett
fel. A két jövedelem
közt a külömbséget
e példa mutatja:
20 hold földnek
ka tas zte ri jövedelme 70 frt évi jövedelme
pedig lehet 250 frt vagy még több.) Felolvasta Szutter
a tanfelügyelőnek
erre
vonatkozólag
hozz
irt levelét
mely szerint ne azért folyamodjék,
hogya
legutóbbbi
föbirói
felvétel
után fizethessen
dijja l, hanem mert e szer int fizetése
nem üti meg
a
400 frt minimumot,
inkább folyamodjék
államsegélyért,
hogy
fizetése
egészíttessék
ki 400 fr tra. Természetesen
e folyamodvány
a kellő in do.
kokkal
el legyen látva. Lelkes szavakkal
kéri Szutter
nt. elnök
úrat,
hogy hathatós
befolyásával,
azt a ki igénybe
akarja venni, a gyülekezettel egyetértve,
az államsegélyt,
támogatni
kegyeskedjék.
Elnök
úr
- mint mondá, - sajnálattal
kénytelen
kijelenteni,
hogy most
még
nincs abban a helyzetben,
hogy határozottan
nyilatkozhatnék;
mert az
egyházkerület,
arra nézve, hogy a tanítók fizet és e, ott a hol a 400 irt
minímumot
'meg'nem
üti, .államsegélylyel
eg ész ítessék
ki várakozó
álláspontot
foglalt el. - Meg vagyunk
g-yözödve, hogy elnök
esperes
úr mint a tanítóknak
igaz barátja,
itt is elő fogja segíteni
a
tanítók
érdekeit
saját hatáskörében.
Altalában
égetö en sz űk ség
van
arra, hogy a jelen helyzeten
valami úton módon segítve
legyen, Hány
ó.

á

*) A tartalmi
Utóbbinak
egyszer

nem

és alak i tárgyalást

is az olvasási,

eszközöIni

és azontul

hanem

nemcsak
a nyelvtani

csak hivatkozni

rá.

nem szükséges,
órán

van helye.

de nem is volna helyes
A verses

alak

egybekötni.

ism~rtetését

elég

Sz er k.:

meg hány gyülekezet
van kerületünk ben, a melynek
nincs
tanítója,
ennek pedig főoka az, hogy kevesen
mennek e pályára,
mert a fizetés
nagyobb
részt, terményekből
áll, ennek ára meg felére 'esett le, mint a
mennyire
a hiányokban
annak
idején
megállapították.
Más
pályát
választ a fiatal ember, sem ho,gy oly csek ly rfizetés mellett o.ly nehéz
múnk át végezzen.
Vagy pedig a .mi még elszpmorítóbb,
elvégzi a felekezeti iskolát és elmegy állami tanítónak.
Ha gondoskodva
lesz oly
fizetésről legalább
is mint az állam ád, többen
lépnek
e pályára
az
evang. ifjak k őz l s meg is maradnak
evang.
tanítóknak.
Azoknak
a
tanítóknak
pedig akik már itt müködnek
nem vonja el figyelmüket
az
iskolától
az anyagi gond, s igy az egyháznak
ne vel he tn ek híven kítartó
h irbúzg
tagokat.
é

ő
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A gyülekezetek
nem fogják,
mert vagy nem tudják,
vagy
nem
akarják,
a tanító
fizetését javítani,
s igy kár volna igénybe
nem venni
ar állam által felajánlott
segélyt. Én mint tanító, ismerem tanító-társaim
gondolkodási
módját,
és ezért bátran
merem
l lít an i, hogyeg.y
sem
a k a dna k őz tünk,
ha bár az állam hoz zájár ulna is fizetésünk emeléséhez,
a ki szeretett
evang. egyházunk
iránti
kötelességeiből
egy szemernyit
is elhanyagolna.Sőt
ellenkezőleg,
sokkal nagyobb
k itar tássa l po lhatnók az egyház
iránti sz er e tetet a fogékony
gyermeki "keble kben s így
s.ker eseb ben rakhatnók
le az alapot az Urnak
csemetés
kertjében
és
- mert anyagi gondok nem nyomnák
több gonddal
felelhetnének
meg magasztos
feladatuknak.
á

á

Szij Lajos.

r rod

a lom.

