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1. A mag vet ő. Máté 13.3-9 v.

Midőn jelen czikkemben Jézus egyes példázatainak magyarázatába fogok, e
munkámat azért kezdem a magvetőről sz616 példázat magyarázatával, mivel e pél-
dázatot maga Jézus megmagyarázta tanítványainak. Magyarázatában mintegy példát
adott nekünk is, hogy miként kell a példázatokat magyaráznunk. E példazaton kivül
még a konkolyr61 sz616 példázat olyan, melynek magyarázatát az evangeliomi törté-
net szinte megőrizte (Máté 13'24-30 és 37-43).

A magvetőről sz616 példázat magyarázatában nevezetesen azon közvetlen hatás
megértése végett, melyet ez és a következő példázat Jézus első hallgat6ira, arra
a nagy sokaságra gyakorolhatott, szükséges figyelembe vennünk azt a helyzetet,
melyben Jézus a példázatot mondja, E helyzetet festik Máté 13-ik fejezetének első
versei a megelőző fejezettel va16 összefüggésben.

"Azon a napon kimenvén Jézus a házb61, leüle a tenger mellett". Azon a
napon egy megszáradott kezüés egy ördöngös beteget gyógyított meg Jézus és a
fondorkod6 farizeusokkal vitázott Kapernaumban, Azu tán kiméne a házból, t. i. a
zsinagógáb61, hol az előbbi dolgok törtentek (l29), leüle a tenger mellett. Bizo-
nyosan pihenés végett kereste fel a Megvált6 a Genezáreth taván ak, - vagy amint
más néven nevezték, a galilaai tengernek kies partjait, A sokaság azonban,
mely látta cselekedeteit Kapernaumban és hallotta beszédét, ide is követi őt,
annyira, hogy a haj6ba kényszeríttetnék menni és ott ülni. Ily m6don legalább a
sokaság tolongását61 megszabadult.

A hajónak a 'partnál j6val magasabban álló orrán ülve látja Jézus nemcsak-
az egész sokaságot, hanem ellát a távolabb vidékre is. Ott terül el előtte Zsid6
ország egyik legkiesebb s legtermékenyebb vidéke, melyen a galiláai tenger
közelében Palaestina egyik legélénkebb forgalmú országútja kigyózik végig. A
szorgalmas lakosság a mezőkön dolgozik: szánt, vet. - Talán éppen a közelben
lát .J ézus egy magvetőt, a mint kezével szörja földjébe a magot, S midőn a messze
elterülő termékeny mezőről a közvetlen előtte á1l6 sokaságra esik J ézus tekintete.
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melyet ö most tanítani készül: mennyire természetes az a képies történet, melyben
önmagát a magvetőhöz, beszédjét a maghoz s a szavaira figyelő sokaságot a szán-
tóföldhöz hasonlítja. .Tézus tanításának ez a természetessége, melyet az az egész
helyzettől nyer, egyik fő tényezője annak a hatásnak, melyet az a nagy sokaságra
gyakorolt. Ugyanazért a hatás átérzése végett oda kell nekünk is magunkat képzel-
nünk a galilani tenger partján álló sokaság közé! S midőn e példázatot ma-
gyarázzuk, a helyzet festése által oda kell magunkkal ragadnunk hallgatóinkat is!

S midőn így .T ézus a helyzet adta képies történetben tanításra nyítja ajkait:
az első példázatban előadja az plvetett magnak különféle sorsát, a szerint, a mint
a mag különféle földbe esett .

•Egy magvető ember kiméne vetni." A szántóvető ember a. vetés előtt
kellően elkészíti földjét s azután alkalmatos időben kimegy, hogy magját elvesse.
Földjének egyik szélén az országút halad. S a mint a magvető - természetesen
szabad kézzel - a magot veti, néhány szem measzebb repül s az útfélre esik.
Az út kemény, a mag nem' hatolhat bele: természetes sorsa, hogy a madarak
eljövén, elkapdossák azt, --..: vagy Luk. 8'5 szerint a járókelők által eltapodtatik.

A magvető földjének másik szélén sziklás, köves föld, - ismét tovább
tövíses föld terül. Ezekre is esik vetés közben mag s más és más lesz sorsa lj,

föld természete szerint. Itt megjegyezhetjük, hogy a példázat egész képéhez illőbb,
ha a köves és tövíses földet épenúgy nem számítjuk a magvető földjéhez tarto-
zónak, a mint nem tartozik ahhoz az út sem. Különben a gazdát érhetné jogosan
a vád, hogy földjét a vetésre kellően nem készítette el.

A vetés közben tehát némely mag a köves helyre esék. A köves földben oly
földet kell gondolnunk, melynek felszínén a kövek már elmállottak, elporladtak,
úgy hogy e földet felszíne szerint inkább laza, homokos földnek mondhatnök, A
laza homok alatt azonban, nagyon sekély mélységben valóban köves, sziklás réteg
terül el. A köves földnek ily jellemére mutat az 5. és 6-ik vers jellemzése. A
mag, mely a köves helyre esik, saját sulyanal s esési erejénél fogva befurédik a
laza homokba és mivel nincs mélyen, a nap melege a különben is meleg földben
gyorsan kikelti. De midőn a vetés nő, gyökereivel csakhamar lehat a sziklás ré-
tegig, melybe behatolni nem tud s így a földből nem szívhatván elegendő táplá-
lékot, a nap forrósága elhervasztja. azt s gyümölcsöt nem terem. A köves helyre
esett magnak ez a sorsa szintén természetes .

•N émely mag pedig esék a tövís közé.' A tövíses föld magában véve jó,
termékeny föld. Hiszen a gaz is a jó földet keresi és csak abban nő buján. Hibája
a tövíses földnek az, hogy nincs gondosan művelve, nincs megtisztítva a tövís
gyökereitől, - vetésre tehát, a nemes növény nevelésére nem alkalmas. A mag,
mely a tövíses földbe esik, kikel és felnövekedik. De vele együtt növekednek a
a tövisek is. A tövísnek, a gaznak ismeretes sajátsága, hogy sokkal bujábban nő,
mint a nemes növény, p. o. a buza. Gyökereit mélyebben ereszti, messzebb ki-
terjeszti s elszívja a bnza elől a táplálékot Ágaival, leveleivel pedig elbokrosodik
s elzárja a közte növekedő nemes növény elől a napfényt, meleget és levegőt. fg.y
a buza felnő ugyan a tövisek között, felnyulik magasra, ele kalásza üres marad,
gyümölcsöt nem terem. A tövisek közé, esett magnak ez a sorsa szinte term é-
.szetes.
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•Némely mag pedig esék a j6 földbe." J6 föld az, tneJyben nemcsak ele-

gendő termő erő rejlik, meglevén benne mindazon alkot6 elemek, melyek a belé-
vetett nemes növény táplálására szükségesek : hanem egyszersmind a gondos mű-
velés folytán tiszta a gaztól s annak gyökereitől, melyek elburjánozván, a nemes
növény fejlődését megakaszthatnák. Ugyanazért a j6 földbe esett mag terem gyü-
mölcsöt, habár különböző arányban is - némely száz annyit, némely hatvan any-
nyit, némely harmincz annyit - részint magának a j6 földnek is különböző jelleme
szerint, részint pedig a változ6 külső körülmények (p. o. időjárás) szerint.

A magvetőnek ebből a történetéből, vagy más sz6val a példázat képies tör-
ténetéből e szerint az egyszeru, világos tanúlság az, hogy az elvetett mag sorsa
a föld minőségétől függ.

Az elvetett mag sorsában Isten igéjének sorsát példázza Jézus. Magyaráza-
tunkban a második és tulajdonképeni feladatunk most már az, hogy az elvetett
mag sorsán Isten igéjének sorsát megismerjük. E végett szükséges a képies tör-
ténet egyes képeinek vonatkozását és jelentését ismernünk.

1. A mag vet őmaga Jézus, az embernek fia (37 -ik v.), ki a magvető
munkáját végzi, midőn Isten országának evangeliomát hirdeti. .Tézus után mag-
vetők az ő tanitványai, kik mesterök utasítása szerint elmenvén, széles e világon
hirdették az evangeliomot. Magvetők továbbá ma is és folytonosan az evangeliom
miuden hirdetői, nevezetesen a lelkész a gyülekezetben, a tanít6 az iskolában.

2. A mag Isten igéje, vagy közelebbről Isten országának evangelioma,
melynek gyümölcse tehát Isten országa, úgy hogyeszerint a mag Isten orszá-
gának fejlődését tarja elibéuk. A magvetőről sz616 példázat éppen a mag képében
tartozik azon példázatok közé, melyek Isten országának történeti fejlődéséről szól-
nak, megismertetvén nevezetesen Jézus országa történeti fejlődésének fel t é t e-
l ei t. A mag egyszerű, de gazdag és tanúlságos kép. A mag maga nem élet, de
életet rejt magában a csíráz6 képesség alakjában. Hogy ez a csiráz 6 erő valóság-
gal életté, élő növénynyé legyen, a magnak megfelelő j6 földbe kell jutnia. A
magnak ereje a földnek erejével egyesülve szüli az életet. Igy az evangéliom is,
mint Istennek igéje isteni erőt, életad6 hatalmat rejt magában, mely hogy hatá-
sát éreztesse, fogékony szívbe kell jutnia. Az evangeliomban rejlő erő az emberi
szí v erejével egyesül ve szüli az Istennek tetsző. életet, .szüli Isten országát, az
ember boldogságát. A minő természetes rokonság van e szerint a mag és a föld, -
éppen oly természetes rokonság van az evangeliom és az emberi szív között.

3. A föl d, ame z ő a 38-ik v. szeriut evilág, t. i, az ember-világ : az
emberek szíve, Jézus e példázatban négyféle földet különböztet meg. Ennek
megfelelden tehát e képben az emberek szíveit is az evangeliomhoz való viszony-
ban négy osztályba osztja.

a) Némely emberek szíve hasonló az ú th o z. Az út a földnek keménynyé
tapodott része, - jellemző tulajdonsága tehát a ke m ény ség, a mi miatt a mag
nem hatolhat bele. Az M keménysége az emberi szív fog é.k on y tal an s á gát
jelenti, melynélfogva az ember, ha hallja az Isten igéjét, nem érti, nem fogja fel,
nem fogadja be azt, nem tudja átérezni. Igy Isten igéje az ilyen kemény, fogékony-
talan szívü emberre nem is gyakorol semmi befolyást. Isten igéjének sorsa itt az,
hogy a gon osz elj~vén, elkapja azt, a mint a madarak elkapkodják az útfélre.



esett magot. A gonosz alatt értendő e világ szelleme, a közönséges önző világ]
érdekek hatalma, mely annál könnyebb szerrel elsepri mintegy Isten igéjét, mivel
az a fogékonytalan szívbe nem juthatott bele, benne gyökeret nem vert. Majd pedig az
a sorsa Isten igéjének a fogékonyta'lan, kemény szívben, hogy, mint az utfélre esett
mag a járókelők által eltapodtatik. (Luk. 8·5.) Az az keresztül jár Isten igéjén a
mindennapi életnek néha zajos sz6rakozásokkal, sokszor pedig nehéz gondokkal
terhelt társzekere s eltapodja azt. Szomorú tehát Isten igéjének sorsa, mely a
fogékt nytalan szívre esett, éppen mint az útfélre esett mag sorsa. Élet nem kél
valamint a magb61, úgy Isten igéjéből sem! De szomorú viszonyban is találunk
vigasztalást. Az út nem volt mindig út, csak a huzamosabb használat, járás-kelés
által lett keménnyé, terméketlenné. Ha akarjuk, végre az utat is feltörhetjük, igaz,
hogy közönséges ekével nem, hanem csákánynyal és gondos művelés által termé-
kenynyé tehetjük. Az emberi szív is természeténél fogva nem ily kemény és fogé-
konytalan, ilyenné csak saját figyelmetlenségünk és könnyelmüségünk által lesz, ha
az élet magasabb javai; ideális érdekei előtt elzárk6zunk s megengedjük, hogy
szivünk huzamosan' a közönséges élet ama társzekerének országútjakéut szolgáljon
A bölcs Isten kezében azonban különféle eszközök vannak, melyekkel az ily meg-
keményedett szíveket megpuhíthatja, hasonl6an a tékozl6 fiuhoz, kit szinte az élet
keserű tapasztalásai vezettek a megtérés utjára. Bizonyos azonban, hogy a kemény
szívnek megpuhítása, fogékonynyá tevése nem történik meg fájdalom nélkül! Ez
intsen bennünket arra, hogy szivünket ne engedjük megkeményedni.

b) Némely emberek szíve a k ö v e s föl dh ö z hasonlít, mely felületén laza,
úgy hogy a mag könnyen bele hatol, de nagyon sekély mélységben szikla-réteg
terül el benne. A köves föld ezen jelleménél fogva a felületes. kedélyű s ingadoz 6
jellemű emberek képe, kik szivüket mindenféle befolyásoknak nyitva tartják; 'kik
könnyen felhevülnek, könnyen lelkesednek, de meggyőződéssel kitart6an küzdeni
semmiért sem tudnak. Moh6 vágygyal ragadják meg az ily felületes szívű embe-
rek Isten igéjét az evangeliomot is. Hiszen az evangéliom az élet terheitől va16
megkönnyebbítést, örök életet, boldogságot igér! S ki ne óhajtaná az evangeliom
ez igéreteit elnyerni? Csakhogy ez igéretek elnyerése feltételekhez van kötve. Az
evangeliom azzal a komoly felszólítással kezdődik: •Térjetek meg!" Ismerjétek
meg és bánjátok meg büneiteket! (Máté 4·17.) A felületes szívü emberek az
evangeliomnak csak biztató ígéreteit hallják anélkül, hogy megértenék annak e
komoly felszólítását is. N em tudják tehát, hogy az evangeliom vigasztaló ereje
csak bűneink s bünösségünk fájdalmas megismerése utján válik boldogít6 bata-
lommá, Nem értik ők, hogy önismeret és bűnbánat nélkül .a hit nem egyéb
jóhiszemű rajongásnál, melyben hiányzik a meggyőződésnek az életet átalakít 6
ereje. Nemde természetes eredménye e tehát ez állapotnak az evangeliom cserben
hagyása, a hittől való eltántorodás sőt megbotránkozás azonnal, a mint a mohöu
és nagy 'örömmel megragadott itéletek helyett - • háboruság vagy nyomoruság
következik az igéért!" (20. és 21-ik v.) Pedig a hit rendes en megpr6báltatások-
kal jár; az evangeliom dicsőségét csak munka és küzdelem, sokszor csak szeave-
dések útján érhetjük el! (Máté 10, 16. és köv. versek; 5. 10-12. v.) Hiába való
tehát az a remény, melyet az evangeliernnak az ily felületes szívekben való gyors
felvirágzása a magvetőben is ébreszt. Nincs annak gyökere a szív mélyébcn, a
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~hhez jön még, hogy azon időben a legtöbb tanítói hivatalhoz még a jegy-
zőség is csatolva volt, mely sokszor igen szép mellékjövödelmet hajtott. Az6ta
már a jegyzőség el lett választva a tanítói hivataltol és nemcsak az ebből
eredő mellékjövödelmet vitte magával, hanem az akkori tanítói Azetés jó részét
is j hogy jogosan-e vagy, jogtalanúl azt itt most nem kutathatom, elég az, hogya
fizetés ennek következtében is kevesbedett. A legnagyobb csapás a fizetések
gyengítésére nézve. azonban a gabnaárak folytonos csökkenése, úgy, hogy még a
meglehetősen dotált hivatalokban levő tanítók is, - a legnagyobb takarékosság
és beosztás mellett is, - kénytelenek voltak ismeretséget kötni a megélhetés és
gyerm.eknevelés nehéz gondjaival. Mit szóljunk ezek után a már akkor is gyengébb
fizetésekhez, melyek szinte még kevesbültek aránylag? .

A fizetések fokozatos csökkenése arányában a haladó kor követelményei azon-
ban a leendő tanítótói mindinkább nagyobb képzettséget kivántak, úgy, hogy csak
azon időtől számitva, migőn 3 -4 gymnasiumi előismeret követeltett, a mai napig
e tekintetben óriási emelkedés történt. A jelenlegi nyolcz évi tanfolyam az eddi
ginél mennyiveltöbb fáradságot igényel a tanu16, mennyivel több anyagi áldozatot
a szülő részéről, a nélkül, hogy az így nyert szellemi töke után az iskolafenntartó
gyülekezetek annak megfelelő fizetést nyujtanának. Ezen körülmény előbb-utóbb
is, ha megfelelő intézkedés nem történik tan í t ó hi á n yr a fog ve z et n i, mely-
nek előjelei már is szembetünők. És nem is lehet másként Lehetetlen, hogy a
szüldk rá ne jöjjenek ezen viszás állapot tűrhetlen voltára s kétszer is meg ne
gondolnak a dolgot, mielőtt gyermekeiket a tanítói pályára szánják, mindamellett,
hogy egyes képzőkben - köztük soproni képzőnkben is - a nflmes jótékonyság
a szülők anyagi gondjain gyermekeik. taníttatását illetőleg nem kis mértékben
könnyit. De micsoda ez azon előnyökhöz képest, melyet a szintén csak nyolcz tan-
folyamból álló gymnasium nyujthat. Azon tanuló előtt, ki az érettségi vizsgát
sikeresen letette, előtte van a nagy világ, választhat magának akármiféle oly
pályát, mely existencziáját a tanítói fizetésnél jóval nagyobb mértékben képes
biztosítani. Eddig még csak megvolt azon egy lehetőség, hogy az élelmesebb
tanítók magánszorgalom mellett, ha alkalom kinálkozott s médjukban állott, a
tanítói qualifikaczi6 erejénél fogva letehették a jegyzői vizsgát, s sorsukon könyi-
tendő határozottan jobban dotált jegyzői állást fogadhattak el. Ma már ezen
lehetőség is ki van zárva. Az intéző körök ugyanis rájöttek, hogy a tanítók is
jobb szeretik ám a nagyobb fizetést sennek elérhetése czéljából nem sajnálnak
semmi fáradságot; tapasztalniok kellett, hogy a tanítóság jobbjai a tan ügy nem
csekély kárára mindig nagyobb számban forditanak hátat a tanítói hivatalnak.
Látták, ez nem j6lvan így s ezen segíteni kell. De hogyan? Elhatározták ---
bár elég jogtalanul - hogyaképezdei bizonyitványok nem fognak egyenértéküek-
nek tekintetni a középiskola megfelelő osztályainak bizonyitványaival s a képezdei
bizonyitványok és tanítói oklevelek c s a k i s a tanítéi pályára jegosítnnk. Persze
az nem jutott eszükbe, hogy a tanítói fizetések felemelésével is meg lehetett
volna őket tartani pályájukon, ehelyett egyszerüen becsapták orruk előtt az
egyetlen ajtót is, mely egy jobb megélhetést nyujtó vidékre nyilt előttük, de nem-
csak hogy becsapták, hanem kivülről el is lakatoltak, a törvényt pedig őrűl állí-
tották oda, hogy azon a tanítók közül többé senki ki ne jöhessen. Hiszszük, azon-
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ban, hogy ez a lakat ma-holnap el fog rozsdásodni s magátél fog aláhullani.
különösen pedig ha ezt több oly egyén feszegeti, mint gr Apponyi Albert, Tisza
István, továbbá Dániel Ernő orsz. képv. és közokt. bizotta tag stb. ez esetben
annál kevesebb ideig fogja fenntarthatni ellenállóképességét. Az ide vonatkozó
törvényt pedig el fogja mosni egy másik.

N em tudom máshol, de egyházmegyénkben vannak tanítói hivatalok, bár
csak itt-ott, hol a fizetés a jelen korban és viszonyok között is kielégítőnek mond-
ható, mely lehetővé teszi, hogy a hivatalt képviselő tanító a kor igényei szerint
hivatala méltóságának megfelelő módon rendezhesse be életmódját, ebből kifolyólag
a lehetőség megvan, hogy hivatalának több gonddal élhet. Vannak tanítói hiva-
talok, hol a fizetés megközelíti, vagy meg is haladja az ezer frtot, Ellenkezőleg
vannak' olyanok, is, még pedig szép számmal, melyek jövedelméből megélni kevés
meghalni sok, melyek alig haladják meg a kétszáz frtot, ebből aztán existálni az
árn a nagy mes ter ség. Ha ilyen helyre vetődik be valami nagyreményü fiatal
ember, attól kell aztán megkérdezni, mennyi az értéke a szép theoriának ott, hol
a nervus rerumct főleg csak lelki jutalom pótolja. Ily körülmények között szinte
lehetetlen, hogy halomra ne düljön minden szép és nemes, mit valaki valaha a
tanítói pályáról hallott. Az ily fizetések a többiekkel egyetemben már rég várnak
a rendezésre.

A tanítói fizetések rendezése okvetlen magával hozza, ott a hol szÜkséges,
azok fe 1eme 1é s é t. Tudom, hogy ez darázsfészek, melybe belenyulni veszedelmes.
N em is nyúl ebbe senki szivesen, de hát minden józan gondolkodásu embernek át
kell látni, hogy a mai tanítói fizetések általában tarthatlanok, annyival is inkább,
miután a szorgalmi idő ma már jóval felemeltetett. Különösen a stolák oly
gyarlók, hogya laikus előtt szinte hihetetlenek. Igen is, utóvégre is meg kell
barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy a tanítók ne legyenek örökké a nemzet
napszámosai, hanem legalább annak napidijasai, hogy ne kelljen nekik, más hivata-
lokhoz aránylag a napszámoshoz hasonlóan a legolcsóbb díjért dolgozni, hanem
illőleg dijjaztassanak fáradságukért. És miért dolgozzék épen a tanító a nap-
számoshoz sem méltó legolcsóbb fizetésért, tán azért, hogy azon anyag, melylyel
foglalkozik oly csekély és kétes értékü és oly sovány jövödelemmel biztatja a
tulajdonost, hogy az ezzel foglalkozóknak nem fizethet többet? Ha ez így állna,
nagyon, de nagyon szomoru volna. Nem itt a baj, hanem ott, hogy a szülő mindig
azon van, hogy nemcsak ezért, de bármiért is, minél kevesebbet kelljen neki
fizetni.

Egyszer hoztak hozzám egy pusztai gyermeket, kinek atyja jobb módú. Előre
bocsátom, hogy mint pusztai a gyülekezetben semminemű teherviseléshez nem
járul. Volt benne annyi lelkiismeret, megkérdezte, hogy nem kell-e fiáért valamit
fizetni. De bizony kell, mondám - akkor ez ügy még nem lévén nálunk határo-
zatilag rendezve, a tanító szabta meg a dijat legjobb belátása szarint - mert
mindeuki fizet gyermekeiért j és ön fizet egy frtot a gyülekezeti pénztárba az
iskola használatáért, egy frtot pedig nekem egy évi fáradságomért. Ezen kij elen-
tésemre emberem roppant módon elszörnyüködött, hogy ezen két frtnyi nagy
summát Ő nem képes megfizetni ilyen szük világban. Hát mennyit volna hajlandó
fizetui gyermeke tanításáért egy évre? kérdem. Tán elég lenne ötven krajczár.
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En:e már válasz helyett, egyszerüen faképnél hagytam s szehámba mentem. Egy
ideig emberem várakozik, nem tudjlar mit, tevő tegyen. Mégis gondolta, hogy
aligha tett jó. fát a tűzte,. bejött, megkövetett, si késznek nyilatkozott szívesen
megfizetni a mit kivántam, csak fogadjam be gyermekét. Nehogy valaki azt
gendolja, hogy most meg tán ingyen fogadtam el a gyermeket, sietek kijelenteni,
hogy most az előbb mondott dijat megdupláztam, úgy a gyülekezet, mint a magam
részére, a mit a szülő most minden sz6 nélkül elő r e leflzetett.

A miként kicsiben történik, úgy van az nagyban is, a szülők összesége a
gyülekezet is azon van, hal eh et ség es, minél kevesebbet kelljen neki fizetni,
de ha másként nem, lehet, a többet is megfizeti, mertkénytelen vele; (mit, il.

kereskedő világ már nagyon régen és előnyösen. ismer). Persze, ha az intézők csak
úgy szőrmentében bánnak az iskelafenntartó gyülekezetekkel s azokat simogatják,
beczézgetik, akkor bizony a maguk jészántáböl nem fognak soha- többet fizetni,
hanem ha vasmarokkal nyulnak a dologba s kimondják : eddig ugyan: ennyit fizet-
tetek, de többel tartoztak gyermekeitek neveléséért s ez után még egyszer annyit
fogtok fizetni, az. előbb fog imponáini s reménylhető, ha nem is sz,6 nélkül, de
meg fognák fizetni, mert egyre-egyre nem. esik annyi, hogy meg ne. bírná. Miért
tudja a lelkészt jobban a jegyzőt j 6 1 fizetni? A tanítót már nem tudná? A logika
szerint a fizetésnek az előkészületi idő arányához kellene viszonyítva lenni. A
lelkész 12 évi időtartamig készül pályájára; a tanít6 7 -8-ig; a jegyző 6-ig. Az
arány tehát ez: 1 -+- % + 1/2, Már most ha a lelkésznek bizonyos. mennyiségű fize-
tése van, a tanítóának annak % részének' kellene lenni, il jegyzőének pedig 1/2
annyinak. A val6ságban pedig úgy van: a tanítónak fele sincs, a jegyzőnek pedig
3/4 résznél is több, néhol épen annyi, máshol tán még több, mint a lelkésznek.
Persze a politikai hatóság' jegyzője érdekében nem egyhamar riad vissza holmi
csekélységektől, a minek aztán megvan a láttatja. Mert ezen kedvező állapot nem
lehet a jegyzői kar érdeme, ezt önerejéből nem lett volna. képes kivinni, hanem
a politikai hatóságé. Például szolgálhat egyházi hat6ságainknak is. Mert mi is
felkiálhátunk az egyszeri vándorral. ki egy talált újságdarabon olvasta, hogy Magyar-'
országban középszámítás szerint annyi' bor terem, hogy minden egyes emberre
esik naponként két pint bor. Ennek hatása alatt imigyen kiáltott fel: .Én már
egy hénapja nem ittam egy cseppet sem, hol lehet a nekem dukál6 két pint!"
Nehogy valaki ráczitálhassa: .N e kivánd a te felebarátodnak" stb. kijelentem,
hogy nem is kivánjuk senkiét, sőt őhajtjuk, azok tulajdona ne csak hogy meg-
maradjon, hanem még gyarapodjék is, csak azt akarjuk kimutatni, hogy 'aránylag
bizony nagyobb darab kenyeret érdemlenénk.

