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A zsinat és a tanítók.
A zsinat megtartásától már csak kevés idő választ el bennünket.

Ezen kevés időt a lehető legjobban kell felhasználnunk érdekeink
előmozdítására, jogaink fejlesztésére, annyival is inkább, mivel e tekin-
tetben eddig vajmi keveset, úgyszólván semmit. sem tettünk. Pedig
ez ügy körül igen sok teendő várakozik ránk, melynek véghezvitelére
most kinálkozik a legjobb idő. Akárhányszor megesik, hogy a leg-
jogosultabb kiván alom megvalósulása is hajótörést szenved , nem
mintha mások annak jóságáról, jogosúltságáról meggyőződve nem
volnának, vagy iránta plane ellenszenvvel viseltetnének, _ hanem azon
egyszerü okból, hogy annak felszinre hozatala nem a helyes időben
történt. Mert valamely eszmének, kivánalomnak halálát semmi sem
mozdítja oly hamar és biztosan elő, mint az idő szer ü tI ens é g. Az
érdekelt fél aztán a helyett,· hogy a síkertelenség valódi okai után•kutatolódnék, azt megtalálván, azon okulna, és azt hasznára fordítani
igyekeznék, megütközik, sőt megbotránkozik a balul végződőtt tény
fölött. Pedig tudható volna, hogy nagyobb testületeknél a létező
gyakorlat, még ha az nem is egészen helyes, kicsinyes, elégtelen okból
és rövidebb időközökben nem igen szokott változást szenvedni, csak
midőn az okok az okozatokkal huzamosb idő folytán összetornyo-
sulnak, állhat elő változás, mely alkalommal életbevágóbb dolgok
mellett más egyebek is egy füst alatt el szoktak intéztetni. A többek
között egy igen szép czél kivitele, nagy feladat megoldása vár a
legközelebb összeülendő zsinatra is, mely nem más, mint honi ev.
egyházunkban a magyar állameszmének megszilárdítása.

Most midőn a nagyobbak mellett kisebb ügyek is rernénylhető-
leg elintézést nyernek, most kell kívánalmainknak nyílt és őszinte
kifejezést adnunk, most van itt annak az ideje. Reménylem sőt hiszem,
hogy a jogos kiván almak már idószerüségüknél fogva is kedvező fo-
gadtatásban fognak részesülni s megfelelőleg elintéztetni.
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Nem kis dolog azonban a létező körülrnények között kiván al-
mainknak kifejezést adni, mert a. nép isk o 1a nemcsak az előrnun-
kálati bizottságból, hanem még a zsinatból is ki van zárva.

Nem tudjuk nevessünk-e, vagy bo~zankodjunk e szomoru való felett.
Hát a népiskolának az autonomiában semmi érdemet, semmi

czimet sem Iehetett találni, tulajdonítani, melynek folytán érdemessé
tette volna magát arra .nézve, hogy megemlékezzenek róla? Vagy a
népiskola ev. egyházunkban oly c s ek é 1y valami, hogy az az első
pillanatra szembe sem tűnik s csak hosszu kutatás után lehet tán
észrevenni? Vagy tán derogál a magas zsinatnak a népiskolához

'leereszkedni? Krisztus maga mondta: Engedjétek hozzám jönni a
kisdedeket. Az irá st u d ó k persze ezt nem értették és nem is akar-
ták megérteni. Evang. egyházunknak nem állhat semmikép érdeké-
ben a népiskolát ignoráIni. A megtörtént tévedésen, ha még lehet-
séges, okvetlen segíteni kell valami uton-módon, és ha a tanítói kar-
ból csak egy szál ember képviselné is azt, már elég volna téve részben
a loyalitásnak.

Azon apa, ki gyermekével nem elég humánusan bánik, annak
igazságérzetét megmételyezi, megrendíti annak hitét és bizodalmát.
Ha nyiltan avagy titokban, gyermekét holmi csekélységgel akarja
kielégiteni - a mit az életben akárhányszor tapasztalunk -/ mily
za v ar t idéz ez elő gyermekének benső érzületében, mily kellemetlen
hatással bir az lelkületére, és ha az a gyerme~ szótlanul is viseli
mellóztetését, torkát szorongatja valami, a minek nem igen tud kife-
jezést adni; meg van bántva, mely bántalom az apa iránt rendesen
rosz vért szül, melyet legjobb esetben, ha titokban is, a könnyek árja
szokott némileg enyhíteni. Valamint minden egyéb külbehatások,
úgy ezen kellemetlen s a szülőre nem előnyös érzelmek és képzetek
is a gyermek emlékezetébe mélyen bevésödnek, s onnét egyhamar
ki nem törülhetök. V árhat-e az ilyen atya a parancsolat daczára
gyermekétöl a jelenben tiszteletet, a jövőben megnyugvást és lelki-
ismeretes támaszt. -