"Gyümölcskertész"
a czime azon szaklapnak,
melyet a földmivelésügyi m. kir. miniszterium
ad ki és 'YIol n r István, o rsz. gyümölcsészeti
miniszteri
biztos szerkeszt
már 5 év óta.
Czélja ezen -lapn a k a kertés szőlőtulajdonosokat,
kis gazdákat
oktatni,
kérdéseikben
gyakorlati
tanácscsal
támogatni,
a .községi fa isk.ol ák berendezése
és kezel'ésénél
a tanítókat
és kertészeket
utbaig azítani.
A legelső szakférfiak
tollából
hoz közleményeket
a gyümölcstermelés,
szőlőrriivelés,
gyümölcsfeldolgozás és értékesítés,
továbbá
a konyha
és haszonkertészet
köréből.
Közhasznu
kérdések
és feleletek
rovatában
minden fontosabb
k ér desr e
nyilt feleletet
ád.
Kőz ős üzleti tárczájában
minden
előfizető
ingyen
hirdetheti
eladó terményeít
és csemetéít
és keresheti
a vásárolni
szándékolt kertészeti
terményeket
és tárgyakat.
Közli évenkint
a magyar
gyümölcsöt
kereső külföldi kereskedők
czimjegyzékét;
az őssz es állami
telepeken
eladó és kiosztás alá kerülő fákat, csemetéket
szö lövesszöket.
Ingyen közli a kertészeti
állásokat
és az állást
.k ereső k hirdetését.
Szóval e lap egészen a kisgazda
és termelő
üg-yének
szolgál és hogy
menynyire
megfelel e czélnak,
leg inkább
mutatja.
üogy
már eddig is
10129 előfizetője van, A lap havonkint
kétszer jelenik meg 1-11/2!ívnyi
tartalommal
és szárnos
sikerűlt
abrával.
Minden
évben
egy hazai
gyümölcsfajtának
sikerült szines képét ingyen mellékeli.
Araezen
hasznos laprrak egészévre
csak 1 .frt, mely a kiadóhivatalnak
(A~hen~eum
r. .társulat,
Budapest,
Ferencziek
tere egyszerre
kűldendö
be,
á