Egyházi hat6ságainknak is oda kell törekedni velünk együtt, mert saját erőnk
erre kevés, hogya tanítói fizetések a gyermekek számarányához képest felemel-
tessenek és pedig. 600 + 800 + 1000 frtig lakáson kivül, vagy megfelelő lakbér-
átalány hozzácsatolásával. Ez azon arányszám, mely szerint a mnlthoz képest
az előkészületi és szorgalmi időt véve alapúl, a tanít 6 hivataloknak dijaztatniok
kellene, nemcsak a népnevelés fontossága, hanem a humanitás érdekében is.

A tanít6i fizetések rendezéséről szölva nem lehet figyelmen kivül hagyni
azoknak készpénzben leendő kiszolgáltat.ását sem. A fizetések tudva-
levőleg a gyűlekezetek részéről részben termesztményekben szolgáltatnak ki. Min-
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denki előtt elég bőven ismeretesek lehetnek a gabonabeszedések körül előfordul 6
mizeriák. A fizetők tetemes részénél az egyik rossz gnbonát hoz, másik szeme-
teset, a harmadik gyengén méri s 2-3 szem gabonáért csak úgy remeg, mintha
lelke üdvössége függne tőle. A gabonaszedésnél az ilyeneket mind nem lehet sz6
nélkül hagyni, de nem is szabad és kész a perpatvar, a mi gyakran igen sok
viszás dolgoknak a szülőanyja, hol rendszerint - minden igazsága mellett is -
a taníto a vesztes fél, mert egyik fizető a másikat nem hagyja, levén esetleg
rokon, koma, jó barát, vagy ismerős. Tény, hogy a konvenczi6kép beszolgáltatott
gabonát soha sem lehet oly árban eladni, mint a hogy a gazda az övét eladja,
mert a minőség szerinti különbözet szembetünő. A gabnafizetésnél mégis csak
azért az öregiből megjárná a dolog, mert mielőtt a gabona egyik - malomb61 a
másikba kerül, meg lehet tisztítani, hanem a hol borfizetés is van, itt legbajosabb
az állapot, mert ide mindenféle jó nektár jön össze, penész, eczet, doh, legjobb
esetben víz, de ezt már nem lehet a garat előtt megtisztítani, ezt már termé-
szetben kell elfogyasztani, mert hát ha már megvan, mit csináljon vele az
ember! Hanem aztán verheti' mellét selmondhatja: .mea culpa!"

Egy alkalommal, midőn borkonvenczi6mat szedték be, - nálunk e tisztet a
presbyterium - teljesíti, lehivtak megkéstolni a bejött tiz akó bort, Kostolás után
mellékes izt nem igen éreztem, nem lévén még ö s sze é r V e, azt a kérdést
koozkáztattam, mennyi viz lehet e tiz ak6ban? A presb. egyike gyanutlanul oda
veti: mint egy négy ak6! J61 van, mondám, saját vallomásuk szerint is tehát
ezen' tiz ak6b6l négy -ak6 a viz, következéskép a bor meg bat ak6. Minthogy
nekem szerződésemben vir. nincs, tehát hat akó bort most fizetnek meg, a többi-
vel pedig hátralékban maradnak. Volt erre elszörnyüködés! Persze az egész
csak tréfa volt tőlem, mert az ember a gyülekezettel igazsága mellett sem huzhat
ujat, hacsak a rövidebbet huzni nem akarja, de azért j6 leczke volt nekik maskorra.

A felhozottakon kivül a fizetéseknél nagy hátrány származik a gabonaarak
folytonos hullámzásából. A tanít6 sohasem tudhatja, tulajdonképen mennyi a
fizetése s azt kellőkép be nem oszthatja magának. Pedig tudjuk, hogy a j6 be-
osztásuak mily nagy a haszna, e mellett kevéssel is sokáig -be lehet érni, míg e
nélkül a sok is hamar elfogy. Meg mennyi vesződséggel és ves zte ség gel
jár, mig gabonaját a piaezra viszi és pénzzé teszi. Az ilyen dolgok épen nem
lehetnek kiegészitő részei a tanítói hivatalnak. Pedig a földek megmunkáltatása
körüli teendők még sulyosabb terhet képeznek. Az ezek körüli felügyelet és
mér gel ő d é smennyi időt von el az iskolát61? És valjon hibáztatni lehet-e
oly tanít6t, aki - egyszerre két urnak nem szolgálhatván - földjei munkál-
tatása miatt hivatalmulasztást követ el? Szerintem nem-l Mert a földek minden
utánjárás mellett is elég rosszúl lesznek munkálva, hát még enűek hiányában
mennyi kára lenne a tanít6nak. - Ut6végre földjei - amugy is rendesen a leg-
roszabb fekvésűek - nem teremuének 'egyebet gyomuál, pedig ebből meg nem
élhet. Mindezen felsorolt mizeriákcn igen könnyen lehetne segiteni az által, ha
természetményekben való fizetést készpénzfizetésséváltoztatjuk áto Az a forint, ha
nem is egész tiszta, vagy ha kissé szakadozott is, nem változtat annak értékén s
s a tanít6 nem károsuI. A fíz e t és e k kés z P é n z ben val 6 meg á IIapi -
tás a a z o k r e II d e z é sén éle 1e II ge d het e t l e n.
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Ehhez járul azután azon szükségesség, hogy a fizetések az egyesek kezéből
kivétessenek, sőt tán a gyülekezetek éből is s azok az egyházmegyére vagy kerü-
letre ruháztassanak. Ennek ki vitele nem is ütközik valami nagy nehézségbe, ha
a fizetések készpénzben szolgáltatnak ki. A készpénzfizetés kivitele sem tartozik
a lehetetlenségek közé, mert az egyes azon terményt, melyet különben fizetni
tartoznék, értékesitheti, még pedig sokkal könnyebben és jobban mint a tanít6 j

R a reá esedékes részt ebből könnyen fedezheti. Az igy befoly6 járulékok az
az egyházközség pénztárába fizettetnének, innen az egyházmegye, vagy kerület
pénztárába küldetnének, honnét a tanítók akár havi, akár negyedévi részletekben
huznák rendes en fizetéseiket. A fizetések negyedévenkénti kiszolgáltatása a taní-
t6kra nézve már magában véve is nagy előny. És a fizetésesek általános feleme
lése csakis ezen alapon történhetik, mert egy kisebb filia gyülekezetben lehetetlen
volna a fizetést csak 600 frtra is felemelni, miután ez esetben a teher az egye-
sekre val6ban tán elviselhetlenné válnék. Jelenleg is a kisebb gyülekezetekben
az egyesek aránylag sokkal többet fizetnek, mint a nagyobb, népesebb gyülekeze-
tekben, hol egyre igen kevés teher esik e tekiutetben ; az urodalom és intelligens
osztály pedig rendesen egészen kivonja magát a fizetés a161. Ezen különbözetet
ki lehetne egyenlíteni, ha fizetések kiszolgáltatasát az egyház venné áto Én úgy
képzelern magamnak a dolgot, hogy egy esperességet pl. úgy tekintek, mint egy
nagy gyülekezetet. . '

A fizetési kulcs itt állapíttatík meg egyforma tekintettel kis és nagy gyüle-
kezetekre, urodalmakra stb. Előzőleg a tanít6k fizetésének összege állapíttatvan
meg oly formán, hogy pl. valamely esperességben van teszem 100 tanító. Ezek
közül a fizetése kitesz:

50-nek 1000 frtjával összesen
25" 800 "
25 .' 600 "

50.000 frtot
20.000 •
15.000 ""

Kezelési költségre
'I'ökésitésre:'

Összesen: 85.000 frtot
2.000 "

13.000 "
Főösszeg: 100.000 frt.

Most már ha tudjuk: ennyi az urodalom, telkes iparos, kis házas, zsellér stb
az aranyos kivetés ad 6 for int után minden nehézség nélkül eszközölhető. Az
ad6forint utáni kivetés sokkal igazságosabb az eddig használt különféle kivetési
kulcs oknál , mert a kinek több adatott attól több is követelhető, a hol pedig
nincs, ott nem lehet keresni. A birtok os osztályra ez által mindenesetre tetemes
teher esik, de meg is fizetheti, mert van miből s a nagyobb gyülekezetek is
fizetnék az öket mái' rég megillető részt. Ily eljárás mellett nem fogna eszébe
jutni a pöfteszkedésnek azt mondani: a pap, vagy tanít6 az én szolgám. Ez nem
lehet sem egyesekének, de még a gyülekezetnek szolgája sem, de nem is szabadna
lenni, hanem az hivat alá nak kell hogy szolgája legyen. A tanítói tekintély
ily mödon a nép előtt nem kis mértekben fokozódnék s szavainak úgy az isko-
lában, mint azon kivül elvitázhatlanul nagyobb nyomatéka lenne, melynek leg-
nagyobb hasznát az elérende eredményben. az 'iskola és a népnvelés venné.
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Most még csak egyet kivánok félemlíteni, a mi közvetlen nem tartozik
ugyan -a czimben foglalt thémához, de közvetve igen, a meanyiben ez által a
tanító saját szorgalmából is hozzájárulhatna fizetésének, emelés által való, rende-
zéséhez. Ertem a tanítók közötti ver sen y és elő 1 é P tet é s lehetőségének
előmozdítását és fejlesztését. Akárhányszor megesik, hogy pl. egy tehetséges,
lelkiismeretes és szorgalmas tanítot egy kisebb gyülekezet beválaszt tanítójának,
ki jobb hiányában, de reményében, az állást elfogadja. De oly .pech"-je van,
hogy minden jó igyekezete, szorgalma és eredményes munkálkodása daczára sem
bir az elfoglalt oduból kivergődni, egy vagy más oknál fogva s így kénytelen
egész életén át ott, tengődni, míg látva, törekvéseinek e tekintetben való siker-
telenségét, hitében megrendülve, fáradtan ereszti le eddig viharokkal daczoló
szárnyait s megadja magát a sorsnak, úgy is hiába való mindeu, ha • Isten őt
ott felejtette". A mellett megöregszik, mindentől elkedvetlenedik, hivatalában is
csak úgy lágymelegen tesz-vesz, míg végre a nem .reménylt csalódás keserű em-
lékei fásulttá teszik minden szép, jó és nemes, iránt. Azt, lehet mondani az ily
tanító lelkileg elzüllött, a nevelésnek elveszett, pedig mily sok szépet és jót akart
volna tenni és tehetett volna is.

Egy másik, tán ki nagy szelet csap, mely által képes valamely jobb gyüle-
kezetet extazisba ejteni, üres kalászként fennhordván fejét, sőt czéljai elérése körül
még tán lelkiismeret és becsülethe ütköző dolgoktól sem riad vissza, ki azt
tartja, .szemesnek áll a világ" semellett úgy viselkedik, hogya távoli szemlelő
azon meggyőződésre kénytelen jutni; hogy bizony manapság nem a szemesnek-
hanem a szemtelenek áll a világ: eléri czélját s egy jobb fizetéses gyülekezetbe
bevergődik, hol örömtől sugárzó szemekkel körültekintve egy fejjel magát
másoknál nagyobbnak érzi, és beleéli magát abba a gondolatba, hogy •nini, hisz
én sem nyulanyátói ,lettem!" _

Hol van itt az érdem jutalma? De hogyan is lehet ennek [utalmnzását
attól várni, ki ma azt kiáltja .hosianna", holnap meg .feezítsd meg!"

Az érdem jutalmazását nem szabad a népre bízni, mert az annak nem lehet
illetékes birája. Itt értünk el azon pontig, miszerint kimondjuk, hogy erre a
szerepre a tan í t 6 k meg h a II gat á s á val csak az egy ház meg y ele het
hivat va. Neki kell lenni az érdemekben döntő birónak s egyszersmind a jutal-
mazónak is. Igaz, hogy e tekintetben biró eddig is volt, de jutalmazó nem. Ez
azonban csak azon esetben történhetnék, ha a fizetések a már előadott módon
a gyíilekezetek kezeiből az egyházmegyéjébe tétetnének.

Miként a politikai hat6ságnál és némely felekezeteknél is gyakorlatban
van, nálunk is ki lehetne mondani, hogy bár a választási jog a gyülekezeteknek
meghagyatik, a kilelölési jogot eg ész ben. az ssperesség - a z é 1: d eke 1t
k ö r ö k meghallgatásával - tartja fenn magának.

Az esetleges üresedéseknél az esperesség, d e mi IIdig hoz z á: t é v e, az
j II et é ke. s kör ö k, teszem tanítói körök, kik titkos szavazás útján termék meg
figyelembe veendő' ajánlataikat. - meg h a II gat á s á val 3; kijelölést érdem
ezerint tenné meg, Vlrg.ypedig lehetne a kijelölési jogot egy, az es per ess é g
á 1tal e c z é 1rak ik ü 1 d ö t t biz ott s á gr a is bizni, mely áll egy lelkész
elnökléte alatt fele részben tanít6kból, fele részben pedig érdekelt gyülekezeti
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tagokból, kik a kijelőlest szavazattöbbséggel döntenék el oly formán, hogy miuden
. esetben két fokú előléptetés válnék lehetévé. Kezdő tanítók, kikérdemekrdl még
amugy sem beszélhetnek, lehetőleg pl. a jelzett 600 frt fizetés es helyre kandidal-
tatnauak. A 800 frt fízetésü üresedéseknél az "előbbiek érdemesebbjei jelöltet-
nének ki, mig az 1000 frtos állomások a közepes fizetésü érdemes tanítókkal
töltetnének be. Igy a folytonos stagnalés ki volna zárva s fizetés emelésben
csakis az erre érdemes részesülne, mit elérni minden tanítónak érdekében állván,
azok hivatásuknak lelkiismeretesebben felelnének meg; ezen körülmény őket a
tanügy kimondhatlan javára versenyre késztetné, azokba pezsgöbb életet lehelne,
melyeknek nagy fontosságát ki akarná elvitatni.

Összefoglalva az egészet, minthogy a tanítói fizetések azok előző rendezése
óta különíéle behatások következtében kevesbültek, a szorgalmi idő pedig felemel-
tetett s a kor igényei tetemesebb költséggel és fáradsággal járó képzettséget
kivánnak : szükségesnek mutatkozik a tanítói fizetések ujonnan való olyatén ren-
dezése, hogy azok 600 + 800+1000 frtig felemeltetvén, készpénzben az egyház-
megye, vagy kerület által eszközöltessenek oly módon, hogy ez által az érdemet
jutalmazza s a tanítók között a hasznos versenyt előmozdítsa.

Ezekben bátorkedtam előadni nézeteimet a tanítói fizetések rendezésének
kérdésében, melyeket' a tárgy fontosságánál . fogva annyival is inkább ajánlok
egyházférfiaink, egyházmegyénk, egyházkerületünk, s az érdeklődők figyelmébe,
pártfogásába és jóindulatába, mert csakis a felhozottak mellett élhet a tanító
testestől-lelkestől nemes hivatásának, javára önmagának, a nevelésügynek. egy-
háznak és h. zának.

Polgár József.

A czitátumokröl,
A pretestans vallástauftás különös figyelmet fordit arra, hogy hittételeinéj

folytonos hivatkozás történjék a szent irásra s minden állítását egy vagy több
szent irási helylyel pecsételje meg.- E szentirási versek tanítása azért történik,
mert hltünk, minden más hagyomány melIőzésével, kizárólag a szent íráson ala-
pulván, nem nélkülözheti annak bebizonyitását, hogy ezen alaptói el nem tér és
hogyaszentirás azon forrás, melyből összes tanít~sát meriti.

Ez mindenesetre elég fontos ok a szent irási idézések tanítására, de van
egy másik, nem kevésbbé figyelemre méltó ok is arra, hogy' a hit és erkölcstan
oktatásánál az idézések mindig kéznél legyenek: és ezen ok az, hogya mag y ar
nép igen s z e r e t i a "czitatum"-okat.

A mindennspi életviszonyok között is szivesen emlegeti a nép: boldogult
öregapám, napamasszony, ipam, keresztapám sat. ezt azt szokta mondani ...
és ezen titulus alatt sokszor igen elmés, nagy életbölcseséget kifejező szavak
mellett czitál olyan moudásokat is, aminőket rninden iskolás gyerek kieszelhétne
és a melyekért a nyugvő ,nagyapa, anyós sat. szellemet bizony kár háborgatni.
De már a nép előtt minden kijelentésnek - legyen bár az a legegyszerübb
igazság - nagyobb súlyt kölcsönöz, ha "az czitálva tálaltatik eléje:; akárhány még
a pap beszédét sem szívesen hallgatja, ha nincs benne elegendő ~czltátum",
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Miután tehát a czitátumokat nagy kedvvel ismételgeti a nép, természetes,
hogy vallás-erkölcsi oktatásunk sikerére, hatásának tart6sságára nézve azoknak
tanítása nem jelentéktelen.

Az idézetek tanítására nézve körülbelül általános gyakorlat az, hogy a nép-
iskolai felsöbb osztályokban a káté tanításánál vetetnek elo a szent irási versek,
melyek többnyire oly m6don taníttatnak be, hogy minden tételnek megvan a
maga szentirási verse, másutt ugyanazok uem alkalmaztatnak, sőt egyik-másik
pedáns tanít6 nem engedi meg, hogy egy esetleg a felvett tételhez j61 illo, de
nem ott betanított idézetet alkalmazzon a gyermek. Sokszor az is baj, hogy
kellő gond nem fordíttatik a megtanítand6 szent irást helyek és más idézetek
megválogatására sem tartalmi sem alaki tekintetben; betaníttatnak szédületes
mélységü, gyermek észszel el nem érhető tartalmú. nyelvkificzamit6 mondások,
malyeket szegények iszonyu munkával, ész nélkül bemagolnak és roppant elsza-
porizálással (rendesen egy-két sz6 kihagyásával, vagy hozzátoldásával agyonütvén
az értelmét) azon helyen, a hova a leczke szerint illesztendők, eldarálnak.

Nézetem szerint a szentirásböl, költőktől. közmondásokb61 vett idézések
kiválasztásánál figyelembe veendő, hogy azok külöuösen a gyakorlati életre alkal-
mazhat6k, megragad6k és a mellett nyelvtanilag lehetőleg egyszerüek, könnyen
megérthetők és megtanulhat.6k legyenek. Czélszerü a czitátumok j6 részét korán,
az als6bb osztályokban megtanítani és a felsőbb osztályok hit és erkölcstan taní-
tásánál, (más tárgyaknál is nyilik alkalom) különösen az ismétléseknél bo alkal-
mat nyujtani a gyermekeknek arra, hogy a régebben megtanult czitátumokat saját
feltalálásuk szerint alkalmazhassák ; egyes czitatumok alkalmazására j6 többször

. is m6dot nyujtani, hogy azt el ne felejtsék. Ha ily m6don a gyermekré bízzuk,
hogy idézzen. amit alkalmasnak lát, fejlesztjük benne az itélö tehetséget, de
élénkebbé teszszük tárgyalásuukat is és a mi fo, ugy oda véssük a czitatumot a
gyermek emlékébe, hogy az ott mindég mintegy készenletben áll és alkalom adtán
magát6l megsz6lal.

Ha figyelembe veszszük, hogy a nép sok hibát, vétket nem annyira a rosszra
val6 hajlamból, minf inkább vigyázatlanságb61 ngy hangulatának befolyása alatt
követ el, és e mellett tekintetbe vesszük, hogy mily örömest czitálgat: el kell
ismernünk, hogy sokszor mentheti meg egy-egy őrt á1l6 "czitátum" valamely bal-
lépéstől. Nem hálátlan fáradság tehát a ozitátumokra ezen szempontból it' külö-
nös gondot fordítani. Molnár Sándor.

Pali öcsémnek.
VII.

Arra is el voltam készülve és így nem lepett meg, hogy nemcsak az élet
viszonyaiban s körülményeiben, nemcsak az emberekben; hanem saját képességed-
ben is - ugy hiszed - csalatkoztál. Azon édes tudattal léptél ki pályád porond-
jára, miszerint jövendő működésedhez minden értelmi és erkölcsi erőkkel felfegy-
verkezve biztos, erős karokkal fogod legyőzni mindazon nehézségeket, melyek majd
utadba állanak. És ha volt mégis némi kételyed erőd teljességében, akármi más
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téren hihetted magadat valamennyire készületlennek, de a tanítás terén, szoros
értelemben vett műküdésed szinhelyén bizonyára nem.

Mégis, a mint most, a tanév vége felé, áttekinted a megfutott pályát; el-
komolyodol működésed csekély eredményén s az a gondolat, miszerint sokkal
kevesebbet végeztél tanítványaiddal, mint a mennyit végezni akartál. a meanyit
végezned kellett volna, csüggetegség szomorúfűzének árnyát veti lelkedre.

Mindenféle csalódások közt bizonyosan legkeserűbb az, mikor az ember ön-
magában csalódik. Bárminemű csapások rendftsék meg a lélek összhangzatát, ha
az ember önmagával békés viszonyban él, ez a béke oly Archimedesi pont, melyen
a küzködő lábát megvetve a győzelem biztos reményével veheti fel a harczot.
Azért nem szabad az embernek önmagával soha meghasonlásban élni, és ha a
benső biró kérlelhetlen szava vádol, minden tekinteteket legyőzve búzgó lélekkel
kell keresni őszinte valódi megigazulást

Ne feledd, kedves öcsém, hogy mint mindenütt, az életpályán is igaz az a
közmondás, miszerint minden kezdet nehéz. Elméleti tanulmányozás és ismeret-
gyüjtés útján a gyakorlati életre magadat kiképezned teljes lehetetlenség. Az inté-
zetben megszerzett képességeket az adott tárgyi viszonyokkal s egyéniségeddel
összhangzatosan kifejteni, ez a feladat még mcstan áll előtted s ez nem könnyű
feladat.

Ez a nehézség minden pálya kezdetén lábai elé akad. a haladni akarónák.
Egyik rész okossággal és férfias kitartással legyőzi s ezzel megfejtette életének
egyik legnagyobb feladatát. Másik közönyös lélekkel nézi a nehézségek laneze-
latát s Pató Pál lélek nyugalmabél ki nem zavartatva azt hiszi a jó magyal'
nemessel: .majd elmulnak a bajok" és czipeli magával e bajokat egész életén áto
Vannak olyanok is, kiket a kezdet nehézségei már az első összeütközésnél legyőz-
nek, ezekre nézve aztán az egész további élet valóságos siralomvölgy.

Örömmel tapasztalom, hogy az elsők közé tartozni igyekezel, a mennyiben
töprenkedel annak oka felett, miért nem vagy képes a tanév végén oly eredményt
felmutatni, mely úgy az átdolgozott és tanítványaid által elsajátított tananyag,
valamint a tanítványok előmenetele tekintetében szivedet teljesen kielégítené és
megnyugtatná. Részint a tanítványok mulasztásában, különösen a tanév elején és
végén, részint a tanterv által meghatározott tananyag túlságos terjedelmében
keresed egészen helyesen annak okát. Elmondom mindkettőre nézve észrevételeimet.

A tanítványok mulasztásai: a késő beiratkozás és korai kimaradás kéts~g-
kivül igen nagy hátranyára van az egész kis mázsasereg haladásának. Ez bizonyi-
tásra nem szorul. Csak az a kérdés, miféle eszközökkel, miféle eljárással volna
lehetséges e létező bajt a minimumra leszállítani, hogy ne mondjam: egészen
megszüntetni.

A mennyire ismerem különösen a falusi népélet viszonyait, azt hiszem, hogy
az iskolázásban tapasztalható rendellenesség két tényezőre vezethető vissza. Az
iskolai év kezdetén és végén igen sok szülő mezei munka, vagy pásztorkodás
miatt nem küldi gyermekét iskolába. Ősszel és tavaszszal a mezei gazdának sok-
szor oly sürgős a munkája, hogy kénytelen minden legkisebb, rendelkezésére álló
kézi erőt igénybe venni. Az időjárás nem alkalmazkodik a gazda körülményeihez.
Számtalan esetben kényszerítő szükség parancsolja aszülőknek , hogy gyermekeiket
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az iskolából kifogjak. De számtallan más esetben korántsem a munka eürgőssé-
gének kényszere a mulasztás oká, hanem az, hogy aszüHYk egy kis aNyagi hasanot
sokszor épen csak a kényelmet előbbre helyezik 'az iskd.láztatásnál.Sok szülő

· nem 'akarJa:belátni; hogy·a pontos, rendes 'iskolalátogatás mennyire lényeges fel-
tétele a haladásnake .azéot .évközken is akármely 'csekély ok miatt - milyene'k
a kukoriczafosztás,vendégségek és töbheffélék - erősen hajlandók a kis kópékat,
otthon marasztani.