Az sem ritka, hogy a szülők a~t mondják: Gyerekek maradja-
tok csak szépen otthon, jók legyetek, majd hoz un kis nek tek
czukrot! - A gyermek most már kiváncsi, vajjon az öregek mit
müvelhetnek ott a távolban, tán ö is tudott volna nekik valamit se-
gíteni, nemcsak a házban, hanem tán azonkivül is, hisz már elég nagy
és elég erős, miért is az igért, de nagyon sokszor meg nem hozott
czukor már nem elégíti ki őtet,
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A népiskolát. következéskép annak képviselőit a tanítókat az
egyháznak ö n kén t kellene magához emelni, nem pedig eltaszítani,
mint valami mostoha gyermeket. Már nem egyszer nyilváníttatott
érdeklődés a tanítók részéről az egyház ügyei iránt, úgy is mint
egyháztagoknak, úgy is mint munkatársaknak az' úr szőllő
jében. Ezen törekvést az egyháznak, fölötte való egyszerü napirendre-
térés helyett, örvendetes tudomásul kellene venni s neki nagyobb
fontosságot tulajdonítani. Nem akarom a népiskola fontosságát fej-
tegetni, hisz ismerheti azt bárki, csak azt említ em fel, hogy anagy
államférfi Bismark egyik beszédében a németek győzelmét a francziák
fölött anémet iskolamestereknek tulajdonította. Persze azok ném e t
és nem mag y ar iskolamesterek voltak; azoknak volt is egy Bis-
markjuk, nekünk nincs s nekünk nincs is annyira bajunk a francziák-
kal, mint inkább a szegénységgel.

A dolog rendje szerint a népiskolát kerületenkint 1e gal á b b két
tanitónak kellene képviselni. Ezt megkivánja a loyalitás.. Ennek
elmaradása mivel sem indokolható. A dunántuli kerületnek van egy
föiskolája, ez képviselve van; van h áro m középiskolája, ez is képvi-
selve van; van mintegy 400 népiskolája =': és ez nincs képviselve.
Az aránytalanság tehát nagyon is szembetünő.

Mellőztetésünknek azonban sok tekintetben magunk is okai va-
gyunk. Egészben véve oly szervezetlenül állunk, hogy ennek lehe-
tősége még gondolatban is hihetetlennek látszik. Még csperességi
tanítói gyüléseink sincsenek, annál kevésbbé kerületi; ily előzmények
után merészség volna még országos ágo evang. tanítói gyülésről is
beszélni, pedig a magyar állameszmének ez úgy hiszem, nem csekély
szolgálatot tehetne. Sőt meglehet, hogy a most már meglevő és a
vidék szerint szétszórt tanítói köreink se jöttek volna tán soha létre
a kerület egyenes parancsa nélkül. Tán a többiekre nézve is erre
várunk. Parancsra csak szolgalélek várhat. Ily egyesületek hiányá-
ban a kerület tanítói karának saját köréből nincsenek s nem is lehet-
nek bizalmi férfiai, annál kevésbbé az orsz. ágo ev. tanítói karn ak. Már
most ha fel is vétetett volna a programmba, hogyanépiskolát, a tan-
ügyet is képviselje bizonyos számu tanító a zsinaton, valjon kire es-
hetett volna a választás a tömegben? Vagy tán lehetséges lett volna
néhányat csak úgy raktárban a sok közül kisajátítani? Alig hiszern.
Sok tekintetben tehát saját hanyagságunknak köszönhetjük mellőzte-
tésünket, mert ha egy kompakt egészet képeznénk előbb kiIátszanánk
a földből.
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1genis ezt hanyagságunknak köszönhetjük, melynek koronáját képezi