"Filléres Füzetkék" vállalatát
indította meg Debreczenben
a "G ö rI:.
c z y-e gy 1et". A rendkívül
o!csóés
jó füzetek
három
olvasóközönség
számára
három k űlőn sorozatban
szer k eszt vék : az 1. sorozat
(piros
fűzetkék) a gyermekek
blvasmányait,
a H. sorozat (fehér füzetkék)
a né,
pies elbeszéléseket,
s HI. sorosat
(zöld füzetek)
it nevelési
szakkörök
és al műv elt családok
olvasmányait
terjesztik.'
-Á 8.adrét
füzetek
ára
átlag ivenként
az 1. sorozatban
7 fillér, alI.
5 fillér, a Ill. 10 fillér.
Előfizetés 20 ívre, füzetenként
bérmentve
kül déssel : 1. sor'ozatru
1 korona 40 fillér, II. 1 korona, .Ill. 2 k or ona. A leg me leg ebb en ajánlható
"Filléres
füzetkék"
sürü egymá'Sutánban
jelennek. meg; most mindegyik
sorozatból
egy5zerre
3-3 füzet küldetik szét. A .Fil lér es Füzetkék-böl
már e napokban
me gje lenue k : L sorozat'.
(Piros füzetkék.
gyermekek
számára):
Imak őny kecs ke. Ir ta : Csiky Lajos. - Játékkönyvecske.
Irta:
Porzsolt
Lajos; - Béri Baiog Ádám. kurucz brigadéros,
történeti
sz.in,
müvecske.
(Iskolai és ifjuságl szinjáték.)
Irta: Eötvös K. Lajos. - Elő.
irányoiva
vannak
még: Milleniumi
szavalókönyvecske.
Debreczeni
kis köszöntő.
- Dalos madár. (Iskolai 'és gyermek da lo k, indu lók , játékés torria-dalok
) Kis utazó a nagy magyar alföldön.
- Erdélyi
k is magyar. - A honfoglalás
utja .. ..:.....A régi levelesláda.
- A Duna völgyében;. r: A magyar
tengerpart
hajdan
és rnost, - A kis áaványg
yüjtö ,
- U gyesség
nem boszorkányság.
- A csillagos
ég. II. sorozat. (Fehér
füzetkék,
a nép számára):
Mit jelent a mlllenium?
Ir ta : Péter
Gáb o r
- Bocskay a hajduk atyja, Irta: Simon Károly.
- 'Zelemer-. Vagy az
árva és elhagyatott
gyermekek
ment svára. Irta:Csurka'
István. - További előkészületek
: Hogyan
lett az Isten
ny'ilából'
Isten
ldásaP
Diószegi
uram -és Fazekas
uram beszélg.etései.
- A mnnkáskérdés
kis
k átéja.
Mit mondott
Gönczy Pál a magyar kis gazdáknak.
= Alföldi
méhes. - Hatvani.
A debreczeni
hirhedt
professzor
csodatételei.
Koleracseppek.
'Vagy:
miként v édekezz űnk, a kolera,
difteritisz,
himlő
s egyéb halálos
betegség
ellen? - A g yűrnőlcsbor okr ól. Selyemfonál, a melylyel
a nagy Bezerédy
István k ivezet.te a magyar
népet
a
szolg as á.gnak és sz.egénységnek
házából.
Régi
pénzek., Hog-yan
építsen a-zalföldi
gazda. UI. sor ozat; (Zöld füzetek, a tanugyi k őr k, a
nevelésbar
átbkrés a művelt családok sz árnár a.) A kézűg yesít
oktatás.
Irták:
Kis Jenő ·és 'Csurka István. - Az iskolai: siinj'átéls. Irták: Adorján József és Király
Károly.
-A
jiö k vallásos nevelése.
Irta: Székely
Melinda.
Elöirányozvá
k : Dajkakőnyvscske
, _. Enek és zene az iskolában és a családi körben.
- A m ag yaro k öshazája.
Debreczen.
A földmives
ismétlő ok tatás: - V. Szabo János, Zák ány Jözsef, Veress
László.
Debr eczerrí és Hajduvármegyei
néprajz i tanulmányok.
Hatvani.
- Az árvaházak ról ....,..A nőtrevelés
napikérdései.
- Régiséggyűj~ő. - Milleniumí
kiáltítás.
á
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A siketnéma-oktatás
és nevetés kézikönyve, Ir ta SchererIstván.
A
hazai humanistikus
oktatás
eddig embryo
korát éli. Csekély számú
intézet áll' fenn azon sz erencsétlanek.
számára, a kik a népiskolában
fogyatékos
érzékük
miatt tanítást
és nevelést. nem kaphatnak,
úgy hogy
legalább
90% a tanköteles
koruakpak
nö fel minden
ismeret
n élkűi.
Az utobbi időkben
üdvös mozgalom
indúlt, megkülönösen
asiketnémák
gyámolitása
érdekében
s egy egyesület
a lá kú lt, mely gróf Batthyány
Gézáné
és Rakovszky
Istvánnal
ai élén a kőzel 20,000 siketnéma
sorsának javításán
s oktatásuk
elömozdít ásán 'fár adoz ik. Ezt aczélt
sz.o'lgálja a most megjelent- mű is, felőlelvén-a
siketnémák
tanításának
és
nevelésének
min d e n ágát s tájék oz ást nyújtván
általában
a siketnérná
k,ról Szerzö 9 év óta szerkeszti
asiketnéma-tanítók
szakiapját
s 'tan-

kiinyveivel
mát edd ig is lényegesen- hozz ájárúlt
asiketnémák
oktatás.
módjának
megállapításához,
jelen rn űve pedig- sz ak szerű be osz tá sával,
egyszerü,
világos nyel vezetéve 1, k ön nyen átt e kinthetőségéve
1, kü Jön ösen
pedig módszerének
mag y a r voltánál
fog-va e teren
nemcsak
hézagpótló, hanem alapvető
munkát is képez. Nem a külföldi termékek
után
zatával van e műben dolg-unk,
hanem
egy gondolkodó,
önállú
ítélő
képességet
tan us ító egyénnek
a külföldi intézetekben
szerzett
tapasztalatok
fel h a sz ná l sáv al készült magyar
mun k ájáva l. A mű 4 részre
o sz lik, Az első asiketnémák
élettanával
és neveléséveI,
a második
a
siketnémá-oktatás
történetével,
a harmadik
a phonetikával
me ly a
siketnéma-tanítás
segéd tudományát
képezi ~ a negyedik végre a módsz ert a n na l foglalkozik.
E hasznos
rnu n k a , melyet
s zer z Ra kov sz ky
István
lla mszá mszék i elnöknek
és a "Siketnémákat
gyámolító
egyesület "elnökének
ajánlott, Toldi Lajos könyvkereskedésében
jelent meg
sára
3 korona.
á
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Vegyes

e k.