A mulasztásokoka .lehet tehát egyrészt a n yag i kén y s ze r Ü s'~ g és
másrészta s z ülő kkö n nye 1m 'ü ség e. Két egészen kmönböző tényező ellenében
nem czélszerü egyoldalu eszközökkelJiadakazni. Ugyanazon eljárás; ha az egyik
szülőnél sikeres, .mésiknél igaztalan lehet s ugyanazért ellenszenvet gerjeszthet.
Pedig a néptanító áldásos műlk@désének ai is egyik főfe-ltétéle. hO'gy í5a szüíőkkel
nemcsak türhető j6 viszonyban hanem hatáTozottansz~vélyes, raondanám szinte
baráti viszonyban álljon. Szükséges, l);lOgyaz iskoléetatas ideje 'törvény által legyen
meghatározva, szükséges az is, :lrogy a törvényt áthág6k 'egész súgaruflággal bün-

· tetve legyenek: de annak elítélésében, hogy hk 'voltaképen a törvény áthágöi, a
helyi viszonyoknak s a vád alá estek vkörültnényeinek tekintete legyen vezérelv,
nehogy a summum ius summa ,iniuriá~á váljék. A törvénynek bureaukratikus
szigorral val6 végrehajtása alig fog czélhoz vezetni; mert tegyük fel, a mit nem
hiszek, hogy ezen mödon sikerúl minden tanköteles gyermeket annak törvényszabta
idején iskolába, hajtani, az a boszuság keserüség, elkeseredés, 'mit 'az ilyen eljárás
okvetlen maga·~.tán von nemcsak 'az iskola iránti tiszteletet, lkeg~elletet oltaná ki

· a szivekből, hanem lassanként annyira eiharapödznék, hogya község legnagyobb
része olyan szemmel nézné a tanft6t, 'Húnt .a szemern emlékű ötvenes évek alatt
megszokva még ma is az ad6végrehaj:t6t.

A lelkész és a taníté, ha gondos figyelemmel, atyai szeretetteí .és 'buzga-
lommal igyekeznek alaposan megismerkedni -közs'ég,i!i,k.mínden .egyes tagjának
köriilményeivel, legjobban tudják megitélni, hol szükséges .a t'öJrv.ényszigo:rát aíkal-
mazni, és hol 'kell előtérbe helyezni .a.méltányesságot. Azért első kötelességteknek
tartsátok mindenekelőtt vszemélyesen érintkezni azon szülőkkel, ki;knek gyermekei
még nem iratkeztak 'be, vagy korán kimaradtak, és felviiágesítással, rábeszéléssel,
tekintély tek súlyával igyekezzetek hasni : .erősen remélemvhogy sok esetben czélc
értek, sok szülő, Mr gyermekére a mezei munkánál is <égfr'tőn-szükségewolna,
mégis fog találni médot, hogy azt otthon nélkülözhesse \s a s6Jkkal fontösabb
iskolai kötelezettség a161 el ne vonja. A mely tanító azt hiszi, 'll'élgyaz iskola
falain túl kötelességei nincsenek, az nem népnevelő, nem isten ker6jében működő
szőlőm'Íves, hanem él e tt e le II ker eke egy b ure au k r a t ik.us gépez e'tmlek.

A hol pedig személyes tapasztalat folytán nyilvánval 6 dolog, hogy a malasz-
tások okaegyedülasziilOk könnyelmííségében fekszik, nJ'lÍ'lVlá'IIVaJh5aunwira, hogy
azt a szülők maguk se tag adhatj ák, ott-nem ugyan a tanít 6 ffiruga,haJIilem az
ő meghallgatása folytán - az iskolaszék lépjen fel egészszigüi'lli'slliggal a törveny
fegyverével.

Egyháziés társadalmi úton lS lehetne a bajon némileg septerií, iegaláhb
egy lépést tenni azon eszme magvalósulása felé, miszerint elemi iskólá;t nem vég-
zett egyén a községben egyáltalában ne létezzék. Czélszerü volna egyetértse az



213

ískolaszékkel, nevezetesen a lelkészszel. kiről biztosan hiszem, hogy minden ilynemű
lépéseidet melegen pártolni és törekvéseidet saját tekintélyével is búzg6n előmoz-
dítani fo.gja, azon gyermekeknek, kik a törvényes hat iskolai évet sikerrel befe-
jezték, erről biz o n y 'Í t v á n y t á II í tan i ki. Ehez néked, mint az iskola első
hat6ságának jogod van. Legalább nem tudok sem egyházi, sem polgári törvényt,
melyet ezzel megsértenél. A.zután természetesen az illető egyházi hat6ságoknál
szorgalmazni kell, hogy kimondjuk törvényileg ast az elvet, miszerint először csak
az "ily bizonyítvány ád jog o s u l t s ágo t a c o n fl r m a ti 6 ita n fol y a m r a
másodszor azt, hogy jövőben csak azon egyháztagok bírnak 11 gyüléseken sza v a-
z a t i jog gal, kiknek ilyen bizonyitványuk van.

Társadalmi úton pedig oda kellene hatni, hogy azok, kik cselédeket, munká-
sokat fogadnak, követeljék meg az elszegődni szándékoz6kt61 ily bizonyítvány elő-
mutatását s hat áro z ott elő n y ben részesítsék azokat, kik a tankötelezettség
sikeres teljesítése felöl bizonyítványt képesek előmutatni. Mert hiszen a hanyag
iskoláztatás, azt hiszem legnagyobb részt a munkás osztály körében burjánzik.
Csak a hire legyen is annak, hogy iskolázott ember már magában a községben
is könnyebben kap kenyérkeresetet, mint a ki hanyagsága miatt nem kapott
bizonyítványt, azt hiszem sokkal jobban meg fogja gondolni minden szülő, hogy
milyen nagyon vétkezik szülői kötelessége ellen, ha gyermekét kényszerítő ok
nélkül az iskelabél kifogja.

Addig pedig, mig e tekintetben viszonyaink kedvezőbbekké nem alakulnak,
számot kell vetni e bajjal minden tanít6nak már pályája kezdetén épen lígy, mint
a szánt6vető kénytelen számításba venni az elemi csapásokat s előre gondolkodnia
kell arról, hogy ha őszi vetését a téli időjárás megsemmisíti, mivel, p6tolja azt.
A meanyiben a baj rögtön el nem háríthat6, nyugodj bele a megváltoztathatlanba,
alkalmazd hozzá tanítási m6dszeredet; de nyugalmad zsarátnakában azon szilárd
elhatározás kiolthatlan parázsa hevüljön, miszerint a bajon segíteni, azt elhárítani
minden testi és lelki erőddel fáradhatlanul törekedni fogsz.

Tantervünk terjedelme és a tananyag túlságos bősége ellen
szinte általános a panasz és pedig nemcsak az elemi, hanem a középiskolákban
is. És ez a vád alaposnak látszik, ha tekintjük tankönyveink sokaságát, vaskos-
ságát és előadásm6dját. De ha tulajdonkép a tantárgyak számára nézve hason-
lítjuk össze népiskoláink régebbi tantervét a mostanival, azt fogjuk találni, llOgy
új tantárgy ebben - hacsak nem a testgyakorlás, meg a rajz, melyek azonban
nem tekinthetők szoros értelemben vett tantárgyaknak, - alig fordul elő. Füg-
getlen magyar kormányunk közektásügyí intézkedései előtt iskolatanítóink a tan-
anyagot j6 formán egyedül a "Hármas kis tükörből " merítették, vagy legalább
ezt a kis ismerettárt vették zsícörmértékül, S e könyv felöleli a természettudo-
mányok kivételével mindazon tantárgyakat, melyek ma az elemi iskolában köte-
lezők. Ugyanazt mondhatjuk Edvi Illés Pálnak négy kötetes kis .kézikönyvéről",
melyet szinte sok iskola használt. Igaz, hogy a mostani tanterv az egyes tan-
tárgyaknak nagyobb körét foglalja magában és ily formán a tananyag csakugyan
nagyobb terjedelmü, de ennek ellenében viszont ti mai tanítók annyival kedvezőbb
helyzetben vagytok, hogy mig a régi tanít6k 120-100 gyermeket tanítottak egy
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iskolában, ma ez a szám az iskolatermek és tanítói állások szaporultával - kivéve
még fájdalom létező kivételeket -- körül belől felényire olvadt le.

Maga a tananyag tehát, úgy gondolom, nem okozna tulajdonképen túlter-
helést az iskolában, hanem annak felfogása és előadásm6dja nincs a népiskola
oekonomiájához czéljához és a tanítványok értelmi képességéhez alkalmazva.
Tankönyveink legnagyobb részt nem egyebek mint egy-egy egész ren d sze res
tudománynak kivonatai d i ö h éj b a n. Pedig a népiskolának nem lehet
czélja és nincs is ahoz ideje, hogy. minden egyes tantárgyat; mint rendszeres
tudományt ismertessen meg. De az se lehet czélja a népiskolai oktatásnak, hogy
az előre meghatározott őraterv legapróbb részleteiben pedans gondossággal végre-
hajtva legyen, pedig sok tanít6 míiködésén az látszik, mintha ez volna a végczélja.
Az iskoláztatás czélja szív és észnemesítés, nevelés és ismeretközlés. Hogyan,
mikor, miféle eszközökkel éri el a tanít6 ezt a czélt, az nem lényeges és épen
azért a körülmények. a tanítványok képessége s a tanít6 egyénisége szerint véget-
lenül különböző lehet.

Nagyon helyeslem azon paedagogusok eljárását, kik elméleti modorban,
rendszeres tudományos alapossággal irt tankönyvek sokasága helyett egyetlen egy
oly olvas6könyvet akarnak adni a tanítványok kezébe, mely felöleli a népiskolai
tantervbe tartozó összes tananyagot. Egy ily olvasókönyv alkalmazása mellett
az őraterv alkalmazása is megváltozik, sok felesleges olvas6 6ra kár nélkül el-
marad. Hiszen magának az olvasásnak is ismeretközlés a czélja. Egyegy olvas-
mány tárgyalása által együtt olvasási gyakorlatot is végezn ek a tanítványok, s a
mellett egy-egy megfelelő tantárgy heti órájának is megfeleltek. Szükséges azután
természetesen, hogy azt a történeti, földrajzi, vagy természettudományi tananyagot,
melyet bizonyos idő alatt megfelelő olvasmányok magyarázása útján megismertettél
koronként egy-egy egészen e czélra szánt órában összefoglalva csoportosítva átis-
mételhesd s alaposan betanultassad.

Nagy tévedés az is, melyben rendes en a fiatal tanítók leledznek, miszerint a
me th o d i kai sza bál Yo k gondos és pontos keresztülvitelét tekintik mintegy
czélnak. A methodikai szabályok alapos elsajátítása a tanítőra nézve ép oly
lényeges és elkerülhetlen kellék, mint leendő zeneművészre nézve az unalmas újj
gyakorlatok. Hanem mit sz6lnál aztán az oly müvészhez, kinek egész játéka
kiriv6an mutatná a törekvést újjainak clownszerü szemfényvesztéshez hasonló
gyakorlottságát fítogtatni a közönség előtt.

Sok, igen sok időt fecsérel el a tanít6 hiába, ha kedvencz methodikájához
derüre borura, minden körülmények közt megátolkodottan ragaszkodik. Úgy tünik
fel nekem az a tanít6, ki nem tud lemondani megked velt és már begyakorolt
tanm6djár61, mint egynémely nérriet regényir6, midőn szereplőit már annyira közel
hozta egymáshoz, hogy fl, bonyolulat megoldása tulajdonkép már mindenféle ténye-
zők által teljesen indokolva van, mégis mivel regényének előre elkészített terve-
zete még nincs minden részleteiben kiépítve, elkinl6dtatja sz-egény hőseit hosszú
tekervényes útakon, mig végre a megoldás külsőleg is csakugyan ténynyé válik.
Nevezetesen az irvaolvasás meg a számtan tanításánál. valamint a beszéd és érte-
lemg-yakorlatoknál egy két helyesen .és alkalmas időpontban választott magyaráz6
sz6val számtalanszor gyorsabban és tökéletesebben eléri a tanító czélját, miut
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hOSSZll,kerülő útakon botorkál6, czikornyás, íarasztö kérdezősködéseivel és százféle
magyarázataival.

De hát azon hiedelemben vagytok, hogy a gyermek csak úgy érti meg a
tárgyalás alá vett tananyagot, ha az a methodika retortáin következetesen végig
vezettetve szürődik be a kis koponyákba. Pedig egy bizonyos tanm6d alkalma-
zásában igen gyakran akadályúl szolgálhat nemcsak maga a tananyag, nemcsak
a tanítványok felfogásí képessége, hanem azok hangulata, sőt a tanító kedélyállapota
is. Ha a tanít 6 a helyzetetet felismerni képes, s azon uralkodni tud6 lélekjelen-
létével elég korán észreveszi, hogy az alkalmazásba vett tanméd most, ezen
specialis esetben, nem vezet czélhoz s elé; tapintatosan tud alkalmazni a helyzet-
nek megfelelőbb tanm6dot, sok időt megtakarit, és sok hiábavaló fáradságtél
megkiméli magát és tanítványait.

Azt mondják, hogy az a legjobb nevelő, ki legkevésbbé nevel; hasonl6
joggal lehet mondani, hogy az a legjobb oktat6, kinek oktatásán a m6dszer után
val6 kapkodás, mesterkéltség legkevésbbé vehető észre, sz6val kinek mödszere az
összes körülmények szerint mindig természetes.

De aztán még ahoz is fér egy két sz6: vajjon egyáltalában szükséges-e,
hogy a tanítványok egy betűt se tanuljanak, mit paedagogusaink hite szerint ala-
posan meg nem értettek? Azt gondolom, hogy ez 'az elv egész szigoruságában
tulajdonkép kivihetetlen, és tekintve azt, hogy még mi nagykorúak is folyton sokat
tanulunk, a mit egészen megérteni nem vagyunk képesek, nem is szükséges; sőt
tekintve azt, hogy ezen elv pedans követése mellett a gyermekek értelme egy-
oldalűan fejlődik a képzelő tehetség és a megfoghatatlanban val 6 hit rovására;
a gyermekek erkölcsi fejlődésére nézve káros is. Ez e folytonos magyarázás, az
értelmi felfogás ösztönét szakadatlanul foglalkoztat6 m6dszer vezethet arra a meg-
győződésre, miszerint a nagy világban valami megfoghatatlan egyáltalán nem
létezik.

Gondold meg, kedves öcsém, hogy mindaz, a mivel az intézetben' pályádra
előkészültél, a neveléstan és tanítástan összes szabályai, tanm6d, tanterv, még a
saját magad által felállított heti őraterv is csak elmélet, melyet a véletlen által
adott körülményekhez, saját egyéniségedhez, tanítványaid értelmi felfogásához és
kedélyállapotához esetről-esetre folytonosan aik alm a z no d kell. A mily kevés
gondot ád néptanít6nak maga a tananyag - miután az ő ismeretköre messze
túlhaladja azt a kört, melyben tanításának mozognia kell - ép oly sok gondol-
kodást, sok megfigyelést, kivál6 ügyességet igényel a tananyag helyes beosztása.
elrendezése és előadásmódja, Nagy tévedésben vannak tehát azon tanítók, kik
azt hiszik, hogy mivel a tantárgyaknak a népiskolában előadandó elemei kis ujjuk-
ban van már, és mivel évről évre csak ugyanazt adják elő, annálfogva náluk tovább-
képzésnek ezen a téren nincs tere, nincs czélja.

Csüggedő lelked tehát merítsen. erőt és vigasztalást azon tudatb61, miszerint
lehetetlen volt magadat teljesen elkészültnek, fejlődésedet egészen befejezettnek
tekintened, ezen téves hitedben, nem képességedben csal6dtál; merítsen erőt azon
szilárd elhatározásból, miszerint ezen a téren mindennap tökéletesedni, tapintatos-
ságot, ügyességet szerezni mulhatlan kötelességednek fogod tartani. A tanult



szabályoknak 'tapintatos és ügyes alkalmazása, ezek útmutatása alapján új ,és űj
m6dszerek elmés kitalálása, ez, a miben a tanítói jellemnek kidomboredni kell; ez
az, a miben a tanítás művészete nyilatkozik.

Sasa Já.nos.
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Hogyan leh-et a gyermeket meggátolni a madár-
fészkek kiszedésében.

Jel ige: "Előre!"

Ha látjuk, hogy szép gyümölcsöseink annyi gond és fáradság daczára is a
herny6k és más kártékony férgeknek lesznek áldozatává, mely állatok mind-mind
fáink levelein, ágain, héjukban, törzsükben. táplálkoznak, s ez álta.l azoknak nem-
csak életnedvét ap asztják, fogyasztják, s igy azoknak életét támadják meg, hanem
a gazdát is a legszebb reményeitől fosztják meg nem egy, de több évre: ha látjuk
elepusztított, eléktelenített fákat: ezen ádáz ellenségek ellen azokat megvédendő,
mi szivesen látnánk gyümölcsös kertjeinkben a hasznos éneklő és rovarpusztító
madarainknak nagyobb tömegben való megjelenését.

Igaz, hogy e hasznos állatok, - a madarak, - mihelyt a kártékony férgek
és rovarok akár mezőn, erdőn, akár a kertekben nagyon elszaporodnak, azonnal
ők is nagyobb mennyiségben jelennek meg a bőven kinálkoz6 táplálék felemész-
tésére ; mégis azt veszszük észre, hogy lehetőleg kerülnek bennünket, ösztön-
szerűleg sejtve, mikép j6 szolgálatukat mi nem tudván kellőleg méltányolni, ben-
nünk nem védőre, hanem ellenségre találnak. N em akarok a ma d á r ne ill

lak tak i e t l e n táj leirásába bocsátkozni, azt mindenkinek saját képzeletére
bizom.

A madarak általában szeretik a csendes, nyugodt helyet; s hogy lakásuk
biztos menedékhelylyé váljék, s támadások-ellen lehetőleg oltalmazva legyenek, már
lakásuk elkészitésénél bámulatos ösztönt mutatnak fel. Va16, hogy már ruházatuk,
- tollazatuk, - szine is némi védelmet nyujt számukra; mert mig a mezei
madarak a rög, csoport, szántóföld, addig az erdeiek a fa törzsének szinét viselik
legtöbbször. Tény, hogy lakásukat lehetőleg elrejteni igyekeznek, hogy így maguk
is védve legyenek. Tudjuk, minő elszántan védelmezik nemcsak kicsinyeiket hanem
lakhelyüket is, mégis alig-alig sikerül magukat meg6vniok, különösen pedig a
gyermekektől.

Hogy minő kárt okoznak ez által a gyermekek a gyümölcsösben, erdőn,
mezőn, legelőn, azt nem szükség bizonyítgatni; s hogy pedig a gyermekeknél a
fészekszedés nem épen ritka eset, sőt némely helyen már-már szokássá vált, azt
szomorúan tapasztaljuk.

Azonban, hogy munkám cziméhez hűen, az alkalmas eszközt, gyógyszert meg-
találhassuk és alkalmazhassuk, szükséges, hogy előbb \'izsgá'ljuk meg a baj, e
v étk ess z oká sok á t.

Hogy a gyermek a madárfészkeket kiszedi, annak oka első sorban is a
tud a t 1an s á g : és mint ebből elkövetett tett, még leginkább megbocsátható.
Kisebb gyermekeknél fordul ez elő, 6-7 éves korban, néha előbb is. Miként
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gyönyörködik a kisebb gyermek (még néha a nagy gyermek, sőt a szüle is) midőn
pl. a kis libát vagy csirkét kezébe veheti, czirogathatja; elnézi parányi arányes
termetét; érzi lágy pelyhecskéit : hallja csipogó hangját. S ha már a házi
madarainkban annyi örömét leli, ki csodálhatná azt, ha mezei vagy erdei mada-
rainkat birni óhajtja. Ha az erdőben hallja a gyermek a kakuk harsogó szavát,
nézze meg bárki nem nyert-e a gyermeki arczen 3JZ ártatlan öröm mellett abi r-
vág y hatalmas kifejezést? A sárga rigó f ü t ty j e, még inkább t o II a z a t a
nagyon erős csábító szer a gyermeknek s eléggé felingereli birvágyát, hogy az
irányban indulata tettben nyilatkozzék. Ezen vágyat táplálja sokszor maga a szüle
is. Hányszor történik meg, hogya földmíves, - vagy határozzuk meg még
jobban, - szegényebb sorsban élő napszámos aratáskor, vagy kaszálás idején
e-lfogott pacsirta- vagy fürjfiőkával kedveskedik gyermekének? Csak a ki a
népet ismeri, tudja mennyi bibicz s egyéb hasznos madárfiókálc esnek áldozatul az
apai szeretet ilynemű gyengéd nyilatkozatának.

Hogy minő sorsra jutnak ezen kis állatok s hogy meanyi kárt okoz ez által
a szüle önmagának is, azt most ne fejtegessük; egy azonban bizonyos, t. i. hogy
úgy látszik maga sem veszi észre, mikep helytelenül cselekedett, mert hiszen az
állat fájdalmai fölött támadó keserű érzést legyőzte az apai öröm, melyet gyer-
mekének örömtől ragyogó arczára tekintve érezett.

Könnyen megtörténhetik, hogy a madárfogásra és igy következéskép a
fészekszedéere maga az iskola is adhat okot és ingert. Mikép? Nem hagyhatom
szó nélkül, hogy van a Gönczy-féle ABC-és könyvben, mely mint tudjuk nagy
elterjedtségnek örvend, egy olvasmány, melynek ez a czíme: "A czinkefogó".
Ebben tÖvéről hegyére el van mondva, mikép kell egy kivájt tökből czinkefogót
készíteni; és a gyermek nagyon könnyen megtanulhatja, hogyan kell a czinkét
megfogui Az olvasmányt a tanító megmagyarázza; eszköz, anyag, falun, hozzá
megvan; a kedv nem hiányzik, nemsokára készen is lesz a czinkefogó. Még
veszélyesebb, ha a tanító ezt netán gyakorlatilag meg is mutatja. Pedig ez is
megtörténik. Tapasztaltam.

Még egyet. A Gáspár J ános-féle V.--VI. oszt. Olvas6könyvnek 170·ik
czikkében olvassuk, hogy: ~a bibicz tojás kitünő csemegének tartatik". Nos! az
őrző gyermek miért ne kóstolná meg ha van, pedig van rá alkalom.

Leszedik a gyemiekek a madárfészkeket. p aj k o s s ágb 61 is. Ez már a
nagyobb gyermekek hibájának indoka. Ő~ző gyermekeknél fordul ez elő leginkább;
éSJ pedig otf és akkor, hol többen együtt őríznek s így egyik vagy másik ráé r
madárfészkek után kutatni. Alkalom. és idő nem hiányzik.

Azonban gyakran megtörténik a fészekszedés mér k ő z é s b ő 1 is; a midőn
ugyanis egyik vagy másik társának erejét, ügyességét s bátorságát akarja próbára
tenni. Valóban, jobb ügyhöz és dologhoz méltö bátorságot s ügyességet fejt ki
sok gyermek, akkor midőn erejét megfeszftve, ruháját, egészségét, épségét, sőt
életét koczkáztatva kuszik fel a legmagasabb fára, a kitűzött czél, - a madárfészek
elérésére, - csupán azért, hogy társai elismerését kivívja s megnyerje a tek i n-
t é 1Yt. Mert ez is au kt ori tás, persze a gyermekek előtt. De hiszen az a
kör az ő világa, s neki e z a dic s ő ség teljesen elég.
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Ha e dicsőség elegendő hatással van a fészekszedés - sokszor életveszelylyel
járó, - elkö vetés ére, tekintve a p é n z nek különösen a gyermekre gyakorolt
vonz6erejét, épen nem csudálkozhatunk rajta, ha arra, t. i. a fészekszedésre magát
e czélb61 elhatározza. Hányan vannak, városiak, kik nem tudvágyból. (muzeum),
hanem kizár6lag a maguk gyönyörködtetésére,. tehát élvvágyb61, egy-két énekes
madárért j6l megfizetnek? Ez ugyan, - lehetne mondani, - ritkább eset, de
mert j6 kereset, vállalkozök nem fognak hiányozni. ,

Hogy dologkerülő, elvetemedett, gonoszszívű gyermekek, kandidátus haramiák
kikre már a madár sir6 hangja nem hat, sőt azoknak kinzásásában vad gyönyört
lelnek, s kik az állat fájdalmai iránt fogékonysággal nem birnak, s kik erdőn,
mezőn, otthon az épületeknél és kertekben előre megfontolt szándékkal csupán
időtöltésből és minden egyéb czél nélkül kilesik a madarak lakhelyét s szedik le,
hogy ily gyermekek vannak, lehetnek, azt kétségbe nem vonom; azonban azt
bátran el merem mondani, hogy ezek száma oly elenyésző csekély, s az általuk
előidézett kár oly kevés, mikép a miatt á 1tal á nos panaszra nem volna okunk.