azon figyelmetlenség, melyben kerületi tanítóságunk egyetlen össze-
kötő kapcsa az »Ev. Néplskola« részesül- Hány tanítói értekezlet
nem számol be e lapok utján ténykedéséröl a nyilvánosságnak? Vagy
tán nem mer, mert nem tesz semmit? Alig hihetem. Inkább azt,
hogy ezen beszámolás is egy kis munkába kerül, melylyel az érte-
kezlet pennája minek szaporitaná a dolgát? Továbbá nem feltünő-e,
hogy e lapok hasábjain korlátolt számu, többnyire csak egy .és ugyan-
azon nevekkel találkozunk? Ugy tudom, hogy jeles tanítóknak nem
vagyunk hijával: hát hol vannak ők, hogy nem mutatják magukat,
nem bünűl rovandó-e fel azon nemtörődömség, hogy istentől vett
talentumukat nem érvényesítik a közügy, a tanügy szolgálatában?
A legtöbb tanítói értekezlet előadói még annyi fáradságot sem vesz-
nek maguknak, hogy dolgozatukat e lapok szerkesztőjének bekülde-
nék azon czélból, hogy kedvező esetben az azt a tanügy érdekében
a nyilvánosság elé bocsátaná. Ez pedig a lehető legkevesebb, a mit
az »Ev. Népiskola- megkivánhat. E lap számára a közlernények
egész halmazának kellene özszegyülekezni, ha volna bennünk egy kis
élet, egy csepp akarat. Mindenkiben kell lenni több vagy kevesebb
önérzetnek, ennek hija gyávaságot jelent. Csak kissé önérzetes
tanitónak pedig nem szabad magát a közügyek szolgálatából kivonni
a nyilvánosság terén sem; épen ennek lehetőségét előmozdítani egyik
főczélja e lapoknak. Hol maradnak tehát ők a hivatottak? Vagy
léhaságukat a szerénység palástjá val akarják takarni? Ez nem sze-
rénység, ez álszerénység, mely magyarán mondva megérdemelné,
hogy bottal poroltatnék ki. (?! Szerk.)

Ezek már magukban véve is elég és elfogadható okai volnának
a mellőztetésnek, ha csak magukról a tanítókról volna szó. De e

. mellett ott van a tanügy, a közszolgálati és énekügy, a fizetések
rendezése stb., melyekhez azt hiszszük nekünk is volna szavunk, ezeket
illeték es képviselők nélkül még a felhozottak mellett sem méltányos
hagyni. De hát megtörtént. .

- Ily körülmények között bajos a természetes és rendes uton adnI
kifejezést kivánalrnainknak, mely helyett a kérvényezés terére vagyunk
utalva. Lehetetlen azonban, hogy minden tanítói kör külön kérvény-
nyel járuljon a zsinat elé, ez csak zavart idézné elő, melyből semmi
hasznot nem várhatnánk. Az sem helyeselhető egészben, amit a
győrmegyei tanÍtóegylet megkezdett, még akkor sem, ha kérvénye
egészben megfelelne -- mint a hogy meg nem felel -- a tanítóság
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intentioinak, mert félő, hogy mint a _ ker .. tanítói gyLilés eszméjéveI,
elég sajnosan. úgy ezzel is magára fog maradni, minek folytán c

kérvény csak lokalis jelleggel birván, nem lehet kifejezője a kerületi
tanítói kar óhajának. Ehelyett ajánlatosabbnak tartanám egy ad
hoc kerületi tan Ítóértekezleti bizottság létesítését. Az idő rövidsége
miatt tágabb térre nem igen terjeszkedhetünk, E bizottság állhatna
a soproni képezdei igazgató elnöklete alatt az egyes tanítói körök
jegyzőibőI. Vagy ha ilyen bizottság intézése az idő rövidsége miatt
nehézségekbe ütköznék, lehetne a dolgot még jobban is egyszerLisí-
teni. Azt hiszem a soproni és lövői tanítóképzők igazgatói, e lapok
szerkesztője s a soproni népiskola igazgatója minden szavazat nélkül
elég érdemeket szereztek már arra nézve, hogy ha ilynemű ad hoc
központi bizottsággá alakulni sziveskednének, azt valamenyien szivesen
vennénk és örömmel üdvözölnénk, mely bizottság megalakulását egy
nyilatkozatban, akár e lapok utján, közhirré tenné s mi azt egysze-
rüen in corpore helyeslőleg és köszönettel tudomásúl vennénk.*)

T egyék meg ezt!
Ily központi bizottságra okvetlen szükségünk van, mely a tanítói

körök között mintegy összekötő kapcsot képezne s felmerülhető költ-
ségeit is ezek fedeznék tagszám szerint. E bizottsághoz az
egyes tanítói körökben kifejezett óhajok beküldendők volnának, mely
ezeket megrostálva összegezné, egy concret javaslattal, vagy kére-
lemmel járulna a kerületi népiskolák nevében a zsinathoz. E czélból a
hol szükséges, rendkivüli, értekezleti gyLilések is tartandók volnának,
hogy minél több javaslat érkezhetnék a központi bizottsághoz, hogy
az ezekből készítendő közös javaslat a ker. tanítói kar kivánalmainak
annál hívebb tükre lenne.