Olvasóinkhoz.
Midőn folyóiratunk
jelen számával a VII1. évlolyamot megluzdem,
?zem tehetem azt a uélkül, hogy kisded, de lelkes is kitarzó olvasóközöltségünlmek
hálás köszönettt
monr(jak, hogy támogatásukkal
lehetövé tetté/; ez egyedüli
evang. jellegű népoktatásüyyi folyóipat fenntartosát, Bizva egyenkint
felajánlott
s megigért támogatásukban,
esúttai, kevesebb a,~godalommal
i1Zdítom
meg az ú:f év.foIJ,a11lot, ámbár a kiaiói kassza .fölé mtg núndig sötét .felhökhzt
nehezűl a l7lúlt évi (s korábbi) hát'ralékol:, nagy menn,yisége s mm" .folytá» a kifizetetlen kiadói számlák ijesztő ásssege. Ki1lytelm vagyok azért ez alkalommal is újból.felkémi
mindazon t. elijizetóinket,
kik a múltról
hátralékban
varl1lak, sziveskec~jmek tartozásaikat
'mielőbb kiegyenlíteni,
hogya kiadással járókötelezettségeimnek
tn is eleget tehessek.
Örömmel tudaton: a 1Zagyon tiszt. olvasóközönségge!,
hogy a "Luthertá1'saság", múlt évi határozata értelmébm, az »Euang, Nipiskolá«-át
évi 50 frtnyi összeggel segélyezik: Ezm anyagi és erkölcsi támogatás 'is jdmtéllmym
mexkönnyíti kiadói g01ldjaimqt. E segélyezés .fejébm a legszivesebbm teljesítettem mar
a múlt évbm is, és teljúifOJt ezútán is abbeli kötelezettségemet,
mdpúl
fo~va a
szerényebb atlya.~i viszoityok közt éllJ eva1Zg. tanítók közül többen, a ki;' arra
jelmtkeznek.
az Evang, Népiskolát ingyen fogják állandóan olvashatni. A hik
eddig 'kapták a grátis-péídá1lyokat
esúiá«
is számíthatnak
ra; sőt mivel m~~
lléhálly ingyen·példánynyal
rcndelkczem, .felhívom
mindasoeat, kik arra igényt
formáinak.! a miné] előbbi jelmtkezésre
."
"
.
Redves kötelességemnek tartom még a legőszintébb köszönetemet nyilvánítani
szives 'Jn~{,nkatá'J'sain~nakazon oneeden j!-iadozásaikért,
mely~yel jolyóiratZ/nk kitz'izött czélját közreműködésük
által elérni sig-ítettek. Köszönetnél
egyebet
neJJZ adhatok; foga4ják
azt ssiueseu, mert szívből jön ! Kérem egyúttal jövóbm
is szives közremunkálásukat.
- Az új év küszöbén pedig kivá1Zok jolyóiratunkntiuden rendi; olvas6já1lalo boldog ltf évet!
.
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Papp József
szerkesztO-kiadó.
fennállása
óta, három
volt középpontja.
- Először
tanítóegyesület
javára

Az .Evang. Népis;(Qla" gyüjtései. Folyóiratunk,
nagyobb, jótékony s kőz has znú gyüjtésnek
a megalakítandó
eg y h z k e r l e t i ev.
á

ü

Sl
rendeztünk
gyűjtést ; begyült
ősszesen
72 frt 60 kr., (az utolsó kűld e ,
ménya balatonvidéki
tanítói kör 2 frtnyi -adománya volt 1894.ben). Ebből
nyomtatványokra
s póstára
4 frt 22 krnyi
költséget
leszámítva,
az
összegyült
ala ptőke 68 frt 35 krt tesz ki, mely összegből. 66 frt ta karékpénztári
könyvecskében
gyümöldözőleg
van elhelyezve,
2 frt 35
kr. pedig forgó tö két képez, várva felsz aporodását
s ...•
az e g yesű.
let megszületését
! - Másodszor
szegény szerencsérlenül
járt
Mo ó r
Károly
karrársunk
családja részére adóztattuk
meg üres zsebű, de tele
sZÍVü o lvasó k őz őnség űhket, minek eredményeképen
60 frt 30 krt juttathattunk
rendeltetése
helyére.
Harmadszor,
épen most egy éve, a
soproni evang -, tanítóképző
intézet javára kezdtük
meg' az u. n. ,;M i Iten ium i a ra p" gyüjtését.
Ez mint legtágabb körü mozgalom. legtöbb
érző sz ívné k húrjait hozta rezgésbe,
s öt némiképen
még most is rezegteti, s reméljük,
hogy e rezgések
által okozott
kellemes
m elódia
még
sokáig
fog csengeni
az "Evang. Népiskola"
olvasóinak
....
szivében!