Ha vannak, oka ennek ismét nagyrészt a szüle. Mint nevelő nem hallgat-
hatom el sok szülőnek azon hibáját, hogy elnézi gyermekének, midőn, talán az
épen ő általa szedett vagy hozott madárnak lábára drága fiacskája fonalat köt, fl

a szabadulni ki vánö repdeső madárral versenyt fut.
Miután láttuk, hogyamadárfészkek kiszedésének minő okai vannak, azt meg-

gátoland6 vizsgáljuk meg másodszor:
Mit t eh et ez irá n y ban asz üle? Első sorball is mint fentebb láttuk,

ne adjon rossz példát gyermekének. A példa vonz. Ha ő fürjet hoz, ne sz61jon
akkor gyermekének, ha az pacsirtát fog. Ha a madárkinzást, mint szívtelenséget,
elvetemedett gonosz lelküséget akarja gyermeke előtt feltüntetni, s inkább azt az
állatok iránti j6 bánásmódrá akarja szoktatni, s más, - esetleg az állat - fáj-
dalmai iránt való fogékonyságot akarja gyermeke szivébe ültetni, akkor ne szegezze
ki a bagolyt, dénevért a kapura; s ne bánjék embertelenül saját háziállataival.
Adjon példát a madárfészkek (kertben s házban levők) p. fecskefészek épségben
tartás ával. De megjegyzem. hogy ne a babonát, mely ezen nagyon hasznos mada-
raknak (t. i. a fecskéknek) a gyermekek leszedése ellen a legnagyobb. védelmük
volt, (ismeretes babona, hogyha a fecskefészket leszedik, a tehén véreset ád) hívja
segítségűl e czélra, hanem ismertesse meg azoknak hasznát.

Ha pedig gyermeke akár önmagától indíttatva, akár pajtások rábeszélése
folytán a madárfészek kiszedésésének hibájába esett, már a legelső alkalommal
lépjen fel szülei szigorával, figyelmeztetésseI, dorgálással, s ha kell fenyitékkel.
Óvja az alkalomtól gyermekét, kisérje figyelemmel akár otthon, akár mint pásztor-
fiút a mezőn, s e tekintetben semmi elnézéssel ne legyen. Mert miután a fészek-
szedés otthon, mezőn vagy erdőn, sz6val a c sal á d hat á s kör ébe n követtetik
el, ennélfogva ezen káros rossz szokásért egyedül asz ü 1é k a fel elő sek. Ezen
hiba, sőt bűn elkövetése a szülei felügyelet hiányára vall; ezt csirájában meg-
gátolni majdnem kizár61ag csak a szüle képes; kötelességmulasztást követ el
akkor, ha ezt megtörténni engedi vagy tán épen eltűri,

Ha tehát a szüléket terheli a felelősség, mert azt meggátolni majdnem
kizárólag őket tartomképesnek, miért mégis, hogy e kérdéssel foglalkozom, tudván
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azt, hogy épen a legjobban érdekelt szülék, - a földmívesek - soraimat nem
olvassák, s így szavamat nem hallják?! Igaz, hogy állásunknál fogva legkönnyeb-
ben hathatunk a népre - a szülékre, - de mégis legtöbb et tehetünk mi isk o-
l á nk ban isk o 1á n k á 1 t a l, Gyermekekkel, a szülék legdrágább kincseivel van
dolgunk, s épen ezek által, habár közvetve is, mégis gyakorolhatunk hatást a
szülékre, s e hatás egyenes arányban áll a tanit6 és tanítvány közt létező szivélyes
viszonynyal. Ezen hatás üdvös eredménye a jel en r e terjed ki. De, ha fontelóra
veszszük, hogy kis emberekkel, leendő szülékkel van dolgunk, s mint ilyenekkel
akarunk czélt érni, akkor az eredményt, sikert csak a távolabb j ö v ő b e helyezzük
de ez az út és m6d a legbiztosabb.

Önként következik most már a kérdés: mik é p ? Mit t e het s te gye n
ez irányban az iskola?

A czél irányában ket t ő s úton haladunk: az egyik a kedély, a szív neme-
sítése, a másik az oktatás. Az előbbinél fogva képesitjük tanítványainkat a nemes
indulatra. cselekedetre az ut6bbinál fogva megmutat juk, hogy mi válik neki javára,
Az előbbi: asz é pet és j 6 t, az utóbbi a has z nos t mutatja neki.

Már a beszéd- és értelem- gyakorlatoknál figyelmeztetendő a gyermek a
madárnak érz é ken y ség ére; szükséges, hogy belássa, . mikép az örömre, búra
képes. Megismertetjük velük röviden a madarak táplálékát (rovarok, férgek s
azoknak petéi) s igy azoknak has z n á t. E' korban nagyon-nagyon czélszerü neve-
lési eszköz egy-egy alkalmas elbeszélés, apró történetkék, melyekből a tanító
kimututja a madárfészek kiszedésének er k ö 1c s tel e n és kár o s voltát; s az
azzal jár6 ves z é 1y t és esetleges sze ren c s éti ens é g eke t. Elbeszéléseket,
példákat találni nem nehéz. Itt az ideje és helye, hogy a tanít6 egyes rossz
gyermek-szokások ellen kikeljen s azokat kiirtsa (pl. a cserebogár- malomkészítés;
madarak lábára val6 fonálkötés sat.) melyek mind-mind rút szívtelenségre vallanak
és állatkinzásra vezetnek.

Legalkalmasabb paedagogiai eszköz a tanító kezében e tekintetben a termé-
szetrajz tanítása, a midőn 'a gyermekeket megismertetjük az állatok táplálkozásával
s így hasznukkal és kárukkal ; tekintettel agy ü m ö 1cs ö s ker tek r e (czinkék,
ökörszem, fülemile, veréb, hernyók, általában rovarok s azoknak petéi, levelész) ;
mez ő r e (fecske, pacsirta, fürj, kánya, 'bagoly, rovarok, egerek); rét re (bibicz,
gólya sat. sáskák, békák, kigyók) jer dőr e (kakuk, fenyőgyaponcz, tűskés hernyók j
harkály; kéregbogár, pondrók).

Mutassuk ki, hogy egy-egy elpusztított madárral mennyi sok rovarnak s
kártékony állatnak adnak életet. Ekkép a gyermek be fogja látni, hogy a madarak
mennyi hasznot hajtanak nekünk, s mert úgy fogja őket tekinteni mint szövetséges
társait amaz ellenségei ellen, melyek mind az ő anyagi romlására törekesznek,
természetesen igyekezni fog azokat pártfogása alá venni.

Figyelmeztessük egyuttal növendékeinket arra is, hogy a madár a rab s ágo t
nem szereti, nem tűri : némelyik a fogságban nem énekel, és némelyik nem is
eszik, inkább étlen hal, pl. a kakuk.

Én ugyan nem itélem el, ha a természetrajz tanításához a tanítók igyekeznek
kitömött állatokat használni s e czélból mint legolcs6bb beszerzési útat, a gyermek
segítségét igénybe veszik j de igazat kell azoknak is adnunk, kik ezen eljárásban,
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- különösen ha az gyakran és sok helyen történik - erkölcsromlást látnak s ezt
nemzetgazdasági szempontb61 is elitélik.

Nem itélem el egészen, midőn az iskola számára tojásgyüjteményt szerez a
tanít6, de azokkal tartok, kik erre azt mondják: .Szép, de nem hasznos!" Azt
azonban nemcsak hogy nem ajánlom, sőt határozottan kárhoztatom, ha e gyüjte-
mény megszerzésénél a gyermeket a tanító eszközül használja fel.

Hogy mennyiben van a két rendbeli gyüjteményre falusi népiskolában szükség,:
azt most nem vitatom ; de hiszem, hogy áldásosabban és hasznosabban is éltölt-
hetné idejét azon tanító, kinek erre vállalkozni ideje, kedve, búzg6sága s ügyessége
van; azt pedig állítom, hogy midőn ezeket mégis eszközli, akkor a madárpusztítás
s fészekkiszedés ügyében rossz szolgálatot végez-

N emcsak a természetrajz tanításánál, hanem az olvasmánytárgyalásnál (ily
nemű czikkek minden olvasókönyvben kell, hogy legyenek), de még a vallástan
(pl. ő-ik parancsolat) tanítasánál is elég bO alkalom kinálkozik az állatkinzás
-- pusztítás - erkölcstelen gonosz tettét megutáItatni és meggátolni.

Némely országokban már a t ö r V ény is oltalmába veszi az állatokat;
nálunk eddig erre törvény nincs, de hihető, hogy nem soká kell reá várnunk.
Hogy a törvény, különösen ha az szigorúan lesz végrehajtva csak egy-két elrettentő,
fenyitő példa után is, kivál6 j6 szelgálatot fog tenni az állatkinzás, különösen a
hasznos éneklő madarak pusztítása s fészekrablása ellen, az kétségtelen; de mégis
feltétlen szükséges, hogy azt a nép belássa, mikép ne azért tartassék csak meg,
mert az törvény, hanem mert az jó és hasznos.

Kivánatos, hogy a t á rsa dalom is hasson közre ez ügyben. Nem szükség
ugyan, hogy .az állatvédf egyesület" beiratkozott tagjai legyünk, de annak czélját
tekintve kell, hogy annak szolgálatában álljunk.

Elmondottam, hogy nézetem szerint mi által lehetne a gyermekeket meg-
gátolni, a madárfészkek kiszedésében; és így mint láttuk tényezőkép szerepel a
szüle, az iskola, a törvény és a társadalom. Szándékosan időztem hosszasabban az
iskolánál részint, hogy lássuk, minő fontos szerepe van annak ez ügyben is;' s
részint hogy a magunk j61 felfogott érdekében a tőlünk telhetőt ez irányban is
megtegyük, s végül, mert itt és ez á 1tal tehetünk legtöbbet. E gonosz tettet
meggátolni, vagy e rossz szekast tel jes Ei n megszüntetni alig sikerül, azonban,
ha az iskolának a szüle és társadalomra gyakorolt hatását, fontosságát tekintjük,
hiszem, hogy az eddig elharap6dzott s némely helyen már szokássá vált rossz
tettet sikerül annyira kiirtani, hogy az csak kivételképen fög előfordulni.

Vannak, - s pedig sokan - kik már azt állítják, hogy az előbbi évekhez
mérten e tekintetben is határozott javulás állott be s a fészekszedés ritkább an
fordúl elő, és azon tapasztalatukra hivatkoznak, hogy az elriasztott éneklők lassan
lassan visszaszállonganak az emberek közé, a falvak, kertek köré, s ezen örvendetes
tényt, haladást az iskoláknak tulajdonítják érdeműl. Kell tehát, hogy kötelességünk
tudatában haladjunk tovább is - előre!
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.A.. hármasszabály.
Május hó 19-én Acsádon a vasi közép-egyházmegyének kőszeg-vidéki tanítói

számszerint 4-en - értekezletre gyűltünk össze, hogy a hivatalos kötelesség
és formulák megtartásával beszéljünk iskoláink életébe vágó dolgokról.

Ez meg is történt.
Hogy ebéd után is jutott még valami eszünkbe, s a felett élénkebb lett az

eszmecsere, mint a feszélyező hivatalos keretben, azt mindenki természetesnek
fogja találni. Mind arról, a mi igy hivatlanul lefolyt, nem akarok szólani, hanem
csak a hármasszabály tanításának kérdéséről, melyet részletesen vitattunk, még
pedig egyenesen az .Ev. Népiskola" mult évi folyamának 4-ik számában meg-
jelent hasonló czimű közlemény provokálására.

Egyik mell ette, másik ellene foglalt állást. Én, ki leginkább népískolaiatlannak
állítottam ellenfeleim eljárását; nem ismervén az általuk támogatott közleményt,
kénytelen voltam azt előkérni, s mindnyájunk előtt ismét felolvasni. Most
azután tisztán láttuk valamennyien azt a pontot, mely körül az eldöntő harczot
kezdettük. Hogy melyik félé lett a. győzelem. az a mi dolgunk; de hogy a
hármasszabály tniként taníttassék, annak kérdése közérdekü, azért a t. szerkesztő-
ség engedelmével most, kissé ugyan megkésve, de nem elkésve hozzá szólok, s
előadom szerény nézeteimet, ha ugyan érdemesek lesznek a nyilvánosságra. A
fentebbiekből kivehetőleg bizonyos erkölcsi kötelesség szorít engem erre j külömbeu
jobban szerettem volna valamelyavatottabb tollnak hagyni ezt a tért.

A hármasszabály tanításának kétféle módját említi. 1\. N. úr, az egységre
hozast vagy következtetést, és az egyszerü arányok alkalmazását. Ő mind a két
módot ismeri, s tán alkalmazza is; tehát teljesen illetékes arra, hogy véleményt
mondjon. Minthogy pedig az arányok alkalmazását ajánlja, azt kell hinnem, ő azt
tartja jobbnak. Holott - szerintem - a következtetés czélszerűbb az elemi
iskolában.

Az arányok sablonszerü alkalmazását azért nem tartom az elemi iskolába
valónak, mert az értelmet nem müveli,

Hogy pedig az értelmet ott müvelni kell, azt bizonyosan senki sem vonja
kétségbe.

Miben áll hát az értelem müvelése P
Abban, hogy azt közléseinkkel, kérdéseinkkel folytonosan mozgásban tartjuk,

tevékenységre ingereljük. Az értelem ilyetén müködése pedig nem más, mint a
gondolkozás. Gondolkodás által jut a gyermek a viszonyok megitélésére s von
következtetéseket. Annál tökéletesebb lesz pedig a mi munkánk, minél nagyobb
mértékben vagyunk képesek eközben növendékeink productiv erejét fejleszteni
izmosítani, mert ez adja meg nekik azt az értelmi önállóságot, melyre egész
életükben szükségük leszen. Én erre mindíg különösen nagy súlyt fektetek, s fel-
adványaimat gyakran kizárólag e czélra szerkesztem.

Ha tehát a hármas szabályt a következtetés formájában oldatom meg, csak
az iskola általános intencziöjának felelek meg, s a lélek leggyakrabban előforduló



munkásságát teszem folyóvá. Tehát sem czélt nem tévesztek vele, sem lehetetlent
nem akarok.

Más szempontból tekintve a dolgot azt mondhatom, hogy nem is tehetek
másként. Ha az alsóbb osztályokban így tanítok: 1 méter 2 frt, akkor [) méter
10 frt ; továbbá 3 méter 6 frt, 1 m. akkor 2 frt, azt hiszem, csak a didaktika
elvei szerint cselekszem, midőn e kétféle számtani müveletet egy hármasszabálylyá
vonva össze igy járok el: ha 3 méter 6 frt., akkor 1 m. 2 frt, [) m. pedig 10 frt.

Voltaképen nem is tanítok én hármasszabályt, csak számvetést. E czélból
feladok növendékeirunek könnyebb és nehezebb az életnek megfelelő kérdéseket :
olyanokat, melyeket egyféle müvelettel if; meg lehet oldani, s olyanokat, melyeknek
megfejtése többféle müveletet igényel. Volt idő, midőn növendékeiru nem ismerték
ezt a szót .bármasszabály", s fogalmuk sem volt arról, mi az az • összetett hár-
masszabály", mert ezeknek a megmagyarázása mindig meddő s theoria.

A haszontalan solasztikai tudománynak mindig ellene vagyok, hogy ne volnék
hát ellene az arányok sablonszerü alkalmazásának, mely sok olyan fogalmat hord
méhébeu, melynek tanftása annyi a gyermek előtt, mintha azt mondom neki:
nesze semmi fogd meg jól!

Ismert szám, ismeretlen szám, mennyiség értéke, arány segítsége, a számok
neme (brrr), egyenes és megfordított arány (valóságos algymnásiumi felfordított-
ság), egyik szám növekedése a másik szám csökkenését vonja maga után (a föld-
rajzban is van pl. azért kicsiny a Répcze, mert nagy a Retyezát?) stb. mind mind
olyan dolgok, melyek a gyermeki ész szárnyprobálgatásait tetem esen megnehezitik,
de tán meg is semmisítik.

Az arán.y segítségének sablonját csak az esetben látnám' némileg jogosultnak
az elemi iskolában, ha általa tetemes rövidséget lehetne elérni; de akkor is a
következtetés szilárd talajára állítanám. Minthogy pedig azt sem mondhatjuk, sőt
a gyakorlati életben előforduló kérdésekre sem alkalmazhatjuk mindenkor, legalább
is felesleges fáradságnak kell tartanom. annyival' inkább, mert a következtetéssel
- nem csupán egységrehozást értek - nemcsak a hármasszabályra illő példákat"
hanem a többit is mind meg lehet fejteni.

Ezt nem szükséges bebizonyítanom, mivel K. N. úr maga is állítja.
Az arányok tanítását azért sem találom helyén, mert azokat el is lehet

felejteni, s ha azt elfelejti az ember, vége a használhatóságának. Mig a követ-
keztetést nem lehet elfelejteni soha. Hiszen az a vén asszony is, a ki soha sem
járt iskolába, ha ugyanolyan kartont akar venni pl. 8 rőlöt, milyent a szomszéd-
néja vett 12-őt, az első mondatban is azt kérdi tőle: hogy, volt rő.fe? A ki répát

, kapálni jár, ilyen kérdésnek van kitéve: mi a napszám? Annyira vérében, jobban
moudva lelkében van minden embernek a következtetés, hogy bűnt követ el az a
tanító, ki annak ido mitását elhanyagolja. ' S bizonyosan lesz idő, midőn a szak-
íelügyelet, melyre a mi iskoláinknál gondolni most még valóságos lázadás, (? Szerk.)
nemcsak az eredmény mennyiségét fogja mérlegelni, melyet miaden pillanatban számba
lehet venni; hanem azt a képességet is, melyre a gyermeki értelem az oktatás
által jut, s malynek éle csak felnőtt korában fog kitetszeni. Igy tanítunk az
életnek!
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A szóban lévő számtani sablon használata kárára van a léleknek, mert eltunyitja
az értelmet az által, hogy azt a saját müködésének kontrolirozása alul felmenti.
Az eredmény helyességét kétségbe vonni nincs se alapja, se eszköze. A tanító
oktatása előtt úgy hever ott, mint az a kődarab, melybe mindig új meg új betűket
vésnek, de a melyek értelmét felfogni neki nem dolga.

Ha végre tekintetbe veszem azt is, hogy az elemi iskola egy bevégzett
egész, és nem előkészítő tanfolyam felsőbb iskolára, akkor még inkább meggyő-
ződöm eljárásom helyességéről, mert a rosszat a szükségből sem kell elővennünk.

Én tehát t. kartársaimnak egyedül és kizárólag a következtetés gyakorlását
ajánlhatom, melyet immár csaknem minden vezérkönyv részletez, azzal a hozzá-
adással, hogy egy számtani feladványt lehetőleg többfélekép en dolgoztassanak ki,
mert ez az itélőképesség gyorsaságát és élességét nagyon előmozdítja.

Csizmadia Pál.
ev. tanító.

A néptanítókat legközelebbről érdeklő 1890. évi
törvények és a honvédelmi miniszternek 1890.

aug. 30. 4173. sz. körrendelete.
Az 1890. évi törvények közül a néptanítókat legközelebbről érdekli az 1-ső

t.-CZ. a közutakról és várnokröl, az V. t.-cz, .a honvédségről".
A) Az első törvényczikknek a törvényhatósági utakról szoló 25. §-a szerint

utadó tartozás alól fel vannak mentve azon tanítók, úgy szintén azok családjai,
kiknek évi fizetése 300 frtot meg nem halad, személyeiket illetőleg (Elso rész
IL, 3. fejezet 25. §).

A községi (közdülő) utakról szoló 49. §-a pedig azt rendeli, hogy községi
kézi közmunka kötelezettség alól felmentvék a népiskolában alkalmazva levő tanítók
személyeikre nézve. (Első rész V., 49. §. f) pont). .

V égül a törvény második részében, a IL fejezetben kimondatik, hogya vám-
díjak fizetése alól mentesek a temetkezési menetek, ha csoportosan és egyházi
jelvénynyel mennek, és szintén mentesek az iskola építésére ingyen kiszolgáltatandó
fuvarok. (99. §. 13. 14. pont).

B) Az V. t.-cz.
5. §. b) pontja szerint a honvédség pőttartalékába osztatnak be a honvéd-

ségbe besorozott tanítójelöltek és tanítók.
10. §-a szerint a pottartalék béke idején 8 hét alatt katonailag kiképezendő,

azontúl már csak az időszaki f'egyvergyakorlatokra hivandó be. Ha azonban külö-
nös körülmények megkövetelik. a tartalék első évfolyamának és a póttartalék két
legifjabb sorozasi évfolyamának legénységi állományába tartozó egyének ... béke
idejében is tényleges szolgálattételre visszatarthatók, illetőleg behivhatók.

A honvédségről szóló törvény idézett szakaszainak bővebb megvilágosítására
szolgál a honvédelmi miniszternek 1890. aug. 30-án 4173. sz. a. kelt körrendelete,
kapcsán megjelent utasításhól kivont következő idézet:
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1. §. 2. Béke idején a tényleges szolgálat alól fel vannak mentve az elemi
iskolai tanítóképző intézetek ut6ls6 évfolyamának és a polg. iskolai tanítóképző
intézetnek hallgatói. (V. u. 1. r. 52. §).

4. §. 2. A tényleges szolgálatnak elhalasztás a a tanulmányok külföldi tan-
intézeteken leendő befejezhetése czéljából vagy más különös méltánylást érdemlő
esetben csak is a honvédelmi miniszter által engedélyezhető.

4. Az engedélyezett halasztás lejártával a rendes tényleges szolgálat telje-
sítendő.

6. Ha valamely csapattest a hadiállományt veszi föl, akkor ~ ennek állo-
mányába tartozó, a tény leges szolgálat megkezdésének elhalasztása mellett tartósan
szabadságolf egyének ezen kedvezménye megszünik.

30. §. 6. Az iskolai szünidők alatt hivandők be katonai kiképzés végett
a) a tanító jelöltek és tanítók b) egyéb nyilvános vagy nyilvánossági joggal fel-
ruházott tanintézetekben alkalmazott igazgat6k, tanítók, nevelők és ehez' hasonl6k,
valamint ily intézetek tanul6i is.. .

Ha az iskolai szünidő 8 hétnél rövidebb ideig tart, úgy a katonai kiképzés
két közvetlenül egymásután következő évben 4-4 heti időtartammal is eszközölhető.

33. §. 2. A védtörvény 24. §-a második bekezdése alapján szabadságolt
tanít6képezdei növendékekre nézve a 30. §. 6-ik pontjának határozmányai alkal-
mazand6k.

40. §. 9. A fegyver- (szolgálati) gyakorlat alól felmentés, illetőleg a gyakor-
latnak elhalasztása engedélyezhető c) tanul6kuak, ha tanulmányaik utols6 évfolya-
mát végzik, az erre vonatkozó bizonyítvány alapján.

10. A fegyver- (szolgálati) gyakorlatokra kérelmük folytán az iskolai SZÜI1-

időkre hivandők be a) tanárok ... és tanítók, továbbá a hasonló minőségben
valamely nyilvános vagy nyilvánessági joggal felruházott tanintézeteknél a tanítás
terén alkalmazott egyének, ha a tanulmányi (iskolai) előljáróság bizonyítványával
igazolják, hogy az év folyama alatt alkalmazásukban nélkülözhetetlenek, b) tanul6k,
ha tanulói minőségüket az iskolai előljár6ság bizonyítványával igazolják.

12. A fölmentettek a fegyvergyakorlatot a következő évben után p6tolni
kötelesek.

41. §. 3. A nyilvános és nyilvánessági joggal felruházott tanintézetek tanárai
és tanítói, a népiskolák tanítói, kik a honvédség kötelékében állanak, háboru ese-
tében a }anítás folytatására nélkülözhetetlen szá~ban. az illető szakminiszter aján-
latára, O Felsége a király engedelmével alkalmazásukban meghagyhat6k.

43. §. a kivétele, tényleges szolgálat alul felmentetnek a) a pottartalékban
levő ... tanítójelöltek és tanít6k.

A reggeli könyörgések.
Szokásban van ev. egyházainkban reggeli könyörgéseket tartani. Néhol egész

éven át mégszakítás nélkül, némely helyeken pedig akkor, mikor a tanköteles
gyerme.kek iskolába járnak, - ezekkel.

Hallottam gyűJekezetekről, hol a reggeli könyörgések a felnőtt hívek részérő!
)s látogatottak, de ezeknek száma elenyészőleg csekély lehet. A legtöbb helyen
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. csak is a gyermekek részvételével, s így ezek kedvéért tartatnak a könyörgések
Pedig tulajdonképeni czélja ezen könyörgéseknek első sorban csak az lehet, hogy
a híveknek alkalom adassék vallásos érzésük gyakorlására, s másodsorban az, hogy
a gyermekek ezek által ugyancsak arra lennének szoktatva.

Tekintetbe véve azon körülményt, hogy ahol a nép minden pusztorális búz-
dítás daczára sem látogatja a reggeli könyörgéseket, az elébb emlitett czél elérése
végett szükséges-e, hogy a tanító a gyennekekkel minden reggel templomba menjen?
Nem lehetne-e azokat elhagyni, vagy ha nem, hát kevesebbre szabni?

A gyermek vallásos érzése fejlesztésére sok mód és alkalom áll rendelkezé-
sére a tanítónak az iskolában is; de többé-kevésbbé ellene nyilatkoznak a reggeli-
könyörgéseknek azon okok, melyeket alább röviden elő fogok sorolni, melyeket a
legtöbb falusi tanító a késő őszi és téli hónapokban naponként szemlélve részben
átérezni is kénytelen.

A falusi, földmívés gyermekeknek nem lévén jóravaló meleg ruháj ok, a hideg
téli reggeleken, a templomban egy jó fél óra alatt - ennyit a funkczió igénybe
vesz - megfáznak; s mikor ott dideregnek, áhitat os hangulatba jönni bizony
képtelenek.

Esős, sáros időben pedig a legtöbb helyen nem lévén a templomba jó út,
az oda menő, s onnét jövő gyermeksereg agyonsározza Iábbelijét ; s nem győzvén
a ragadós sárt, télen havat letisztogatni, az iskolát telehordja sárral. hóval. Hogy
aztán abból az amugy is túlzsufolt iskolákban milyen gőz fejlődik ki, csak az a
megmondhatója, ki az egész délelőttöt abban tölteni kénytelen. Lehet, aki
mosolyog, vagy fejét csóval ezen argumentum felett, s kérdheti : hát ha nem a
templomból, hanem hazulról megy a gyermek, akkor nem hordja tele az iskolát
sárral, hóval? Nem, legalább annyira közel sem, mert egyenként jövén hazulról
az iskolába, lábbelijét, amennyire csak tudja, letisztogatja; de a templomból egy-
szerre jövet azt többféle oknál fogva le nem tisztíthatja. (Ha pedig mégis meg-
kisértetnénk velük, az ismét igénybe venne jó fél órát)

A reggeli könyörgések miatt az iskolai tanidő 1/2 órával megrövidíttetik ;
81/2, néha 9 óra van, tnikorra a tanító és gyermekek ismét berakednak az iskolába.
A kisebb (6-8 éves) gyermekek az alatt míg a nagyobbak templomban vallnak
- nem lévén, a ki őket ellenőrizze - kényök-kedvök szerint lármázhatnak az
iskolában.

Ezen röviden jelzett viszonyok hatása alatt felmerül a kérdés: nem kellene-e,
vagy lehetne-e a gyermekekkel tartani szokott reggeli-könyörgéseket elhagyni;
kárára, hátrányára volna-e az az egyházi életnek, illetőleg a protestáns népneve-
lésnek? Vagy ha már azok végképen el nem hagyhatók változtatni rajtuk oly
formán, hogy azok csak az őszi és tavaszi kellemes időjárás alkalmával tartatuának ?

Igaz ugyan, hogy ev. egyházainkra nézve áll a közmondás : a hány ház,
annyi szokás, - s a szóban levő könyörgések tartás ának száma és médjára vonat-
kozólag is hozattak némi reformok, mert néhol csak ádventben és böjtben, másutt
hetenként egyszer-kétszer tartják meg azokat; de a leg több helyen megtartatnak
azok minden nap, mint régebben az u. n. délesti-könyörgések. És ba kérdezzük
miért P - azt nyerjük válasz ul : mert igy a szekas
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Tapasztalati tény pedig az is, hogyegyházainkban bármely reform, különösen
ha abban a, tanító vagy lelkész érdekelve van, helytelen, sokszor boszant6 meg-
jegyzésekre ad okot a népnél: kivánatosnak tartanám - s azt hiszem, velem együtt
mások is - hogy a reggeli-könyörgésekre vonatkozólag is foglaltatnék majd új
egyház-iskolai törvényeinkben intézkedés a modern páedagogia elveinek megfele-
lőleg, - mely elvek a protestáns népnevelés elveivel nem ellenkeznek.

Nem e s - P á t r 6. Ifj. Héricz Sándor.

Égnek, földnek Alkotója!
Égnek, földnek Alkot6ja!
Leszáll a nap nyugov6ra.
De mielőtt leszállana,
Lelkem egyet óhjtana:
Óh hallgasd meg imádságát,
Emeld égbe gyönge szárnyát.

Sok jót tettél ma én velem;
Tudom, nem is érdemelem.
Megtartottad egészségem ',
Vidámságom', békességem'.
Siralomra nem tért sorsom.
Nem nyilott meg bús koporsóm.

Tudom azt, hogy bűnbe estem,
De ne büntesd lelkem', testem' .
.J61 ismered gyarlóságom',
Tudod, hogy mi orvosságom :
Kegyelmedet nyujtsd hát nékem
Meggyógyítóm, idvességem!

Dolgaimról ide jöttem;
Áldó kezed volt fölöttem.
Teljes szívből elmondhatom,
Vigyáztál rám egész napon.
Istenséged esdve kérem,
Ez éjjel is tégy jót vélem.

Édes Atyám, jó Istenem!
Csendes álom érje szemem.
Őrizz engem nagy csapástól,
Kinos bútól könyhullástól.
B virraszsz fel majd holnap reggel,
Hogy áldjalak új énekkel.

Tóth litván.
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Iskolai év végén.
- Zábrák Dénestől.

Uram, jóságodról beszél
A nap, rnidőn ragyogva feljő;
Téged hirdet az esti szél
S mely hannatozva jár, a felbő.
Áldásidért ma bálás gyermeked
Meghatva zeng dicséretet neked.

*
Ezer jót árasztál reánk,
Velünk valál a mult tanévben;
Az üdv utján haladhatánk,
Testünk, lelkünk megóvtad épen.
Kegyelmed örök itallal kinál
Az igazság serény forrásinál.

*
S miként a rózsa illatát
Kelyhéből égfelé bocsátja,
Ugy száll ma jó atyánk hozzád
Hű gyermekid búzg6 imája
Áldásod ismét megújult rajtunk,

Vedd kedvesen hála áldozatunk!
*

Segélj tovább is Istenünk,
Karod vezesse zsenge nyájad,
Míg majd a czélhoz érhetünk:
Építeni' hont és sz~nt egyházat
Miként lelkünk ma fel, bozzád siet,
Éltünk legyen miudenkor . a tied. Amen.

I

Igen, szívből szeretett gyermekeim, tisztelt tanítók és szülék, keresz tyén
gyülekezet! "Dicsérjétek az Urat, mert jó és mindörökké megmarad az ő irg ~d-
massága!" a zsoltár dalnoknak ezen jól ismert, lélekemelő szavaival üdvözöllek
benneteket ma e szent helyen, hol boldog áhítatban egyesülve összeseregleltilnk,
hogya szerencsésen befejezett iskolai év végén kezeinket buzgó imára kulcsoljuk
s sziveinket hálaadással, dicsérettel emeljük fel a mi mennyei atyánkboz, kitől
minden jó adomány és tökéletes ajándék alászáll. .Az Ur soha az ő népét, még
el nem felejtette, sőt megáldotta,' reményét, ki benne helyeztette ; mint jó anya,
azt vezérli, s.egítségét ki nem leli: dicsérjük Istenünket!" .

Avagy nem nyílnak-e meg önkény telen is ajkaink az Ur nevének magasz-
talására ez ünnepélyes órában, ha eszünkbe veszszük mind ama testi és különösen
lelki javakat, maradandó, örök kincseket, melyekben az ő atyai kegyelme minket
a lefolyt 10 hónapon át ismét részeltetett ?! ha meggonduljuk, hogy gyermekeink
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ismét nevelkedhettek abban, a ki fő - a Krisztusban, hogy a gondos szülék a
rájuk bizott kicsinyeket, áld6 védő karjaikon ismét egy lépéssel közelebb vihették
magasztos czéljukhoz s a hű és lelkiismeretes tanít6k a letünt iskolai évnek. sok-
szoros fáradalmaira ismét azon boldogító öntudattal pillanthatnak vissza: a mi
múnkánk az Urban ezuttal sem volt hiába val6; - midőn az egész gyülekezet
szent örömmel s bűszkeséggel ölelheti keblére e zsenge nyájat s bizton remélh-eti,
hogy abban az egyháznak, a hazának, sz6val Isten országának ép és erőteljes
sarjadéka fog felvirúlni!? _

Val6ban, testvéreim a Krisztusban! - meg vagyok róla győződve, hogy
mindazok, a kik ma a harang ok hivogat6 szavára e zár6ünnepélyen, Isten házában
megjelentek, fiatalok úgy, mint öregek, - barátságos köszöntésemre: • dicsérjétek
az Urat, mert j6 és mind örökké megmarad az ő irgalmassága:" egy szivvel
lélekkel így felelnek: .Hogyan tiszteljelek téged, Uram, teremtőm, atyám?!
Nyújtsad mennyből segítséged, Hogy mélt6kép zengj en szám. Szent kezed munkája
vagyok S hozzám kegyességeid Sok j6téteményeid Kimondhatlanúl nagyok; Mindennap
jót tész velem, J6voltod énekelem".

Azért is, Kedves gyermekeim, vegyétek szivetekre e jeles napon Pál apos-
tolnak az efezusi gyülekezethez, de hozzátok is intézett ama komoly buzdítását:

• Adj a tok hál á kat min den k o r, min den e k r ő 1, ami Uru n k
.1 é z u s K ri szt u sna k nev ébe n, a z Ist enn e k, é s a z aty á nak." (Ephes.
5-20).

Adjatok hálákat, s kérdezzük: 1. Miért? 2. Kinek? és 3. Hogyan?

• Adjatok hálákat mindenkor, mindenekről".
Szép és üdvösséges dolog a hálaadás. Mily megható látványt nyújt a

kegyes földmívelő, midőn szorgalmas munkájának gyümölcsét, a telt kévéket csü-
rébe takarva, imára kulcsolja kezeit, ezt mondván: az úr gondot visel! Avagy
midőn a szőlős gazda a hegy édes levét pinczéjében elszürvén, hálás tekintetet
vet égfelé s így sz61: •Hogy ne dicsérném az Istent, zengedező énekkel!"

S van-e szebb, lélekemelőbb ünnepe a keresztyén gyülekezetnek, mint midőn
az évnek áldásaiért mond köszönetet fentart6 Istenének s hálás szívvel együtt
énekli:

• .1ó az Ur, ti ég s föld áldjátok s. a. t. midőn gazdag és szegény, kézműves
és tudós örvendező lélekkel jelenik meg az Ur szine előtt s hálákat ád a menyei
atyának sokszor és sokféleképen tapasztalt segedelméért : "Kisebb vagyok uram,
minden te j6téteményidnél és igazságodnál, melyet cselekedtél a te szolgáddal."

Igen a háladatcsság általában egyik legszebb, de ritka. keresztyén erény.
különösen pedig főékessége a gyermeki kebelnek ; e nélkül ifjú éltetek oly rideg,
sivár és szomorú volna, mint a jégmező, mint a kirabolt s összedűlt ház. S ba
a hit, isteni félelem, engedelmesség, ártatlanság és szeretet viruló r6zsák fiatal
kerefok zöldelő tavasz kertjében, a háladatosság a friss reggeli harmat azokon,
mi nélkül ifjuságtok díszes virágai csakhamar elhervadnak s helyükön mérges dudva,
gyom burjánzik fel.
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S ha már a mulő, testi javakért is, minők étel, ital, ruházat, erő, egészség,
szent kötelességünk hálákat adni .... mennyivel inkább ösztönöz benneteket érző
szivetek, gondolkodó lelketek a szellemi áldásokért való hálaadásra, miket rozsda
és moly meg nem emészt, sem a lopók el nem lophatnak ; köszönetet mondani a
hasznos ismeretekért s keresztyén erényekért, melyekkel ismét gazdagodtatok,
szivetek, lelketek művelődéséért, miben ismét előbbre haladhattatok s nevelked-
héttetek nem csupán testetek állapotában, hanem egyszersmind bölcseségben, Isten
és emberek előtt való kedvességben is; - és így mind biztosabban remélhetitek,
hogy majd egykor a létért való küzdelem verseny terére kilépve megállhattok, a
kor követelte igényeknek megfelelhettek, és mint Isten, fiai, jellemes emberek,
kikre oly nagy szükségünk van, sikeresen, áldással működhettek a számotokra
kij elelt helyen az egyház, haza és társadalom jóvoltára

Ezért adjatok hálákat ma, az iskolai év véghatáránal , ,

II.
És vajon kin e k tartoztok ti ma hálaadással? E kérdésnél bizonyára önkény-

telenül is jó s z ü 1e it e k r e gondoltok s kis szivetek azt sugja, hogy nekik kell
ma először is köszönetet mondanotok ama önfeláldozó nagy szeretetért, melylyel
ti rólatok éltetek első perczétől fogva mind ez ideig híven gondoskodtak.

Bizony, méltányos követelés ez: Ti gyermekek engedelmesek legyetek a
szüleiteknek az Urban s háláljátok meg jótetteiket az Urban! Hisz ők Istennek
helyettesei ti körületek; a mely áldást az Ur nektek szánt, az ő kezükbe rakta
le s a mit az Ur tőletek kiván, azt az ő ajkaik hirdetik tinéktek. Ki tudná meg-
számlálni azt a sok jót, melyet ő tőlük naponként nyertek?! -- Annyi kincsetek
soha sem lesz az életben, legyetek bár egykor a világ leggazdagabb emberei,
hogy j6 atyátok értetek hullatott verejtékét s édes anyátok álmatlan éjeit, felet-
tetek virrasztó gyengéd szeretetét valaha megfizethetnétek. - Most még nem is
halálhatjátok meg jóságukat máskép, minthogy szem előtt tartjátok a 4-ik paran-
csolatot: Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy j61 legyen dolgod és hosszú
életü légy e földön! Mennyi áldás füzödik e parancsolat telj esítéséhez s mennyi
átok kiséri annak átbág6it itt és amótt! .. , . ,

Hálás köszönettel tartoztok ti ma egyszersmind buzgó tan í t 6 it o k nal,
is, kik a lefolyt tanévben is az igaznak, szépnek és jónak magvát hintegették
szivetek termőföldjébe. - Ők voltak a hű kertész ek, kik fiatal életfátokat ápol-
gatták, öntözgették, nemesítették, ártalmas befolyások ellen lehefől eg megőrizték
a könnyelmüség és bűn kinövéseitől lelkiismeretesen tisztogatták. Óll, menny
munkába és fáradságba, mennyi nehéz órába s türelembe került nekik, míg titeke
idáig vezethettek s nevelhettek ! , . .

Köszönjétek meg nekik hű gondoskodásukat az által, hogy tanításaikat buzgó!
követitek, őket tisztelitek s mindenkor gyermeki kegyelettel s hálás szerétette
osüngtök rajtok.

De hálaadástok. valamint szüleitek s tanítóitok hálája is mindenek előtt é
főképen Istent, a mi Atyánkat illeti.

Az ő kegyelmének sugarai világítottak előttetek a lefolyt tanévben is,
terjesztette ki fölöttetek áld6lag, védőleg erős karjait, az ő atyai szemei őrködte



napjaitok felett;' az o igéje volt a mennyei kenyér, mely lelkeiteket táplálta, az ő
evangyelioma azon élő kutforrás, melyből mulhatlan örömök után szornjazó szivetek
üdülést meríthetett; mert - mint Pál apostol mondja: sem az, a ki plántál
sem az a ki öntöz, hanem az 'Ur, . a ki előmenetelt ád. Ha o nem építi
a házat, hiába fáradoznak az építdk, ha ő nem őrzi a várost, hiába vigyáznak
az őriz ok.

Mindezideig megsegített minket az Ur! Ő engedte ez évet is szerencsésen
befejeznünk; o kimélte meg gyermek szobáinkat a pusztító ragály öldöklő angya-
látől ; a könyörtelsn halál iskoláink több mint ezer növendéke közül csupán hetet
ragadhatott el. Dobogó szivvel, aggódva nyitottek meg ezelott 10 hónappal ez
iskolai évet, s ime az Urnak jósága sötét gondjaiukat.vmint ia napsugár a fenye-
gető vészfellegeket -- kegyesenszétoszlatta s ujjongva zenghetjük ez órában:
"Mely nagy az Ur kegyelmessége, Mely vad sziv az, Kit meg nem hat! Óh nin-
csen-e ércz keménysége. Ha itt hidegen maradhat! Nem, én valamiglen csak élek,
hozzá nem leszek mostoha; Áldd őtet, áldd óh okos lélek, Ki nem felejtett.
el soha!"

ur.
Végül kérdezem még ked ves gyermekeim! Miként adtok ti Istennek

mélt6 hálát? .. Hitbuzg6ság, erényes élet folytatása és keresz-
tyéni szeretet gyakorlása által Szeretett gyermeksereg! Vésd szívedbe
mélyen a nagy apostolnak ama szavait, melyekkel ő egykor derék tanítványát, a
fiatal Timotheust üdvözölte: "Te pedig maradj meg azokban, a miket tanultál s
melyek reád bizattak, tudván, kitől tanultad!" A j6 mag, melyet jeles tanítóitok
szivetekbe hintec ettek, csak úgy fogamzik meg, csak akkor növekszik s termi az
6hajtott gyümölcsöket, ha azt lelketek mélyében megőrzitek.

Támadja meg bár evangyeliomi, boldogít6 hiteteket a pusztító közöny rágödö
férge, a minden oldalröl felétek zudulö vallástalanság ádáz vihara, avagy a föld höz
ragadt, anyagias gondolkodás sorvaszte levegője: álljatok erosen, tart átok meg
a mitek van, e drága kincseteket, hogy senki el ne vegye a ti koronátokat,

És ezt kiváltképen nektek kötörn lelketekre, felserdült növendékeink, kik e
mai hálaünneppel egyszersmind az iskolától mindenkorra bucsut vesztek, és kiléptek
a nagy világba, az élet sikamlós Pályáj ára. Maradjatok hivek Istenhez, a ti atyá-
tokhoz és a ti megvált6 Jézustokhoz ; Istenben helyezett rendíthetlen bizalom s
eros hit legyen az a vándorbot, melyre különféle hivatástok rózsás vagy tövisos
útjain bizton támaszkodtak. Ne feledjétek el, hogy habár az iskola kapui a mai
nappal bezárulnak is mögöttetek, az Isten háza minden nap nyitva áll számotokra,

Itt vagyon immár a ti további iskolátok, ide jöjjetek gyakran, szives örömest,
a hitrokonokkal való közös épülésre, örök javakat gyűjteni, sziveteket gyermeki,
bizalmas imádságban Isten előtt kiönteni, vándorlástok ösvényén vigaszt, erőt,
kitartást keresni s ne vessétek meg a mi isteni tiszteleteinket, mint azt manapság
oly sokan cselekszik

Kedves gyermekeim! Adjatok hálát Istennek erényes élet folytatása által.
Mutassátek meg cselekedettel és val6sággal, hogy evangyéliomi tanulök vagytok
s 6 -7 éven keresztül nem hiába ültök buzgón tanulva az üd vözíti5 Jézus lábainál
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Ne feledjétek el, hogy csupán önmagatokt61 függ a mi - felőletek táplált
reményeinknek s édes örömünknek, melylyel ma soraitokon végig tekintünk -
epedve várt teljesülése. Arra törekedjetek, hogy lsten fiainak. a láthatatlan egy-
ház tagjainak száma ti általatok is szaporodjék úgy itt alant, a hű kötelesség
teljesítés mezején, mint ott fent egykor a választottak seregében.

De bizonyítsátok be háladatosságtokat egyszersmind a keresztyén felsegélő
szeretet szives gyakorlása által is. N evelkedjetek a Krisztusban s miként ő az
elveszett emberiséget üdvözftő szeretetével ölelte keblére, úgy lakozzék ti bennetek
is az önzetlen felebaráti szeretet; s e szeretetben gyakoroljátok magatokat már
zsenge korotokban. S midőn ti a keresztyén iskolának áldásaiban oly bőven része-
sültök, tegyétek le az evangyéliomi szeretet áldozati filléreit szivesen a mi gyám-
intézetünk perselyébe. melynek szent czélja abban áll, hogy szegény, inséggel küzdő,
csapások által sujtott evangyeliomi testvéreinket templom és iskola építésben
segélyezi és igy Isten országa felvirágzásának egyik hathat6s tényezője. Aszives
adakozót szereti az Ur, s a mit ti itt szerényen - rejtekben cselekesztek, ő
azt megjutalmazza nyilvánosan Igy adjatok hálákat Istennek. Az ő áldása nyu-
godjék iskoláinkon, gyermekeinken - gyülekezetünkön, míg egykor megdicsőült
ajakkal magasztalhat juk szent nevét: Dicsérjétek az urat, mert [ö és mindörökké
megmarad az ő irgalmassága. Amen.

Ének.

Ha az élet terhe csüggeszt,
Ember! figyelmedet függeszd
Az örökké valóra.
A gond és bú mivel terhes
Megenyhülést addig keres,
Mig nem üt a végóra.

Ha a kisértő próbája
Gyenge erődet próbálja,
Ne ess könnyen kétségbe.
Akadályok, fáradalmak
Szívednek bárha fájhatnak,
Juttatnak üdvösségre.

Nyomoruságok keserve,
Bár általad nem keresve
Ér is életutadon:
Mint ragyogó nap az égre,
Feljő boldogságod végre:
E szent hitben bizhatol.
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Csak a nu szent s igaz, kövesd
A muló kéjt, gyönyört megvesd,
Mert ez udvöd ártalma.
A krisztusi igaz élet
A Krisztushoz vezet téged
S nem lesz, a mi árthatna.

S Így, ha élted napja lejár,
S állasz mint számadó sáfár
Szent atyád szine előtt;
A hervadhatlan koronát,
Földi küz désed jutalmát:
Veszed híven áldva őt.

Mód Léná.rd .

..A.. V é r.

Az ablak előtt. épen az iréasztalára egy pók ereszkedett le majdnem rnin..
dennap . Jóformán észre se vette volna, de egy nap, hogy nagyon maga elé talált
nézni, meglátta a szeba új lakóját. Léniát keresett, hogyagyonüsse, majd meg-
gondolta magát ... hadd éljen ... Jóformán ez az egy pára vonzódik hozzá, azt
is elpusztitsa? .. Olyan nevetséges melancholikus hangulat fogta el, hogy ha
hamaljában egy tükröt tesznek elébe, élneveti magát azon szánalmas képen, a mit
az visszamutat.

Sazóta a pók hűségesen lejárt hozzá Mit keresett, mit nem - lsten a
megmondhatója, csakhogy mindennap megcsillant az a szép ezüstös fonál ott az
ablak előtt s a végén egy rút, nagyhasú féreg motoszkált ezernek látszó lábaival
s ereszkedett lej ebb-lej ebb, mig végre meg nem koppant az asztal sarkán, épen
ott, a hol a levél nehezék alatt mindenféle irományait tartogatta. Ezeket az irásokat
kényelmesen körülmászta, egy darabig meg is állt a nehezék tetején s ügy néze-
getett mozdulatlanúl ... mintha épen ő rá nézett volna. Végül megint a fonálra
bizta magát s a szál fogyott, fogyott, míglen a pók el nem tünt a fliggöny mö-
gött, fönt az ablak egyik sarkában.

Mit akar ez az állat? Miféle ösztön hajtja napról, napra ide le, ugyanazon
egy helyre. Fogta az asztalt és eltette a másik ablak elé. Ott is megtalálta, két-
három nap mulva már úgy mászott a falon le, az asztallábon föl, mintha egész
életében egyéb utat se járt volna. Oda ült a levél nehezék tetejére és bámult,
az a hat-nyolcz szeme mind mind rá meredt. Oda hajolt, hogy közelebbről lássa.
hát nem is volt olyan csuny a állat s azok a szemek szinte jóságosan, okosan
tudtak tekinteni ... Mégis csak megnézi mi bántja azt a szegényt? Létrát hozott
és fölkereste azt a vaczkot, a hol a pók elszokott tűnni. Rideg, sötét egy zug
volt, a hálóban egy pár Tég elszáradt légy... különben egyetlen élőlény se a
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közelben Megmozgatta a hálót ... semmi ... ráfujt, talán ez jobban elhat minden
zugába ... újra semmi. Bizony ép olyan magányosan élt ez az állat, mint Ő ebben
a házban Talán ez hozta le naponta oda az asztalára, talán életet, élőlényt ke-
resett ez a pók, akárkit, csak valami élőt, mozgöt, hogy ne legyen olyan egyedül ...
Csodálatos ösztön van az állatokban.

S- ettől fogva megszerette az őszobatársát. Az asztalt visszatette régi he-
lyére és jobban tudott dolgozni, ha az a vén ráncz os, poros féreg ott ült előtte.
A harangozó feleségének, a ki takarított, lelkére kötötte, hogy le ne verje azt a
pókhálót. A mért aztán az a hir terjedt a faluban, hogy a kántor pókot szelidit.
Egyes nagyon okosak már arról meséltek, hogy bizonyosan a pókháló kell neki
valami újmódi selymet akar kitalálni, a miből az egész község meggazdagodhatik.
Hja miudig valami nagyban töri a fejét, igen eszes ember az kérem.

A tiszteletesné egyszer csak azzal fogadja:
Mikor állíttat már selyem gyárat?

- Nem értem.
- Azt beszélik a megyében, hogy ami kántorunk pókokat tenyészt; aztán

selymet készít a hálójukbél. Elmosolyodott ezen a bolondságon és bemutatta vén
barátját a tiszteletesnének. - Látja néni kém, ilyen a világ, a legönzetlenebb do-
logban is érdeket, anyagi hasznot keres Szegény pökom, azt hiszik, hogy há-
lód től akarlak megfosztani ... ne félj .

Ez megint olyan magának való théma, hogy neki adja magát a búnak
és szidja a világot. Tán szerelmes ebbe a szörnyetegbe, vagy mi?

- Olyan formán. Nagyon megtudnám siratni. Ugy elgondoltam, hogy meny-
nyire hasonlit a sorsa az enyémhez. Valami ellenséges szél, valami végzetes bika-
nyálan ide vetette ebbe a sarokba. Itt kell élnie örömtelen s itt fog kimul ni, nem
mintha akármikor odébb nem mászhatnék, de mert fél megválni ettől a zugtol
hátha rosszabbra kerül ... Én vagyok neki egyetlen bará~ja... érzem, hogy utá-
nam veszne ... De meg ez is oly különcz lehet a pókok, mint én az emberek
közt ; mert a pókok nem igen tűrik meg egymást közelben, ritkán egy hál6ban ...
És talán máskép tenne, de nem talál hasonló társra ... lejár hozzám ... akár csak
én néha tiszteletesékhez ...