"Millenniumi alap"-unkról.
Most egy éve tették közzé:
P, éte r fy
Sándor, Fal va i Antal és Lu t ten ber ge r Ágost,
jeles paed ag'og usok, a soproni
evang. tanitóképz
ő-int ézet egykori
növendékei,
lelkes
felhivásukat
többi társaikhoz
az irányban, hogy hazánk ezeréves fennállása emlékünnepén
az a nya-i ntéz et javára valami emléklapot
teremtsenek. A g yüjtöive k szétmentek,
a gyüjtés megindúlt.
Lapunk
szer kesz ,
tője magára
vállalta a gyüjtést,
mely most - egy év multán már
meg lehetősen
meg qyérütc,
pedig
még csak épen hogy megközelítette
a 400 frtot.
Igaz,. hogy szép összeg ez kivált ha azt tekintjük,
hogy
annak legnagyobb
része maguknak
az épen nern fényesen javadalmazott
tanítóknak
a fi'Iéreibö!
gyült össze: de arra mégis kevés, hogy valami
érdemeset.
valami nagyot lendítsün k vele.
Tisztelettel
felkérem
tehát
mindazokat,
kik ~yüjtőiveket
kaptak,
s azokat eddig vissza nem k űld,
ték, hogy íveiket
lehetőleg
e hó végéig
sz árm a z t as sá k vis sz.a, (akár
üresen, akár megterhelve).
Lássuk,
mennyivel
rendelkezünk,
s a zt n
határozhatunk
hov ator dítá.sára nézve. Különben
legutóbbi
kirnutarásunk
'
óta következő
adományok
ér kez te k : Bau e r János torvaji tanító adománya 1 frt. - 'B i r n h a u m Sándor várpalotai
tanító adománya
1 fr t,
- Egyed
Dávid rozsnyói árvaházi
tanító' (árvaatya)
adománya
50kr.
- Zs í ray
] ózsef vései tanító adománya
50 kr.
- B ö' n g é rf i J no s
budapesti
po lz. isk. tanár 2 frt.
Ezzel együtt
eddigi
gyüjtésünk
főösszege: 392 frt 22 kr. Pap p József.
.
á
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A .Dunántúli

ev. egyházkerületi ének- s zenepártu'é

egyasület"

űg yvi,

teli bizottsága,
mint márc mú lt évi úro lsó számunkban
jeleztük, de oz e mber hó 29-én d. e II órakor· az evang. templomban
egyházi
ének
és
org ona.elöadást
rendezett következő műsorr a l-: 1. Bach: Toccata (Fvdur]
Orgonán
előadja Altdőrfer
Viktor úro 2. a) Bortniansky:
Ima. b) Kremser: Dankgebet.
Dr. Kossow Jenő úr vezetése alatt előadja a "Soproni
Zeneegyesület
" vegyeskara.
3. a) Mendeissohn : Andante
(az F-moll
szonátából).
b) Merkel:
Adag io Orgonán játszsza
Altdőrfer
Viktor úro
4. a) Mendeissohn : Ária. a "Paulu~·
cz.' orator iumból. b) Beethoven:
Busslied.
Org-onakisérettel
énekli Thiering Matild úrnő 5. Mendeissohn
:
Lobgesang.
Vegyeskar
szoprán-azólóval
s org-ona.kisérette'1.
l\ szó ló ,
részeket énekli Kr ick l.Lorenz Gizella úrhölgy. 6. Rheinberger:
Fantázia
és fuga. Orgonánelőadja
Altdörfer Viktor úro -- A szépen összeállított
programm
odavonzotta
Sopron
város müért
k őz őn ségét,
felekezeti'
különbség
nélkül, úgy hogy a nagy templom egészen megtelt.
A ritka
ruűé lvezet b en részesülő
közönség
megnyította
erszényét
s k irnenet k or
az ajtóknál
álló úrhölgyek
díszes kosarai szépen megteltek,
úgy hogy
ö