- Oh maga nagy gyerek - nevetett a tiszteletesné, de a szemei egy ki-
csit nedvesek voltak. -

És egy napon, egy verőfényes, szép tavaszi napon csakugyan leverten balla-
gott át a tanít6 apapékhoz.

- Már második napja nem jött le az asztalorura. S nem merem megnézni,
hátha ott lelem összezsugorodott, holt tagokkal a hálója sarkában ... mint a hogy
a legyei szoktak ott száradni.

- Talán kimászott az ablakon, hisz mindig tárva-nyitva.
-- Az még jobban fájna.
- Jőjjön nézzük meg. S a tiszteletesué megfogta a tanít6 kezét, mint va-

lami gyámolitásra szorul6 'gyereket ügy vezette át kézenfogva az iskolaházba. Az
félénken agg6dva követte. Szinte huzatLa magát.
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N o, sohse gondoltam, hogy vén koromban ennyi bajom legyen egy p6k miatt
- jegyezte meg a tiszteletesné és felküldte a tanít6t a létrán az ablak sarkához.

- Mi baj? Él-e még? Ott van-e?
- Itt van! Kiáltott a tanító kitörő örömmel! ÉI! De - s ezt már szo-

moruan mondta - ketten vannak ...
- Ketten? No, lám, párja akadt, hát fölmondta a barátságot. Lefőzte ma-

gát. Tanuljon tőle.
S a tanító elszontyorodva mászott le 'a létráról. Ezóta hasztalan leste a pókot

Mert várta. Két három hétig is reménykedett. Hát ha ez is olyan pók természet
csak s elveri magától a másikat, meg újra visszatér hozzá ... De nem. Mikor
meglátogatta őket, még mindig ketten éltek ... csöndben, békességben... El is
gondolta magában, hogy mégis valami különös dolog lehet az a családi élet, hogy
az állattal is elfeledtet mindent... multat ... hozzátartozókat ....

Eh, bolondság, egy pók révén ilyen gondolatok ....
(Folytatás következik.)
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A siovidéki ágo ev. tanítók közgyülése.
A siovidéki ágo ev. tanítói kör tavaszi közgyűlését tisztelendő Lagler Sándor

elnöklete alatt az idén Pálfán tartotta, május hö 20-án.
Elnök emelkedett hangú megnyitó beszédében üdvözli a csaknem teljes

számban megjelent rendes és rendkívüli tagokat, valamint a szép számmal egybe-
gyűlt érdeklődőket és kiemeli, hogy az iskola a kisdedeknek necsak nevelőintézete,
hanem temploma is legyen, hol a tanítás központját az Urnak félelme, a vallá-
sosság képezze, melyet folyton szem előtt tartani és abban minél több sikert
elérni legyen kitüzött czélja minden prot. tanítónak.

Ezek után a megindultságig mély fájdalommal emlékszik meg t. Eiferth
Henrik, volt sár-szent-Iőrinczi tanító, körünk volt könyv- s pénztárosa, karmestere
és annak egyik legbuzgóbb tagjának váratlan elhunytáról. Róla - úgymond -
elmondhatjuk, hogy ő a tanítói karnak dísze, büszkesége volt; mint tanító páratlan,
mint barát felejthetetlen Példájábel meríthetünk buzgóságot kötelességeink tele-
sítéséhez.

A kör minden egyes tagja szívvel, lélekkel osztozik a tolmácsolt érzelmekben,
s kimondja, hogy szeretett, elhunyt kartársunk jegyzőkönyvileg megörökíttessék.
Béke és áldás lebegjen porai felett!

Olvastatott nt. alesperes úrnak a körhöz intézett levele, melyben a tanítói
gyűléstől két rendbeli kérdésre vár feleletet. Az elsőben felhívja a kör tagjait,
az esperességben már régebb idő óta napirenden levő esp. tankönyv kérdésének
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mégoldása szempontjából, hogy akik a tervezett tankönyv egyik vagy másik
részének megirásával próbálkozni akarnak, a kör gyűlésén jelentkezzenek.

Minthogy a kör nem helyesli azon eljárást, hogy az emlí tett egyetemes
tankönyv vállalkozás utján irassék meg, hanem azon nézetben van, hogy annak
megirása pályázat utján történhetik legczélszerübben, noha a tankönyv létrehozását
tekintett el speciális viszonyainkra, szükségesnek tartja, nem ajánlja, hogy tagjai
közűl a könyv bármely részének megírására bárki is vállalkozzék, hanem ehelyett
nyilt pályázatot ajánl e tekintetben nt. alesp eres úr figyelmébe.

A másik kérdésre vonatkozólag, t. i. hogy addig is, mig II czélba vett
tankönyv kérdése megvalósítható lesz, egyöntetüség szempontjából, mely könyveket
ajánlja a kör úgy magyar, mint német iskolák számára kézikönyvül.

Erre nézve azon nézet merült fel, hogy e kérdést egy bizottsághoz volna
czélirányos utasítani, miután minden tag a saját maga által használni szokott tan-
könyvet fogja legjobbnak mondani, minek következtében kellő megállapodás bizonyos
tankönyvre nézve nom lesz lehetséges. Miután pedig a válasz sürgős volta miatt
a gyűlés kebeléből bizottságot ki nem küldhet, általánosságban most nem kiván
a dologhoz szólni, mégis az egyes t.árgyak közűl hamaljában egybehangzóan a
magyar iskolák számára Kapi-Papp-féle olvas6könyveket; a német iskolák számára
pedig Jansz-féle olvasókönyveket s Bakó-féle "Magyar nyelvtan és olvasókönyvet"
ajánlja.

Mátis .Tános helybeli tanító tartá ezután gyakorlati előadását, thémául
tüzvén ki a farizeus és publikánusról szóló bibliai történetet. Az előadás sikeres
volt, a mennyiben előadó a felvett thérnát nemcsak szépen és alaposan fejtette
ki, hanem növendékein meglátszott, hogy' nincsenek a betűhöz kötve s a tárgy
körül meglehetősen szabadon mozogtak. A feleletek formai tekintetben is elég
szabajcsak voltak. A kör előadónak sikerült előadásáért elismerését nyilvánítja.

Következett Sohafer Mihály felolvasása Linde Henrik volt varsádi tanító
emléke 'felett. A felolvasott nekrológban élénken tünteti fel a boldogultnak fárad-
hatatlan szorgalmát, mély vallásos érzelmét s a magyar nyelv terjesztésében kifej-
tett ügybuzgalmát és egyéb érdemeit. Asikerült dolgozatért a kör felolvasónák
köszönetet szavaz.

Ifj. Kring Gyula udvari tanító olvasta fel munkáját következő czimmel: .Az
egészség fenntartása a népiskolában". Munkahozó a testi nevelésre való több
gond szükségességét hangoztatja s felsorolja azon eszközöket, melyek e részben a
tanító rendelkezésére állnak. Biráló egyes tételek lövételévei elismeréssel szól a
munkáröl.

Különösen élénk volt az eszmecsere azon felvetett kérdés köriil, valjon
megengedhető-e egészségi szempontból a gyermekeknek az iskolában való étkezés?
Pro és contra vélemények után a dolog oda lyukadt ki, hogy a kivételek tekin-
tetbe vételével, a gyermek otthon költse el eledelét s ez által is szokjék rendhez,
mely inkább szolgál egészségére, mint a gyakori evés és az előadás iránt is
jobban érdeklődik akkor, ha a tariszuyában a könyvek mellett nincs ott a ~ darab
kenyér IS!

A következő munkahozö magam valék. A dolgozatot - tekintettel a közel-
multban családomban előfordult lesujtó csapásra - biráló Lenile István némedii
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tanító olvasta fel a következő czimmel: "A tanítói fizetések rendezése"*). A munkát
fölösleges itt ismertetném, miután körünk határozott kivánságához képest szíves
közlés végett, ebből kifolyólag tágabbi ismertetés s esetleg megbeszélés szem-
pontjából, amúgy is bátorkedtam tek. szerkesztőségnek beküldeni, csak azt említ em
fel,' hogy bíráló általam felhozott eszméket nem tartja keresztülvihetőknek ; míg
az értekezlet nézeteimet magáévá teszi s azon óhajtásat fejezi ki, hogy a munkában
foglalt eszmék szerző által röviden egybefoglalva a nt. egyházmegyéhez oly kéréssel
terjesztessenek fel, hogy a tanítói fizetesek és valasztasok kérdése a lelkészi fize-
tések és választások kérdésével együtt zsinatilag rendeztessék.

A kör pénztárának bevétele volt a jelen évben 60 frt 10 kr. Kiadása 47 frt
37 kr. Maradvány 11 frt 73 kr. Ehhez számítva 4 frtnyi hátralékot az összes
maradvány Hi frt 73 krt tesz ki.

A megüresedett hivatalok következőleg lettek betöltve: könyv-és pénztáros-
nak Sohafer Mihály; ellenőrnek id. Kring Gyula; karmesternek Hammer József;
tiszteletbeli karmesternek tiszt. Tomka Gusztáv györkőnyi lelkész úr választattak
meg egyhanguIag.

A népiskolai szakbizottságba a kör Gömbős Gyula és Polgár Jözsef tag-
társakat küldi.

A jövő őszi gyűlés helyéül Kölesd, a tavaszi helyéűl pedig Paks tüzetett ki.
A győrmegyei tanítói kör által indítványozott kerületi tanítói gyűlés meg-

beszélése feledékenységből kimaradt a programmból, mi ha nem történik bizton
hiszem, hogy körünk ezen eszmét egyhangulag magáévá teszi. Most e pont az
őszi gyűlésre marad.

Az értekezletet, mely d. ll. 2 óra után ért véget, társas ebéd követte,
melyről azt hittük, hogy ezuttal nem leszen .lucullusi", mert derék házigazdánk
még egy évvel előbb jelentette ki, hogy nála nem lesz másra kilátás, mint ·egy
jó magyaros paprikásra. De hát .ember tervez, Isten végez", azaz hogy ez
esetben a gondos háziasszony végzett másképen s úgy megtraktálta a jelenlevőket,
hogy bátran lehet ezen izletes köz ebédet is •lucullusi " számba venni. Most már
nem tudom bennünket akart-e megtréfálni a házigazda, vagy hogy őtet tereferélték
meg - - otthon! Annyi bizonyos,. kellett valaminek lenni a dologban, mert a
jelzett paprikásnak híre-hamva sem volt, sőt bőjtölnie és kiszolgálnia is kellett,
alighanem büntetésűl a másnak dolgába való illetéktelen beavatkozásért. Azonban
alkalmasint beérte ő asz ag á val is! Akiszolgálat hianytalansága, s tán más
egyéb is különben a bájos házikisasszonynak érdeme, ki fáradhatatlan volt a szíves
kinálásban, melynek ki tudott volna ellentmondani!

Különös jelenségként említ em fel, hogy a szokott toasztok ez alkalommal
elmaradtak, pedig magyar embernél, csak valamire való ebédnél is, ezek szekták
pótolni a csemegét. Valaminek kellett lenni, a mi a kedélyekre oly p y o m as z-
t ö l a g hatott. Azóta eszembe jutott, hogy Pálfán nagyon garázdálkodik a phiIloxera,
alkalmasint ennek tudata némította el a társaság ot a díkcziózástól. Hja a phillo-
xera nemcsak. a szőlőtőkét pusztítja ki, hanem vele együtt - úgylátszik -
a toasztokat is!

*) Lásd fentebb a hasonló cztmű czikket! Szerk.



Csak most veszem észre, hogy ismét .Iuoullusi" ebédrfil beszéltem, a minek
nem lett volna szabad megtörténni, nehogy megsz6ljon érte bennünket valaki. De
hát most már nem .segithetek a bajon. Különben kérem, úgy van ez· nálunk
tanít6knál, hogy: "reggel krumpli, délben krumpli és este krumpli". Csak némi
kis eltérés is ettől, n á 1u nk már' lucullusi számba megy. Hogy értekezleti köz-
ebédünk még ennél is j 6 v aj eltért a rendestől, az abban lelheti magyarázatát,
hogy nálunk taval sehogy sem vágott be a krumpli s vetőmagnak is alig maradt!

PolgárJ 6zsef,
főjegyző.

A kemenesaljai ev. tanító egyesület közgyüléséröl.
A kemenesaljai ágo hitv. ev. tanítóegyesület ez.1891. jun .. ő-én Ns-Dömölkön

Tiszt. Dubovay Béla lelkész és Tek. Dr. Berzsenyi Jenő urak társelnöklete alatt
tavaszi közgyülését tartotta . Jelen voltak az egyleti tagok on kivül Nagy tiszt. M6d
Lénárd esperes, Tiszt. Nagy Sándor ns-dömölki lelkész, Tiszt. Varga Pál S. lelkész
urak. Mely alkalommal' a gyülés a főbb vonásokban következőkép folyt le.

A mult 1890. jun. ő-én Na-Dörnölkön tartott közgyülés jkönyvének felolva-
sása kapcsán ,a .kiküldött bizottság jelenti, hogy a Tek. Dr. Berzsenyi Jenő világi
elnök ur által 1 drb 10 frankos aranynyal jutalmazand6 eme pályakérdésre :
"Hogyan lehet a gyermeket meggátolni abban, hogy a madárfészkeket le ne
szedje?" 3 pályamű érkezett be" melyek közül a bizottság a legjobbnak itélt
jeligés levélkéjét felbontván, kitünt, hogy a mű szerzője: R6zsa János kis-semlyói
tanít6, kinek is a jutalom a gyűlésen átadatott. Egyuttal utasítva lett az egyI.
jegyző, hogy mind a három munkát az "Evang. Népiskola" czímű lapnak küldje
bet) s ezen munkákat bocsássa körözésbe.

Ezután Szab6 György magasi-í másodtanít6 olvasta fel ily czímű munkáját :
"Mi az oka sok esetben tanításunk sikertelenségének, daczára legjobb igyekeze-
tünknek ?" Abevezetésben sz61 az általános érdeklődésról a népiskolák iránt;
továbbá megmutatja, hogy mit ért ő igazi siker alatt s rámutat a sok akadály
közül egy r e különösen, mely kiválóan megnehezíti a tanítás tart6sságát s az
általa kivánt czél elérését; s enagy akadályt abban találja fel, hogy nincsenek
elegendő szemléltető eszközeink. Ennek folytán beszél a szemléltetésről, ennek
nagy fontosságár61 s ajánlja, hogy minden tanít6 igyekezzék tanszergyűjteményt
létesíteni s a - különösen a mértani föld,rajz és természettan tanításánál szük-
séglendő - drágább tanszereket. pedig az egylet által kivánja beszereztetni. E

. munka birál6ja: Zsorna Rezső csöngeí másedtanítö behat6an foglalkozván e mun-
kával, az abban foglalt nézeteket- csekély kivétellel - mind magáévá teszi.
Az egylet ugy a munkahoz6nak, mint a birálónak gonddal készített s csinos nyel-
vezettel irt munkájukért köszönetet szavaz. A jövő közgyülésre mnnkahoz6ul:
N agy Pál mihályfai, birá16ul: Sümegi János simonyi-i másodtanit6kat nevezi ki az
egylet. Az őszi értekezlet helyéül pedig Z.-Istvánd lett kijelelve.

*) Egyikét a beküldött munkáknak fentebb közöltük, a másikat, mely a kérdést némileg
más szempontból tárgyalja, jövőben közöljük; a harmadik nem közölhető. Szerk,
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Az 1890. nov. 21-én N s.-Dömölkön tartott közgyülésének jkönyve 4. pontja
szerint, a kiküldött bizottság a tankönyveknek az iskolákban leendő egyöntetü
használata iránt esperesi utasítás folytán véleményes jelentését terjeszti be.
Tekintve, hogy az egyházmegye iskoláiban a tanterv, tananyag egyforma, - tehát
az egyöntetüség a leglényegesebb dolgokban már megvan; s az egylet tudomása
szerint a kemenesaljai ev. egyházmegye összes iskoláiban csakis a dunantuli ev.
egyházkerület által ajánlott s elfogadott könyvek vannak használatban; tekintve
továbbá, hogy az éltesebb tanítoknál a tanmód változtatása a sikert nagyban
koczkára teszi; továbbá tekintve, hogy a gyakori tankönyv változtatások nemcsak
hogy a sikert nem biztosítják, sőt az a szülék et illetve is csak kellemetlenséggel
jár, s ezen eljárás a tanügynek sem válik javára; s tekintve végül. hogy az
egyöntetüség - a legkisebb részletekig alkalmazva -' az egyéni módszer érvé-
nyesiilését megakadályozza, s .így a versenyt, - a haladásnak legbiztosabb zálogát
- teljesen kizálja,' - ennélfogva kéri' az egylet a Nagytiszt. s Tek. egyház-
megyét, hogy az eddigi szokást tartsa fenn, vagyis a dunántuli ev. egyházkerület
által ajánlott és elfogadott tankönyvek közül bárki, bármelyiket szabadon alkal-
mazhassa.

Az egyleti könyv- és pénztáros jelentései után Szab6 Gyögy lépett fel három
inditványnyal. Első sorban, hogy az egyleti alapszabályok a tagok számára az
egylet által legalább 50 példányban nyomassanak ki. Az egylet Nt. Bognár Endre
ker. népisk. bizottsági elnök úrtól kivánja azokat beszerezni. A második indít-
ványában kéri az egyletet, hogy állítson fel tanszergyűjteményt ; a harmadikban
pedig, hogy az egylet az "Evang. Népiskolát" nyilatkoztassa hivatalos lapjának.
Ezen inditványok azonban nem lettek elfogadva.

Végül Tek. Dr. Berzsenyi Jenő világi elnök úr a munkakedv fokozása czél-
jából ismét 1 drb. 10 frankos aranyat tűzött ki pályadíjul e kérdésre : "Hogyan
töltheti idejét a tanító a nyári szüidő alatt a legáldásosabban a népnevelés érdekében? II

Pályázati határidő: 1891. decz. 31. - Felhivatnak a pályázók, hogy jeligés levél-
kével s idegen kézzel irott munkáikat jelzett időig 'I'ek, elnök úrhoz beküldjék.
Birá16bizottsági tagok a mult évben kinevezettek maradnak, csupán Ludván János
helyett - ki sokoldalu elfeglaltságát hozta fel indokul ~ Pap Ferencz magasi-í
tanít6 lett kinevezve. K.

A györi a,O'
Ő· ev. egyházmegye .tanítö-tcstületének

közgyülése.
Mondbatni teljes számban gyülekeztünk egybe a téthi ev. iskola egyik ter-

mében jun. 8-án reggeli 9 6rakor, hol "Isten felséges adománya" czimű dallam
négyhangú eléneklése után Nt. Bog n á rEn dr e, egyletünk érdemdús elnöke
röviden megnyitotta a gyülést. Ezután három tagu küldöttséget nevezett ki, hogy
N s. Föl dv á r y Ele m ~ r dr. megválasztott világi elnök úrat a szomszéd szo-
bából agyülésterembe való megjelenésre felhivja. Világi elnök úr megjelenvén, a
háromszorosan felhangzó "Éljen" után Nt. Bognár Endre úr remek beszéddel
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üdvözölte az egylet nevében örömének adván kifejezést azon szivességért, hogy a
világi elnökséget elvállalni méltóztatott. N s. Dr. Föl d vár y Ele ni é r fennkölt
hangon s mély érzéssel ecsetelte a tanítói hivatal fontosságát s megtiszteltetésnek
jelentette ki részéről megválasztatását, minek folytán 100 frtot kegyeskedett ado-
mányozni az egyleti könyvtár számára. Végül Varga János malomsoki kartárs mint
alelnök üdvözölte a testület nevében vil, elnök úrat.

Ezek után következett a mult évi gyülés jkönyvének felolvasása s reá pon-
tonként az észrevételek selintézés megtevése.

Felolvasást tartott Hetvényi István enesei tanító: .Miért hazudik a gyermek
s mit tehet a tanító annak megakadályozására nézve"? czímű kérdés felett. E
fáradhatlan s tétlenséget nem ismerő éltes kolléga mint máskor, úgy most is le-
kötötte a közgyülés figyelmét annyira, hogy gyakran helyeslőleg éljenzésben tört
ki. Kétféle hazugságot constatál u. m. á II í t ó és tag adó hazugságot, melyek
közül sokkal rosszabb az állítö, enyhébb a tagadó hazugság, mely utóbbi fordul
elő különösen a gyermek seregnél. Állításait a tapasztalatból merített példák által
is ügyesen illustrálta. E bün kiirtására ajánlja a tanító és tanítvány közti őszinte
viszonyt s a hazugságra vonatkozó erkölcsi versek betaníttatasát s azoknak gyakori
elmondatását, (idézeteket is hozott. fel ilyenekből), mindenek felett pedig a kisded-
óvóknak községenkénti felállítását.

Ezután a kegyeletnek szenteltünk időt, amennyiben a lefolyt tanévben 2
kartárs, nevezetesen N ovák László csikvándi és Horváth Miklós volt ménfői tanítók
elköltöztek közülünk oda, hol nincs többé küzdelem, nincsen fájdalom és betegség!
Elnöki megbizás folytán Borbély János ú-baráti tanító vette fel a lantot, hogy
még egyszer és utoljára megpengesse az elhunyt tagtársak felett. És a lant
nagyszerüen pengett! Igazi harmoniáhan adta vissza echóját az elköltözöttek földi
életének s működésének. Egyik 69, másik 29 éves koráig volt munkás az úr
szőlőjében. Mily sokat gyomlált az egyik, mily sokat gyomlálhatott volna még a
másik!

De a halál rettegett kaszája
Sem mindig a maga rendjét vágja!?

Nyugodjanak csendesen!
Indítványoztatett és elfogadtatott, hogy miután egyloti dalkörünk ma már

oly gyakorlottsággal bir, hogy a nyilvánosság előtt is bátran felléphetünk vele, az
esperességi közgyülésen mutassu)r be magunkat s ezután évről évre négyhangú
énekkel kezdessék meg az.

Valóban lélekemelő és a szó szoros értelmében örvendetes napunk volt ez!
Igen! mert láttuk és tapasztaltuk, hogy a nagyok, a hatalmasok körében is méltá-
nyoljak szerény testületűnket. Mert láttuk és tapasztaltuk, hogy a fényes paloták
szűlöttei, a magas állások elfoglalói s a tudomány maecenásai sem kicsinylik ma
már azon kis kört, melyet .quem dii odere" czimmel ruház ott fel a régi köz-
vélemény.

Node igen jól van ez így! Azért bajtársak fel a jelszóra : "Hass, alkoss,
gyarapíts s a haza fényre derűl !" Hisz a legnagyobb hazafi, a halhatatlan szám-

"üzött agg remete, Kossuth Lajos megmondotta: .A néptanítói hivatal hasonlít a
harmathoz, melyet gázol marhasereg, de nyomában mégis virány kél." N em
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látjuk-e e prófétai szavak igazságát saját magunk legjobban? Azonban jól esik
szivünknek, lelkünknek, ha ezen nagy mondás igazságát nagyjainknal is elismerőleg
nyil vánítani tapasztaljuk.

Úgy van! És Dr. Földváry Elemér nagybirtokos és országgyülési képvselő
úr - most már szeretve tisztelt világi elnökünk - ez évi gyülésünkön az ő
nemes jellernéből és őszinte jó szivéből kifolyólag mondott székfoglaló beszédéből
világosan kivehettük, hogy a szerény ibolyához hasonlóan működő tanítói hivatal
ma már az országos közelismeréssel méltán találkozik.

A vasi-közép evang. magyar-ajku tanítóegyesület
körmendijarasi körének közgyülése,

",feg-tartatott f. évi május hó 29-én Sorki-Tótfalúban, Nt. Turcsányi Andor elnöklete alatt.

Elnök úr megnyítván a gyűlést, a megállapított rend szerint, gyakorlati
előadást tartott a jelen volt felsőbb osztálylya] Márton József helybeli tanító. A
természetrajz növénytani részéből ismertette az "árvacsalánt" , az ismertetést
megelőzőleg - mint rávezetést - a különféle foglalkozás módok közül a föld-
müvelést bővebben tárgyaiván, felemlíti a hasznos növényeket, gabonaféléket,
mint a melyek haszonnal terrneltetnek, felemlíti ezenkivül a káros. jobban
haszontalan növényeket: a gyomféléket, mint a melyek maguktól minden szán-
dékos művelás nélkül tenyésznek. A gyomfélék egyik példányát, az árvacsalánt,
természeti alakban mutatja be a gyermokeknek. A növény gyökérzetét vette
ezután tárgyalás alá, melyről - szemléleti uton - a következőket jegyezte meg:
az árva csalán gyökere elágazó, fűnemü, husos, a szára egyenes, szine zöld,
alakja négyszögű, felülete érdes, belseje üreges, nagysága 2 -3 dm. A levele
nyeles, alul anyelek hoszabbak, mint fönt; alakja szívforma, széle csipkézett, az
egész levél eres jegymás mellett párhuzamosan állanak, még pedig jobbra-balra,
előre-hátra, mely körülmény kereszt alakot ád a növénynek. A virága belül
csöves, fent kétfelé .metezett ajakas, eséseéje zöld, pártája sárga, (de van piros
is) porodáinak száma 4, ket~ő nagyobb, kettő kisebb, ugyanazért a növény két
főporodas, a terme 1, mély a középen van; virágzata örvös. Gyümülcse 4, szine
zöld, alakja makkocska j ezen magvak lehullanak és ismét kikelnek. Van az árva
csalánnak sok rokona, melyek ajakas viráguaknak neveztetnek. Tenyésúk rnin-
denütt, de különösen gyepük tövében, árnyékos helyeken. Annyiban káros, hogy
gyorsan nől és a veteményeket elnyomja.

Népünk mindig a természetben mozog, munkál, mégis leg-
.kevésbbé ismeri a növényeket, azok hasznai felől kellő tájékozással
nem bir j egyrészt azért, de meg a természetrajz növényvilága leg-
inkább alkalmas arra, miszerint az embert az Isten végtelen hatal-
máról, bölcseségéről, jóságáról meggyőzze, valamint azért is, mert az
embert kütatásra, elmélkedésre, kapcsolatban értelem fejlesztésre utalja;
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a kör a természetrajzot, annak az előadott módon valö tanítását
minden tagjának melegen ajánlja. *) Az' előadó Márton J6zsef kartárs-
nak pedig, mint aki (mestere lévén a növény tannak) úgy alakilag,
mint értelmileg az oktatástan követelményeinek megfelelő, val6ban
"minta előadást" tartott, a kör köszöuetét nyilvánítá.

2. Az eddigi gyakorlat alapján az iskola belseje vétetett megbirálás alá,
melynek kapcsán a következők jegyeztettek meg: .

a tanterem eléggé világos; a tanul6k létszámának teljesen meg-
felelő nagy, a világosság csak a kellő oldalról, balfelől jön, ki van
padozva. A taneszközökre vonatkoz6lag, nem helyeslik egyesek azt,
hogy a térképek deszkára legyenek felhuzva, mert a nedvesség ellen
nem nyújt védelmet, a mennyiben a deszka azt magába veszi, de meg
a gyermek is a mutat.i vesszővel is könnyen felhasíthatja ; ajánlják e
helyett hosszú szegek használatát. melynek végére levén akasztva, a
térkép közvetlen nem érintkezik a fallal, a levegő mind a két oldal-
r61 érintheti.

Az iskolában levő vaskályhát annyiban kifogásolja a kör,
miszerint nem tart egyenletes meleget, valamint a hö kisugárzása a
hozzá közelebb ülő gyermekek egészségére kártékouyan hat.

3. Bemutatja ezután helybeli tanít6 tanszergyííjteményét, melyek közül
valóban nagyszerü a növénygyiijtemény, valamint dicséretet érdemelnek ásvány-
rovar-, lepkegyűjteményei is, nemkülönben a növénymagvak sokfélesége.

A kör helybeli tanítónak a legnagyobb elismeréssel ad6zik e
téren feltűntetett buzgalmáért.

5. A népiskolai irkák ügyét illetőleg Nagy Bálint, mint e themának
előad6ja, terjeszti be jelentését, melynek alapján: a mult gyülésen megnevezett
és kiküldött bizottság az 1. és II. oszt. irkarendszerét megkészítette, a mit be is,
mutat, de a Ill. oszt. irkájánál a bizottság két tagja között véleményeltérés
mutatkozván, tovább nem mehetett. Az eltérés pedig abban áll, hogy mig az
egyik szorosan a Kapi-Papp-féle tankönyv menetét tartja irányad6nak, - mellyel
egyenesen csak fel eke zet i irkák lennének készítendők, - addig a másik fél
nem alkalmazkodik szorosan sem egyik, sem másik tankönyvhöz. hanem az álta-
lános tananyag feldolgozását kivánja működési keretébe felvenni, mellyel egyuttal
kimondja azt is, hogy a tervbe vett irkarendszer legyen általános.

A kör az utóbbi nézetet fogadván el, az eddigi bizottságot - megszapó-
rítva még Hidegh, Ochsenhofer és Mártony kartársakkal - oly kérelemmel és
meghatalmazással küldé ki - miszerint munkálatát minél előbb fejezze be és
eltogadás végett a kerületi népiskolai bizottsághoz terjeszsze fel.

6. A népiskolai képek gyűjtési és kezelési m6dját illetőleg: Somogyi Laj os
előadó a mnlt évben előadottakhoz (1. mult gyül. jegyzk. 6. p.) új adatokat
beterjeszteni nem tud. Ezzel kapcsolatban Mártony J6zsef mutatja be képgyííj-

*) Ui részünkről épen nem tartjuk népiskolába valónak, hogy miudeu egyes növényt ily
részletességgel leirjunk ; arra nincs időnk, de meg' szükségtelen is. Elég, ha a legjellemzőbb
sajátságokat kiemeljük s gazdasági vagy ipari hasznosságát vagy kárát megismertetjük. E
megjegyzés azonban a fenti tanítás jelességéből semmit sem von le, csak azt módosítja. Sze r k,
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teményét, mely-k külön elhelyezve fel vannak osztva: néprajzi. történelmi, gyer-
mekvilág, vallásos képek, arczképek. genre képek, tájképek, terményrajzi képek
csoportjára.

A bemutatott képek felosztását és kezeléséf a kör helyeslőleg
tudomásúl veszi, míg ezen ügy további előad6jáúl Somogyit újra
felkéri.

7. A különféle kéziratok gyűjtési és kezelési m6dját illetőleg: Schranz János
előad 6 terjeszti be munkálatát, melynek alapján a fősúlyt a jelen tanévben a
"r ö vid í t é sek" ismertetésére fektette, még pedig az als6 osztály oknál a nyom-
tatási rövidítéseket ismertette, a felsőbb osztályoknál külön füzetbe leíratta az
irásban előforduló rövidítéseket és azokat megmagyarázva, betanította.

A kör Schranz előad 6 tiHzttárs munkálatát kelyeslőleg tudomásul
veszi és elfogadva. a további munkálatra felkéri. Mártony Józsefnek
pedig a bemutatott gyűjteményért elismerését, az ajándékért pedig
köszönetét nyilvánítja.

8. A mult gyülés jgyzkny.-nek 8-ik pontja szerint : a kiadókhoz felhivás
intéztessék, melynek értelmében azok felkérendők lesznek, miszerint a kiadásukban
megjelent paedagogiai művek 1 példányát megismerés végett a körnek küldjék
meg, melynek eszközlésére . Nagy tiszt. elnök Ú\', és a kör jegyzője felkéretnek.

10. A népiskolai takarékpénztárak felállíthatása érdemében feltüntetott kere-
setforrások előad6ja, Szalay Mihály nádasdi volt tanító elhalálozván, újabb adatokat
senki fel nem emIített.

A kör ezen themának rnívelésére minden tagját felkéri, míg az
elhunyt tag felett legőszintébb részvétének ad kifejezést.

11. "A tanító hasznos foglalkozása a szünidő alati: czimü tételnek előadója
Ochsenhofer kartárs terjeszti be tapasztalatait, mely szerint ő - nem ugyan a
szünidűben - a növendékekkel gyüjtetett 312 kgr. ákácz magot, melyért Mauthner
magkereskedötöl kapott 76 frtot; a gyermekeknek is megfizetve a gyüjtés árát,
maradt magának annyi haszna, hogya vele val 6 fáradságot azépen megjutalmazta.
Mártony J 6zsef pedig hasznos foglalkozásúl ajánlja azt, hogy városból, ismerős
ügyvédektől hozzon a tanító lemásolás végett ügyiratokat, melyekért a fáradság
szépen jutalmaztatik.

Előad6 által felhozott hasznos foglalkozás. valamint a Mártony
által ajánlott keresetforrás a kör által helyeslőleg tudomásúl vétetett,
valamint elfogadtatott ugyancsak Mártony által ajánlott azon kereset-
m6d is, hogy gy6gyfüvek gylíjtessenek és adassanak el. Erre nézve
Nagy Bálint ajánlja a Nemdának a Néptau. Lapjában 1891. máj.
14-én közzétett felhívását.

12 .• A kertészkedés megkedveltetése, madarak védelme" czimü themának
előadója Hidegh István mondja el követett eljárását, mely szarint fősúlyt fektet
II gyümölcsfa tenyésztésére; a gyermekkel magával szerezteti be az elvetendő
magot, magával ásat ja meg a földet, kapáltatja a gyenge fát, oltatja a vad cse-
metéket, tisztíttatja a fákat stb. egy szőval : minden munkát - az ő felügyelete
alatt - maga végez a gyermek. Igy azon erkölcsi haszon származik és lesz
tulajdonává a gyermeknek miszeriut tudja megbecsülni a fákat, tudja méltatni a
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fák tisztántartásánál hű segítőit - a madarakat. - Anyagi haszna pedig annyiban
van a gyermeknek, hogy plántál fát, me ly később gyümölcsével jutalmazza.
Felemlíti egyuttal, hogy miként bánik el a madárszedő gyermekkel.

A kör beterjesztett eljárás helyességét mindenben elfogadja,
mint követendő példát tagjainak ajánlja, előadónak elismeréssel adöz-
ván, továbbra is ezen tárgy előad6jáúl felkéri.*)

13. Márcz. Ib-ének megünneplésére vonatkoz61ag: Scbranz János Körmenden,
Hidegh István Koltában, Ochsenhofer Ede Szt-Tamáson, a mult évi ünnepély
alapján tartották meg a f. évben is az ünnepet. Nagy Bálint Nádasdon annyiban
tért el mult évi eljárásátél. hogy a létező dalkör közremüködésével emelte az
ünnepély magasztosságát, Somogyi Lajos Szarvaskenden. könyörgéssel kapcsolta
egybe, Varga Dezső Ht. Hodászon megtartotta ; Mártony J 6zsef betegsége miatt
Borsody János pedig - új tag lévén - nem tarthatta meg.

A kör a beterjesztéseket tudomásúl veszi, a további ünnepélyek
megtartására tagjait felhívja.

14. Nagyt. elnök úr terjeszti be Hidegh István mííködésére vonatkoz6 azon
ajánlatát, miszerint az állatvédő egyesület évkönyvét az egyes tagok kal közölui Iogja,

Ezen ajánlatot a kör helyeslőleg, köszönete nyilvállítása mellett
tudomásűl veszi.

15. Az iskolai adomák és jellernrajzok gylíjtésénél:
a kör felhivja egyes tagjait, miszerint g.vlíjtéseiket, a gyí.íjtést

megelőzőleg -- Nagy Bálint kartárshoz küldjék be, ki is azok elő-
adójatil ujölag felkéretett.

16. A mult gyülésről elmaradt tbemák: 1. a földrajz köuyv nélkül val6
tanítása, 2. iskolai játékok gylíjtése, 3. a statisztikai adatok egyöntetüsége, 4. az
olvaagatás megkedveltetése, 5. más egyletek működésének, nevezetessebb csikkek
ps rendeleteknek ismertetése, 6. milyen legyen a taníto könyvtára? 7. milyen legyen
a népkönyvtár ? 8. hogyan lehet az iskolát tanszerekkel legkönnyebben felszerelni
és ellátni? .... a jövő gyülésre állandösíttatni határoztatott,

17. Elnök úr adja fel és rövid szavakban jelzi az irányt ezen themának
kidolgozásánál: "A tanulás tanítása". E themánál az ő nézete az, hogy mirrden
a könyvből elolvasott mondatnál az első és főkellék: az egyszerü mondat kikere-
sése, hogy tudja a gyermek és tisztában legyen a felől: miről van sz6? Különben
ez~n tárgy felett val6 gondolkodást - és a tapasztalatok és nézetek előadását -
a jövő gyűléseu minden tagnak ajánlja.

A kör ezen themát, mint az oktatástau egyik legsarkalatosabb
pontját - mííködési ain púl elfogadja és a muukálkodást megigéri.

20. A jövő gyülés helyéül Szarvaskend jelöltetett meg.
M. Nagy Bálint

jegyze.

*) Mi szetettük volna, ha a madárszedő gyermekkel való elbánását köztudomásra hozza.
. Sze I' k,
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A sopronI alsó ev. egyházmegyei tanítóegyesület
közgyüléséröl,

A soproni als6 ev. egyházm. tanító egyesület f. e. jun. h6 lO-én, Beledbe n
tartá évi közgyülését, Lau cse k ol ó n á s esperes és Tak á t s Sam u urak
ikerelnöklete alatt.

Agyülés lefolyásaról Far kas G y ö r go y egyleti jegyző által beküldött
jegyzőkönyv alapján a következőket közöljük :

Egyházi elnök megnyító beszédében azon óhajának ád kifejezést, vajha a
test képzésére, vagyis a testgyakorlat tanítására is oly nagy gondot fordítanának
az egyesület tagjai, mint a lélek kiképzésére. Ajánlja a testgyakorlat tanítását a
tagok figyelmébe, különösen azon iskolákban, hol még eddig tanítva nem volt.

Elnök az egyházkerület azon leiratát hozza a gyülés tagjainak tudomására,
hogyha a tanítók nő-családtagjai közül valaki az iskolában díj nélkül kézi munkát
tanított, nyujtson be kérvényt ÍJ, kerülethez az esperesi hivatal utján s a kerület
az illetőt egy drb. arany jutalomban fogja részesíteni.

A kir. tanfelügyelő az elnökséghez intézett azon kérdésére vonatkozólag,
hány tagja van az egyesületnek s bir-e alapszabályokkal, vagy rendszeres tanító-
egyesület-e: az elnök tudatja a gyüléssel, miszerint ő bejelentette, hogy az alap-
szabályok most vannak a püspökség utján a miniszteriumhoz felterjesztve; alap-
szabályaink tehát vannak s egyletünk rendszeres tanító-egylet.

A közgyülés köszönetet mond az ,Evang. Népiskola" szerkesztőségének,
hogy a ,Népnevelők Lapja", a ,Magyar Tanítóképző" s az ,Ev. Népiskola"
czímű lapokat szíves volt az egyesületnek átengedni.

Olvastatott a mult évi közgyülés jegyző~önyve, mely alkalommal agyülés
határozza, hogy a Sopron ban tartott nagygyülés programmja legyen összeállítva s
mint agyülés jegyzőkönyvének melléklete legyen megörökítve Összeállítására
Szutter kartárs kéretett fel.

Kapi Gyula tkp. igazgató úr újból felhívja az egyesület tagjait, ragadjanak
IDeg minden kinálkozó alkalmat, hogyanyagyülekezetben orgonát, leánygyülekeze-
tekben pedig harmonium alapot teremthessenek.

Ugyancsak Kapi Gyula örömei jelenti, hogy mult évi felhivására többen
küldtek be hozzá szokottabb ének melódiákat. Ennek következtében inditványozza:
kéressék meg az egyházkerület, hogyaszokottabb énekmelódiák gyűjtésével a
kerületi népiskolai bizottságot bizza meg s intézz en felhivást a kerület többi
testvér-egyesületeihez hasonló irányban való működésre.

Olvastatott a répczevidéki fiók-értekezlet jegyzőkönyve, melyből sajnosan
vette tudomásul a nagy gyülés, hogy már több izben együttesen hozott azon
határozatát, hogya fiók-értekezleti gyülések mindig öszszel, lehetőleg november
elején tartassanak - nem vette figyelembe. Azért újra felhívja a nagygyűlés a
répczevidéki fiók -értekezletet, hogy úgy czélszerűség, mint egyöntetüség szem-
pontjából őszszel tartsa értekezletét, ha azonban fontos okok miatt nem tarthatna,
azt irásban indokolja a nagygyülés előtt, kizárva azonban olyan indokot, hogy
tavaszszal jobban együtt vannak a gyermekek, mert a gyermekeknek már október-
ben együtt kell lenni minden iskolában.
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Olvastatott a rábaközi fi6k értekezlet jegyzőkönyve. Tudomásúl vétetett
Kiss Gyula olvassa fel pénztári jelentését, melyből örvendetesen veszi az

egylet tudomásúl, hogy tagjainak száma a mult évi gyüléskor 31-re szaporodott.
1890. évben összes bevétel 19 frt 39 kr., hátralék 4 frt 80 kr. Kiadás 12 frt
24 kr.

Kiss Lajos tóth-kereszturi kartárs olvas munkát azon thémáról : "Kinek
a kezében legyen a népiskolai vallásoktatás?" Biráíja Szutter Dániel. Ugy a
théma megválasztása, mint kidolgozása dicséretére válik a munkahoz6nak j bebizo-
nyítja, hogy a vallásoktatást a tanító kezéből kivenni nem lehet. E véleményt a
közgyülés is magáévá teszi s a munkahoz6nak, valamint birál6nak talpraesett
birálatáért az egyesület köszönetét nyilvánítja.

Mivel a kerületi gyülés jegyzőkönyvében sok, a tanítókat közelről érdeklő
határozat van, a tanító-egylet az elnökség útján folyamodik a kerületi gyüléshez,
hogy könyvtára számára küldje meg a kerületi gyülés jegyzőkönyvét.

Szutter Dániel kartárs indítványozza, hogya .Délmagyarol'szági tanít6egylet"
példá jára vegyük fel programmunkba a szabad előadás tartását valamely köz-
érdekü, a tanít6kat közelről érdeklő tárgy felett. Tekintve azonban, hogy a szabad
előadás sok időt vesz igénybe, az indítványt oda mödosítva fogadja el az egye-
sület, hogy a munkahoz6 adja elő lehetőleg szabadon, irásban kidolgozott mun-
káját, de a birálat mindig irásban olvastassék fel.

Munkát olvas jövőre Kapi Gyula tagtárs úr az •Egyházkerületi tanítégyülés
megteremtése " tárgyában.

Tek Dr. Ajkai Béla úrat, a vadosfai gyül. felügyelőjét a tanítói egyleti
gyülések és a népnevelés körül tett áldozatkészségéért az egylet tiszteletbeli tag-
jává választotta.

Könyvtáros bemutatja a Felső-Lövőn kiadott .Osztálykönyvet", melyet czél-
szerüségénél fogva minden iskola részére használatra ajánl. Az egyesület elfogadja
az "Osztálykönyv" behozatalát s felkéri Nagyt. esperes úrat, hogy annak meg-
vételére, (ára 1 frt), a gyülekezeteket utasítsa.

'* '*
'*

Végül még meg kell említenünk, hogy az egyesület ügyeiért való buzgól-
kodás a közebéd alatt sem szünetelt Kapi Gyula indítványára elhatározta az
egyesület, hogy .a soproni alsó ev. esp. tanít6egyesület segély-
a 1apj a" czímen oly alapot létesít, . melynek czélja leend, hogy a tagok gyer
mekei, ba a soproni ev. tanító-képző-intézetben tanulnak, lehetőleg teljes ingyen s
ellátásban részesüljenek; s ezen alap az u. n. .25 éves emlék-alap" -nak képezi
mindenkor kiegészítő részét. A jelenlevők nemcsak hogy lelkesedéssel fogadták az
indítványt, hanem mindjárt gyűjtést is rendeztek, s a befolyt 14 frt 54 krral a
nevezett alapot azonnal meg is teremtették. Az aláirö íven dr. Ajkay Béla úr neve
5 frttal szerepel. Elhatározta egyszersmind az egyesület, hogy a 25 éves alap
javára álland6sított évi 5 frt járuléket ezentúl az új alap gyarapítására fordítja;
továbbá kivánatosnak mondja, hogya Zsedéoyi-alap j6téteményeit élvezők a léte-
sített segélyalaphoz legalább is 5 flttal hozzájáruljanak. Kimondá továbbá a köz-
gyűlés, hogy a segélyalap javára máskor is gyűjtéseket fog rendezni; ba pedig a
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közgyülés Sopronban tartatik meg, e czélra hangversenyt is rendez, belépő díjak-
kal. - A begyült összeget az egyesületnek egyik soproni tagja 15 frtra egészíté
ki, mely összeg a soproni takarók és kölcsönegyletnél helyeztetett el.

Irodalom.
Magyar gyermekjátékok gyüjteménye. Szerkesztette dr. Kis s Áron. Megjelent Hor-

nyánsz.ky Viktor kiadásában 518lapon. Ára 3 frt. A vaskos gyüjteménnyel irodalmunknak és
paedagogusainknak egy régi kivánsága ment teljesedésbe. Remélhető, hogy e kimerítö népies
magyar gyermekjáték-gyüjternényben tanítóink különösen pedig kisdedóvóink gondosau fognak
buvárkodui s alkalmas hazai gyermekjátékaink kiszemelésével kiszorítják a sok külföldi, jobbára
német minta szerint fabrikált sületlen rigmusokat és társasjáték okat, a melyeken itt a fővárosban
is annyiszor van alkalmunk megbotránkozni. A becses gyüjteményt a szerző indítványára
1883-ban az országos tanitógyűlés kezdeményezte. Az volt a határozat, hogy a játékokat és
a velük járó dalokat a magyar nemzeti 'nevelés szolgálatába kell állítani s ennélfogva azokat
össze kell gyűjteni az ország különböz ő vidékein. A szerző ezzel megbizatván a vallas- és közokt,
miniszterium megerősítése mellett 1885. óta folytatta a gyüjtést s nemcsak a korábbi gyüjtők
(Arany László, Gyulai Pál, Erdélyi János, Kriza, Papp Gyula, Kálmány Lajos, Magyar Nyelvőr,
P. Tbewrewk Emil, Bartalus István, Aiguer Lajos, Sztankó Béla) gyüjtéseit tisztította meg és
használta föl, dernáskülönbeu is minden elérhető anyag összehordasán szorgoskodott. A gyüjtők
neveit könyvében föl is sorolja. Igy jött létre e uagyterjedelmü s rendezett gyűjtemény, mely
három szakaszba foglalva, a kevetkező játéknemeket tartalmazza: Felnőttek játékai ölbeli
gyermekekkel. Állatcsalógató és állatriasztó mondókák. Más mondókák. Játékra szóló mondókák
Kiolvasó mondókák. Hintázó mondókák. Játékok. A könyv legnagyobb részét épen ezek a
jól leirt játékok foglalják el, még pedig ahol szükséges, hangj egymagyaráza tokkal és ábrákkal
is. - A könyv mint családi olvasmány is beescsel bir. - Ifjuságunk testi nevelésében nagy
hivatásuk van a játékoknak ; azért örömmel üdvözöljük e könyv megjelenését. ll..játékokhoz
fűződö versikeket abból a szempontból méltatjuk, hogy az egészséges mozgással járó játékokat
ezek kedveltetik meg a gyermekekkel s ezek tartják meg a játékokat is emlékezetükben. Kivá-
natos, hogy az iskoláknak szánt olcsóbb kiadás is mielőbb napvilágot lásson,

Bibliai történetek. Népiskolák számára irta Ber e c z k y S á n dor, budapesti hitoktató.
Kiadja a Luther-társulat. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. (Ára?! -) A Luther-
társaság méltán jutalmazta pálydíjjal e derék müvet; mert az valóban haladást tüntet fel a
bibliai történeti kézikönyvek terén. A vallásos érzület képzésére szolgáló történeteket szerző
igen ügyesen tudta összeválogatni és elrendezni. Habár főképen a fővárosi viszonyokat vette
figyelembe, a felvett anyagot épen nem mondhatjuk soknak. Nyelvezete szép s könuyű ; meg-
tartja ugyan szerző a bibli nyelvét, de azt a mai beszédmódhoz s a gyermekek felfogásahoz
alkalmaz za. A hit- és erkölcstan alapvetésére is igen jól felhasználja Bereczky a bibliai törté-
neteket. Minden történet alapeszméje oda van függesztve az elejére mottó gyanánt, rövid, de
velős mondatban kifejezve; a történet után pedig a káténak valamely tétele, megfelelő szent-
írási hely s énekvers áll, melyeket a gyermekek be is tanulhatnak ; mire tehát e történeteket a
gyermekek végig tanulják, úgyszólván az összes hit- és erkölcstani szabályokkal megismerkedtek.
Egyik jó tulajdonsága még Berecsky könyvének, hogy az összefüggő egymásutánban következő
történeteket a népisk. 1- IV. osztálya közt fel is osztja; de e beosztást csak a tartalomjegyzék
végén jelzi. Ugyanott táblázatosan összeállít ja azt is, hogy a káté egyes helyei mely törté-
lleteknél alkalmaztattak ; a könyvbe felvett énekversekröl is jegyzéket állít egybe, hogy mely
dallamok szerint énekelhetők. - Szerző felvett 41 ószövetségi és 51 újszövetségi, összesen
92 történetet, s függelékfil rövid bibliaismertetést, a tíz parancsolatot, az apostoli hitvallást,
a "l\liatyánkot" s egyéb imákat. A történeteket ekképen csoportosítja: a) Ó - s z ö vet ség':
1. Az első emberek (4 történet). II. Ábrahám, Izsák, Jakob és József. (12 történet). Ill. Mózes
(7 történet). IV. A birák (5 tört.) V. A királyok (12 tört.), függelekfil Jób története.
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b) Ú j - s z ö v e t s é g: 1. Jézus gyermekkora (4 tört.) II. J ézus tanítása, (23 tört.) IlI. J ézns
csuda tettei (10 tört.) IV. Jézus szenvedése, halála, feltámadása, menybemenetele (11 történet).
V. Az apostolok (3 történet). - Bereczky könyve evang. hitoktatásuukra nézve határozott
nyereség; a legmelegebben ajánlhatjuk szíves olvasóink figyelmébe,

A magyar tanfelügyelö kötelességei. Irta: A. P. Kapható a .Nevelés" szerkesztőségében
Losonczon. Ára 30 kr. E vonzó irályú s praktikus irányú művecske levél-alakban van meg-
írva. A bevezetés ben szerző elmondja egy újonnan kinevezett tanfelügyelő tépelődését új
hivatala teendői felől való tájékozatlansága fölött, s hogy' az végre nagybátyjához fordúl tanács-
ért, ki már régóta jeles tanfelügyelő. A nagybátya aztán 13 levélben ád jó tanácsokat öcscsének
a következő kérdésekre nézve: 1. Az első fellépés. 2, A tanfelügyelő a közigazgatási bizott-
ságban. 3. A tanfelügyelő a külöuböző jellegű és fokú nép okt. intézetekkel szemben 4. Iskola-
látogatás. 5. A zsidó tankötelesek ; zsidóiskolák. 6. Az iskolai mulasztások. 7. A tanítók
fegyelmi ügye. 8. A tanfelügyelő a miniszterrel szemben. 9. A tanfelügyelői hivatal személyzete.
10. A tanfelügyelő a tanító-egyesületben. ll. A. tanfelügyelői iroda. 12. A. tanfelügyelő a társa-
dalomban. 13. A tanfelügyelő érintkezése az emberekkel.