32
az önkéntes
adományokból
254 frt frt 20 kr. gyült
össze az ,újonnan
alakúlt
egyesület
ja vára.
Karácsonyest az e va ng , t an ítók pz in tézetben.
J ósz ivű emberbarátok ezúttal is lehetövé
tették, hogy az intézet falai közt maradt
növendékek családias
együttlétben
kel1emesen
töltsék el a keresztyénség
e
szép ünnepét
Az ünnepség
a növendékek
által
rendezett
e löa d ással
kezd öd őt t, melynek
tárgysorozata
következő
volt:
1. Boldog
örömnap
derült ránk.
Chorál. Előadta:
az intézeti .éne kk ar, 2. Melyiket?
....
Költemény
Váradi AntaltaItól.
Svava lta ! jak us Imre IV. éves növendék.
3. Org o na- tételek
Rinck töt.
Előadta:
Simon j eriö IV. éves növendék.
4. Óh nap, napja szentörömnek.
Előadta:
az intézeti én ek kar. 5. Pr a e ludiurn (Bvdur ) Rinck t
Orgonán előadta:
Klauzer János IV. éves nő v e ndék. 6. Ronda.
CI.ementitől.
Zongorán já tszot ta : La rna nri György IL éves
növendék.
7. Rá~hel siralma.
Költemény
Arany Jánostól.
Szavalta:
Bedők Pál I. éves növendék,
8. 73, zsoltár. Előadta az intézeti énekkar.
Ezután
k vet k ez et t a növendékek
vacsorája
s. rombolajá ték a, melynek
folytán .minde nk inek jutott vatami hasznos nyeremény-tárgy.
.
é
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Gyászhir. Karácsony
első ünnepén halt meg Sz ini c z Lajos bodóhegyi lelk ész és a vasi 'k őz ép egyhmegyének
érdemdús
al es pe re se, A
vend vidéki
evang.
tanÍtóegylet
benne
buzg
e ln két gyászolja,
'ki a
tanítóknak
őszinte barátja
volt,
Az iskolai
ügyneICa
szegény
vend vidéken különös figyelmet
sz e n t e lt. A sürüház
i, a fe lsö.csa log á.ny i iskola
azö lelkészkedése
idejében
alapíttatott,
az anyaegyházban
másodtanírói
lá lornás
az ő fáradozásaira
létesült. Az egy,hmegye
elismerésének
je léúl
előbb körlelkészszé
vála-sztotta,
utóbb az iskolai
bizottság
t agjá vá és alesperessé.
Ravat~lát
egyéb tisztelőj
k őzűl szép számban állották
körül a vendvidéki
tanítók.
'
ó

Az .Evanq Egyház és Iskola" czimü
elejétől fogva Veres
József,
orosházi
képviselő. veszi áto .

ő

heti lap szer ke sz t és ét folyó év
evang,
lelkész s or szágg yülési

Értesítés. Vad a y József a ,Magyar
'tanfórfiak
és tanítónők
.Ez re déves Albumá "-nak szerkesztője
az új évvel B'ék ésr öl -Nagyváradra
k lt őzőtt. Minden
megkeresés
tehát oda intézendő.
'
ő

'Az orszáqos közoktatási tanácsot legfelsőbb
rendelet a lapjána
k zokt; ,
miniszter
feloszlatta;
azonban
a legközelebb
kihir detendö
új szervezeti
szabályzatnak
életbeléptetéséig
az átmeneti
teendők
ellátásával
a tanács
eddigi elnökségét
bizta meg.
.
ő

.A, "Néptanitók Lapja" eddigi érdemes szerkesztője,
Gye r t y n ff Y
Jstvá n, a szer ke sz téstöl
megválván,
..ez év elejétől
fogva
a m in isz.te r
megbizásából
Uj vár y Béla
för eál isk olai tanár
a lap szer kesz.töje
s
dr. Gőőz József a segédszerkesztője;
a miniszter által kinevezett
mun ka,
társak pedig;
György
Aladár,
Péterfy
Sándor
és Lakits
Vendel
- A mult éVI utolsó számban a volt szerkesztő,
Gyertyártffy,
b ucsú zik
ol vasóit
l : az ez évi első számot maga a miniszter,
Wlassics
Gyula
kezdi meg a néptanítói:
hivatás magasztosságát
ól áthatott
czikkével.
A lap ezentúl heteriként
csak egyszer
jelenik meg, egy ívn yi terjedelemben.
.
-', Jubiláló tanügyi lap. A ,;~épnevelők
Lapja",
a buda pesti népnevelők
egyesületének
kőz+ő ny e, m ost töltötre
be 30·i.k évfolyamát.
Ez alkalomból a lap jelenlegi. sz er ke sz.tője, Koncsek
Lajos, jubiláris
számot adott
ki, melybe -a lap eddigi
mu nk a t ár sa i ir ta k hosszabbs
rövidebb
k zle,
ményeket.
á
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