Az elemi iskolai történettanítás. Irányadóúl-tanítók és nevelők részére. Irta Böngérfi
János. A "Budapesti Tanítótestület" által megdicsért pályarnű. Ára 40 kr.

Vezérkönyv az elem í iskolai történeUanításhoz. Tanítójelöltek, tanítók, nevelők és '
hitoktatók részére. Irta B ö n g é r f i János. (Az előbbinek részletes vezérkönyvvé való fel-
dolgozása.) Ára 1 frt 20 kr. E derék munkáról majd még bővebb en is meg fogunk emlékezni.

Mesék hét-nyolcz éves gyermekek részére. lIIeséli B ö n g é r f i b ács i. Ára 50 lu.
Regék és elbeszélések hazai történelmünkböl. Kilencz-tíz éves gyermekek részére. Irta

B ö n g é rf i b ács i. Ára 60 kr.
Mind a 4 mű megrendelhető szerzőuél, Böngérfi Jánosnál, Budapesten, József-körút

69. szám.
Chorál-gyüjtemény a magyarhoni ágo hitv, evang. egyházak énekeskönyveihez. Összeállí-

totta ll'! o In árJ á nos, ev. tanító. Kapható szerzőnél B.-Szarvason. I. füzet. E gyüjteméuy
magában foglalja - szerző előszava szerint - az összes lllagyar, tót és ném et egyházi énekek
teljes névtartaimát s azok dallamait. Jelen füzet adja 1665 magyar, 1973 tót s 3357 német,
összesen 6995 ének s dallam czimét, illetőleg a Melodiatura tartalomjegyzékét.

A 4 füzetre terjedő munka előfizetési ára 4 frt 60 kr. Egy füzet 1 frt 15 kr.

Az orsz. izr. tanltókepzű-intézet tanterve gyakorlő iskolája számára. Közli B á n ó ez i
J ó ZR e f id. igazgató. Minden osztály tananyagát havi részletekre osztja.

A diósgyőri m. k, vas- es aczélqyár] állami iskolák II. értesítője az 1890-91. iskolai
évről. Összeállította Lau b S á n dor igazgatótanító. E füzetet Laub S.-nak tanulságos czikke
nyitja meg: "A diósgyőri állami gyártelep népesedési viszonyai"-ról, melyböl láthatjuk, hogy
ez élénk gyártelep alapítása (1868) óta folytonos emelkedésben, gyarapodásban van; jelenleg
lakóinak száma 1879, kik nemzetiségre nézve nagyon sokfélék, kik közt azonban a magyarság
egyre túlnyomó bb lesz, jól berendezett, jelesen vezetett iskolája pedig maholnap teljesen magyarra
fogja tenni. Van kisdedóvója, két óvónővel ; a fiúiskolának van 5 osztály tanítója s 1 rajztanítója
a leányiskolának 3 osztálytanítónöje; azonkivül még egy külön bányatelepen is van osztatlan
népiskola 1 tanítóval. A hitoktatást a diós-győri evang., reform. és kath. lelkészek végezték.
A tanulők létszáma 569.

A nyiregyházai ágo h. evang. elemi népiskolák értesítője az 1890-91. isk. évről. Közli
S z é n f y Gyula, ígazgatótanít6. S t off a n Lajos értekezik a népisk. figyelem és fegyelemről.
A nyiregyházi ev. tanítók külön tanítói kört képeznek 23 rendes és 4 rendkivüli taggal; az
Értesítő beszámol e kör évi működéséröl is. A tanulök száma 1723 volt.

Kicsinyek és nagyok czimen egyes tárczaszerű czikkekben irt a meg az iskolai' élet
ügyét-baját, örömét-búját Ce n ner La j o s. Gondosan megírt, jó hnmorú könyvén látszik,
hogy szeretettel foglalkosik az apró gyermekek nevelésével, ismeri eszök járását, s a mit elles,
a mit tapasztal, azt el id tudja mondani a nagyok mulattatására és okulására: Rászól a szü-
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Jökre, hogy igen gyakran megfeledkeznek arról, hogy gyermekeik előtt ne rontsák a tanító
tekintélyét. A nevelésben több figyelmet kiván fordítani a vallásoktatásra. Az érdekes.kis köny-
vet 90 krért kaphatni bármely köuyvkereskedésheu.

Az Én Ujságom czímű gyermeklap második évfoJyamának első felét most végezte be. A
magyar gyermek világnak ilyen szívéhez, lelkéhez szóló újsága alig volt még, úgy tartalom,
mint kiállítás dolgában. Könnyedség, játszi naivság mosolyog reánk iráshan. és képekben, min-
den Iapjáról. Nemzeti érzés, magyarság szempontjából pedig határozottan missiót teljesit e kis
lap. P ó 8 a L a j o 8, a gondos szerkesztő minden figyelmét arra fordítja, hogy kiváló irók
(Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, Sebők Zsigmond, Madarasay László, Bársony István, Margiray
Dezső, Herezeg Ferencz, Bródy S., Hetyey Gábor stb.) scgítscgével a kor színvonalán álló
eredeti magyar gyerrnekirodalmnt teremtsen.

Vegyesek.
'Lapunk érdekében. Előfizetőiriket kérjük a második felévi előfizetés

megújítására, a netán hátralékban levőket pedig hátralékaik mielőbbi
szives heküldésére ; kérjük továbbá lapunk minden barátját, hog:y annak
elterjedését a maguk körében siiveskedjenek előmozdítani. - A tanító-
egyesületek elnökeégeihez pedig azon tisztelettel teljes kéréssel fordulunk,
hogy' a körükben előtordúló tanúgyi mozgalmakról bennünket értesíteni,
s tudósításaikkal az ev. népoktatás szolgálatában álló törekvéseinkben ben-
nünket támogatni sziveskedjenek. Sze r k esz t 0.

- A dunantuli ágo hitv. ev. egyházkerületi soproni föiskoia j61tevőinek
emlékére 1891. évi junius h6 21-én délelőtt 10 órakor a lyceum nagy vizsgálati
termében a tanév ünnélyes bezárásával kapcsolatban hál a - ü n n ep é 1Yt tartott, az
ünnepély tárgysorozata következő volt: 1. ,,~Jövel Szent-Lélek Ur Isten,". Choral.
Előadja a lyceumi és tanítóképző-intézeti vegyeskar. 2. "Beszéd". Tartja: .Jánosy Lajos
tn.' évf. theol. hallgat63. "Vidd el fecske, vidd el, .. " (Szilágyi éneke a török
fogságban). Kardal. Előadja a tanítóképző-intézeti énekkar. 4. .Buzditö sz6 a távoz6
ifjusághoz ", Poszvék Sándor lyceumi igazgat6t6l. 5. "A kápolna." Kardal. Beckertől
Előadja a tanit6képző-intézeti énekkar. 6. "Hálaadó imádság". Mondja Gomb6cz
Miklós intézeti exhortátor. 7. "U. zsoltár" Motett Klein Bemáttol. Előadja, a
tanít6képző-intézeti énekkar. .

- Tanképesitö vízsgálat. A soproni ev. tanít6képző intézetben f é. [unius
h6 26. s 27 -ikén tartattak meg a tanítoságra képesítő vizsgálatok. főt. Karsay
Sánc10rpüspök úr elnöklete alatt. A 10 jelölt közűl képesítbetett 1 általános kitünő
2 ált. jeles, ;) ált. ió s 1 ált elégséges osztályzattal ; jelöltek egyike pedig egy'
tárgyb6l visszavettetett s pótvfzsgálatra utasíttatott .

A soproni evang. Iyceumban a közel jövőben remélhetőleg új építkezések
történnek. A f. é. jun. h6 18án tartott ker. iskolai nagy bizottsági gyűlésen, úgy
látszik, végleges en eldőlt a kérdés, hogy ki is legyen hát voltaképen a lyceum gaz-
dája. A soproni evang. convent hajlandónak nyilatkozik az összes épületeket a te-
lekkel, sőt a temető előkert jével együtt a kerület tulajdonába átbocsátani s eddigi
kötelezettsége fejéb~n a fentartási költségekhez évenként 300 frttal járulni. S mint
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hogy a ker. számvevő kirnutatta, hogy a pénztár 30,000 frt erejerg megbirja az
építkezés költségeit, il, gyűlés kimondotta, hogya pénzügyi bizottság legközebb
tanácskozzék a szükséges építkezés kivitelenék módozatai fölött.

- Alapitvány a Magyar Társaságnál. Mozgay Antal veszprémi ügyvéd 100
fvt.alapitványt tett az ev. lyceumi Magyar-Társaságnál, boldogult édes atyja, Mozgay
Sámuel nevére, a ki 1818-1819. a Társaságnak főjegyzője volt. Mozgay Antal ala-
pitványával a Magyar-Társaság tőkéje 1040 frtot tesz.

~ Az orszáqns protestáns árvaház köréböl. A nagyszámú folyamodók
közül az intézetbe újolag felvétetett 13 árva. A Wagner-alapb61 házi segély
utalványoztatott negyedévi részletekben 15 árvának és p-edig z-nek 100-100 frt
a többinek 50-50 frt. -Az intézet növendékei a nyári szünetet ismét falun, az
idén a Leányfalva mell etti Tahin fogják tölteni; e nyári kitelepitésben mintegy
70 árva vesz részt. Úja.bb határozat szerint, kivált ha a közönség megfelelő
támogatása nem fog hiányozni, az arra való növendékek 14 éves korukon túl is az
intézet gyámolitása alatt maradnak, segitségével tovább tanulhatnak s tehetségeik-
nek megfelelő életpályára rendszeresen kiképeztetnek.

- Ö Felsége a király Benedek János győr-szabadhegyi ágo hitv. ev taní-
tónak a népoktatás terén több mint 50 éven át kifejtett buzgó és sikeres műkö-
dése elismeréséül a kor o IIá s ez üst é r d e m - ker esz tet adományozta.

- Az országos tanitói árvaházi egyesület vagyona jelenleg készpénzben
és értékpapirokban mintegy 93,000 frtra rúg. A jövő évre 4 új árv.a lesz fel-
veendő, egy a mármarosmegyei alapra, 3 pedig a közös alapra, A pályázatban
csak olyanok vehetnek részt, kik tagjai az árvaházi egyesületnek, vagy a kik
helyett gyámjaik utólagosan lefizetik a tagsági díjakat, Folyamodni juI. 25-ig lehet.

- A tanttúnöképzök nem felneveld intézetek. A vall. és közokt. min. f.
évi május 2 án, 11,996. sz. a. kelt rendeletével a tanít6nőképzőkbe való felvételt
szabályozó 1887. évi rendeletet következő rendelkezésekkel egészítette ki. 1. A
felvételnél ügyelni kell arra, vajjon a jelentkezőnek cs~ládi körülményei valószinűvé
teszik-é, hogy az illető csakugyan tanítónői vagy nevelőnői pályára lép-eo 2. Mind-
azon szülék, kiknek leányai az ingyenes tanításon kivűl bármiféle egyéb állami
segélyre igényt tartanak, folyamod ványukhoz kötelező nyilatkozatot csato ljanak,
hogy ha az Illető növendék az önhibáján kivüli akadályoztatást kivéve, képesítése
után legalább 5 éven át tanítói vagy nevelői pályán nem működik, akkor vagy ők,
vagy a növendék kötelesek a kiképeztetésére fordított államköltséget visszatéríteni.

-- Az evang. zsinat előkészítő bizottsága meg-tette intézkedéseit a zsinati
képviselők választása ügyében. A képviselők az egyházközségek által való direkt
választással nyernek megbizást. Esperességek szerint minden hitközség 3 képvise-
lőre szavaz; egyegyházira, egy világira és egy tanárra vagy tanítóra. E szava-
zatok azonban az esperességi gyülésen bontand6k fel, s a mándátumot az állítja ki.
Ha a pánszláv esperességek nem akarnának ez intézkedés szerint eljárni, a zsinatnak
jogában áll az ez iránt panaszló kérvénnyel hozzá fordúló hazafias egyházakat szavazataik
beküldésére szólítani fel, képviselőiket igazolni és a zsinatra szavazati joggal befo-
gadni. Ezen intézkedés merőben illuzoriussá teszi a pánszlávoknak a' zsinat ellen
irányzott törekvéseit. - Az előkészítő bizottság kimondotta, hogy a zsinat decz. ő-én
ül össze. Az egyetemes gyülés pedig megelőzőleg szept. 23-án kezdi meg tanácskozásait.
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- Az országos kőzoktatásí tanács külsű birálóivá a közokt, miniszter
által az 1891j92-től számítandó 3 tanév tartamára kineveztettek : Adorján Miklós,
Alexis György, Asbóth Oszkár, Badics Ferencz, Baló József, Bartal Antal, Baranyai
Gyula, Bartalus István, Bartoniek Géza, Bein Károly, Beke Manó, Bogyó Samu,
Bőhm Károly, Czogler Alajos, Demeczky Mihály, .M, Dietz Sándor, Dóczi Imre,
Dömötör Géza, Erdődy János. Gálffy Ignácz, Gerevich Emil, Graff Nikáz, Groó
Vilmos, Gyomlay Gyula, György Aladár, Hahn Adolf, Hankó Vilmos, Harrach
József, Haraszti Gyula, Beller Ágost, Hoffmann Frigyes, Hollés Károly, Hornischek
Henrik, Jancsó Benedek, Jenny József, J ónás János, Kapi Gyula, Kerékgyártó
Elek, Kiss Kálmán, Kiss Sándor, Kolbenheyer Gyula, Kormáromy Lajos, Koós
Ferencz, Kozocsa Tivadar, Lázár Gyula, Lengyel Sándor, Luttenberger Ágost,
Marczali Henrik, Márki Sándor, Marusák Pál, Mauritz Rezső, Maywald József,
Mendlik Ferencz, Mócsy Antal, N átafalusy Kornél, N évy Lászlo, N ovák Sándor,
Orbán Ferencz, Papp József, Pa rádi Kálmán, Pecz Gedeon, Pecz Vilmos, Peres
Sándor, Pfeifer János, Platz Bouifácz, Porzsolt Jenő, Pozder Károly, Porszász
József, Radó Vilmos, Rauscher Alajos, Ruppenthál Lajos, Sántha Lajos, Sohaffér
Károly, Sebestyén Gyuláné, Sebestyén Jenő, Schmidt Ágoston, Schmidt Boldizsár,
Schuch József, Sretvizer Lajos, Sudy K. János, Szterényi Hugó, Trájtler Károly,
Telmayer Károly, Vass Mátyás, Váradi Antal, Váradi Szilárd, Váró Benjamin,
Veress Vilmos, Wolf György, Wagner Alajos, Wargha Samu,

- Budapest hitfelekezeti viszonyairól. Az új népszámláláskor Budapesten a
polgári re ndes lakosság közül találtatott: róm, kath, 313'537, ágostai 29'085,
ev. református 35'644, izraelita 102'377, egyéb vallásá 6028, E szerint a 10 év
alatti szaporulat a katholikusoknál 73'814, az izraelitáknal 32'150, a reformátusok-
nál 13'989, az evangelikusoknál 9'369, A százalékos évi szaporodás eszerint
legerősebb volt a refornátusoknál. Tesz t.i. az évi szaporodás ezeknél 3'92 szá-
zalékot, az evangelikusoknál 3'22, az izraelitáknál 3'14, a katholikusoknál 2'35%-0t.

- A györvidéki tanító-egyesület pályázatot hirdetett ily ozímű pálya-
tételre : "Mi az oka, hogy a néptanítók a társadalomban nem foglalják el azt a
helyet, mely hivatásuknal fogva őket mégilletné s hogyan volna ez elérhető?" Beér-
kezett hat pályamunka ; az első díjat Gr 6 fEn dr e, győrvárosi ev. tanító nyerte
el. Gratulálunk derék kartársunknak, ki a győrvidéki ált. tanító-egyesületbne az ev.
tanítói karnak díszére válik.

- A czinkotai s csomádi körök tanltói, - mint az .Ev, Egyház és
Iskola" közli, - jun. 27. én Mendén gyűlést tartottak. Első és legfőbb tárgya
volt a mult évben kitüzött : "A fegyelem az iskolában" czímű értekezés felolvasása
melynek szerzője Krátky Sámuel maglódi tanító voít. Ez a gondosan kidolgoz ott,
s a tapasztalatból meritett értekezés oly nagy tetszéssel találkozott, hogy a gyű-
lés elhatározta, miszeint azt egész teljeteimében a jegyjzőkönyvbe iktatja, s az
értekezlet költségén kinyomat ja. - Nem lehetünk egy véleményen az értekezlet
t. tagjaival, midőn azt kivánják, hogy a napi szorgalom-idő megszakitás nél-
kül gyakoroltassék, télen reggeli 8-tól 12-ig, vagy l-ig, nyáron pedig reggeli 6-tóI
ll-ig. Ez az egyhuzamban való foglalkozás nemcsak a tanítót meritené ki s tenn é
ernyedtté őt a fegyelemtartásban, hanem főképen a gyermekekre hatna az kár-
tékonyan, úgy testileg, mint szellemileg.
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, - Karületi közgyülés. A dunántúli egyházkerület augusztus hó 12. s l Sáu
. tartja közgyűlését Pápán. A ker. népisk. bizottság ezt megelőzőleg, jul. 29-én'
tartja meg évi gyűlését Győrött

- Az aszódi polgári leánynevelo-intézethez igaztónővé választatott Bar-
tholomeidesz Adél k. a., kolozsvári tanítóképző intézeti tanítond.

- Palatáblával kombinált könyvfedél. E minden izében praktikus taneszköz
R ó nai Jak ab· pacséri tanítónak találmánya. melyet a IV. egyet. tanítógyűlés
által rendezett tanszerekiállitás elismerő oklevéllel jutalmazott meg. A könyvfedél
palapapírból készűlt 4 irélappal (2 kivül, 2 belül) van ellátva, külön magyar,
német és számtani vonalzással s egy sima lappal. E fedélbe bármely kiadványú,
Abc és olvasókönyv könnyen 'beleilleszhető és bármiker gyorsan kivehető. A fedél
keskeny, de tartós pléhkerettel van szegélyezve és ~gyesen formált palavessző-tar-
tóval ellátva. Legfőbb czélszerűsége tehát e találmánynak, hogy segitségével egy
darabban hordhatja a gyermek minden taneszközét ; e mellett tartós és olcsó is.
Sajnáljuk, hogy beszerzésére nézve jelenleg közelebbi adatokkal nem rendelkezünk.

-- Tanítók figyelmébe. Az ,Egyetértés" kiadóhivatala (Budapest, Kecskeméti
utcza 6) közzé teszi, hogy az Egyetértés-t, mely tudvalevőleg hazánk legnagyobb
legelőkelőbb és legtartalmasabb napilapja, s mely vasámapoukint megjelenő tanügyi
meléklete folytán már eddig is leg-kedvelteli lapja a hazai tanitóságnak, tanítók számára
kedvezményes áron és pedig: egész évre 20 frt helyett 14 frtért, negyed évre 5 frt.
helyett 3 frt 50 krért, egy hóra Urt 80 kr. helyett 1 frt 20 krért küldi meg. Mutat-
ványszámokkal a kiadóhivatal kivánatra készséggel szolgál.

- Személyi hir. T ó thI s t v án t, lapunk szorgalmas munkatársát, Dömsödön,
Pestmegyében, nem régiben orgonista-kántortanítóvá választották.

Gyermekkiállitás volt Hajdu-Szoboszlón, melyre minden 5-15. hónapos
gyermeket meghíttak .T utalrnúl 10 darab aranyat és 60 darab ezüstforintost s még
sok játészert osztottak ki. Ha meggondoljuk, hogy köznépünk mily keveset törődik
gyermeke sorsával, szerencsésnek mondhatjuk az ilyen kiállítást, mely alkalmas
eszköznek látszik gyermeknevelésünk ügyének előmozditására. (,;Egészség".)

A Vénus bólygó keringéséről. Schiaparelli olasz csillagász a Vénus bolygón
tett vizsgálódásai eredméuyekép közzétette, hogy e bolygónak tengelye körüli for-
gása igen lassu, s hogy nem ~3 óra és 22 percz alatt fordul meg egyszer tengelye
körül, - mint eddig hitték, - hanem 224'7 nap alatt; s igy a tengelye körül
való egyszeri forgása körülbelül e~enlő a nap körül való egyszeri keringésének
idejével. (Természettud. Közlöny után).

- A buza eredete. A buzatermesztés az ö világban történelem elötti kele-
tűnek mondhatö, Egyiptomnak ősrégi emlékei, valamint a héber könyvek is már
jól meghonosultnak vallják a termesztését. Európában a nyugoti Svájcz és Olasz
ország czőlöpépitményeinek legrégibb lakói is termesztettek már valami apró szemű

. buzát. Magyarországban pedig az aggteleki barlangban fedezték fel a buzának
a kőkorszakban termesztett egyik válfaját: A khinaiak, a buzát időszámitásunk
előtt 2700 évvel termesztették s az ég ajándékának tekintették, azért tiszteletére
évenként nagy ünnepeéget rendeztek. Az a körülmény, hogyabuzának a legrégibb
nyel vekben különféle neve van, szintén azt bizonyit ja, hogy termesztésének kora
nagyon régi, Minthogy az Eufrates tája a buza termesztési övének, a mely azelőtt
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Khinától a Kanári-szigetekig terjedt, körülbelül a középen fekszik. nagyon is valószínű,
hogy a történelem elötti ősrégi időkben az volt a vadon termőhely középpontja
Tekintve a hasonló éghajlatot, meglehet, hogy e termőhely kiterjedt Sziria felé;
de Nyugot-Ázsiától keletre és nyugotra a buza máskép mint termesztve va16szi-
nűleg soha sem fordult elő; bár igaz, hogy már régesrégen ismerte az egész
czivilizált világ. (Természettud. Közlöny után.)

- Az üdv hadserege Budapesfán. Az utóbbi időben sokat emlegetett üdv
hadseregének e furcsa angol szeketának képviselői Budapestre is elrándultak, hogy.
a hadseregbe katonákat toborozzanak A nagy vagyonnal ésmég nagyobb lelkese-
déssel dolgozó rajong6k nálunk is propagandát akarnak csinálni humanus eszméik-
nek. A hadseregnek két tagja érkezett Budapestre. Egyenruhájuk csaknem
egészen olyan, mint az orosz katonáké. Kék kabátot, kék nadrág ot s az orosz tisz- .
tekére emlékeztető kék-vörös sapkát viselnek, Az elől nyitott kabát alatt kivarrt
kék ing láthat6, melynek elején német föirással e czím olvashat6: "Az üdv hadserege".
A hadsereg küldöttei egyenesen Berlinből jöttek még pedig a tábornok parancsáb6l.
Mindketten azzal a határozott szándékkal léptek a magyar földre, hogy itt eszméik-
nek széles körökben szerezzenek hiveket.

Szerkesztői üzenetek.
B. E. K.-Hőgyesz. Hogy miben áll a tanítói értekezletek fontossága, azt mint általá-

nosan ismeretes dolgot - fölöslegesnek tartjuk lapunkban tárgyalni. Ha pedig az egyesületi
életben, p. o. a szóban forgó tétel megvítatásánál ellentétek s talán személyeskedések fordúlnak
elő, az tisztán az illetők dolga; épen nem nyilvánosság elé való. Különben köszönjük szíves

érdeklődését! P. 1 Hidegkút. Az esperességi tankönyv kérdésére nézve majd levélben fogom
felkeresni. Addig is szíves üdvözlet! T. A. Kdrmend, Multkori megbeszélésünk szerint számítok
szíves küldeményére. Jó lenne a tanítói körükben felvetett sok eszme körül egyik-másikat

megbeszélés tárgyava tenni. N. B. Nádasd. Azoknak az isk. adomáknak és jellemrajsoknak
lapunk is igen szívesen tért nyít. G. E. Győr. Gratulálok e helyütt is a kitüntetéshez ! A

körükben 'előforduló tanügyi dolgokról időnként tudósítást kérek lapunk számára. B. A. Győr.
De elhallgatott! Vagy talán ismét várhatjuk valami gyakori. csikkének megszületését ? S. K.
S.-Sz .•Lőrincz .. Régen nem volt. szerencsénk. Becses küldeményét várjuk s szívesen veszszük.
K. M. K.-Ság. A 3 pályamű közül az egyiket közöltük, a másikat, ha 'lehet, a jövő számban;

eg'y számban ugyanazon tételről 2 esikket nem közölhetünk. A kéziratokat majd vissza-
származtatom. K. S. R.-Lak. A népiskolára vonatkozó kormányrendeleteket 1890-l'ől s a követ-
kező évekről is örömmel fogadjuk. Még szívesebben veszszük az egyetemes gyűlés s a dunán-
túli ker. gyűlésnek az iskola-ügyekre vonatkozó határozatait: M. G. A.-Irsa. Addig is, mig
levélben szolgálnék felvilágosítással, tudomására hozom, hogy véletlenül eltévedt czikke elő-
kerűlt, s ha kivánja, közöljük. E. J. F.-Lövő Hát arra felétek mi újság? l\1ikor hallatsz

magadról! ?