Ez volna teendőnk a zsinat előtt. ..
Azonban a zsinat alatt is vár ránk teendő. Nem szabad ösz-

szedugott kézzel a dolgok folyását szemlélnünk, hanem ez időben is
meg kell tennünk minden lehetőt jog a í n k fej 1e s il t é sén e k
érdekében. Minthogy a terrenumon belől az időben most már aligha
munkálkodhatunk, munkálkodnunk kell azon kivul és pedig any i l-
v á nos s á g t er é n.· Igen, a szLikséghez mérten, alkalmas hirlapi czik-
kekkel iparkodjunk kivánalmainknak, amennyiben azok előterjesztet-

"') Egy ily bizottság megalakitásat elvben helyeseljük, de a kivitelre nézve más véleményen
»agyunk. Megbizatás nélkü! ugyanis a bizottság megalakítására senki sem vállalkozhatik. Különben
is a kezdeményezés az egyes evang. tanító-égyesiileteket 5 azok összeségét illeti s ezek is leghelye-
sebben a »ker, népisk. bizottság' utján indíthatják meg a mozgalmat. Elkésve még nincs a dolog,
mert - a mint halljuk - a zsinat a tulajdonképeni munkálatokat csak a jövő év tavaszán fogja
megkezdeni. - Részünkről az ügyet semmi esetre sem hagyjuk elaludni. Szerk.
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nének, a zsinati képviselök között hangulatot kelteni és pártfogókat
szerezm. Sőt tán nem ártana ügyünk felől a napilapok szerkesztöit
is tájékozni, kik szükség esetén annak idejében hathatósabban tudná-
nak nálunknál annak kifejezést adni, melynek jó hatása, azt hiszem
alig fogna elmaradni:

Fel tehát kartársak a nagy munkára, vessük le a léhaságot.
Működjék e tekintetben közre, mindenki legjobb hite és tudomása
szerint i ne várjon erre senki k ülö n felszólítást. A közügyet
irodalmi téren is nem kérelem folytán, hanem kötelességböl kell
szolgálni. Azok, akik szeretnek jogról, jogkifejlesztésröl beszélni -
pedig hányan vannak - jó volna, ha elóbb kötelességeiknek irodalmi
munkásságuk által is megfelelnének. A léhaság, a nemtörödömség
szégyenfolt a tanítóságra. Mossuk le magunkról esz é gye n fol tot!

X-v.
Az ev. népoktatás jelesei.

Eifert Henrik emléke.
- Sántha Károlytól. -

Féléve mult már, hogy eltemettük őt. A rohanó idő sok sebet begyó-
gyít, sok ürt betölt, de sebünk utána még sokáig fájni fog s az ür az ő
helyén még sokáig betöltetlen marad. Nyugodt perezeket vártam én is az
időtől; vártam, hogy enyhe balzsam boruljon fájó szivemre s úgy irjak, akkor
irjak róla. De a tanutlan könny most is itt csillog co. szememben: fáj nékem
őróla irnom, fáj, és mégis oly jól esik ez nekem s oly fölemelő ez rám nézve.
Hosszú évek során át volt. ő munkatársam és barátom.

Eiferth Henrik hivatott, kitünő tan í t ó volt. Olyan, mint a jó pap, ki
holtig tanul. Tehetsége, a fontos tanitói hivatalra rátermettsége, párosulva
vasszorgalma és pontosságával, hivatása magaslatára emelte őt. Iskolája a szó
valódi értelmében minta-iskola volt. A kis ujjában volt az ismerethalmaz,
melyet szépen elrendezve, nyomról-nyomra közölt az ő tanítványaival úgy,
hogy az az ismeret minden egyes tanítványának a sajátjává lőn. Bánásmódja
nyájas, leereszkedő, atyai szigorral párosulva. Sohasem fényitett haragból s
az indulattóI elragadtatva, mindíg javítás volt a czélja s kezében a vessző -
ha nagy ritkán ezt is használta - mindig a szeretet vesszője volt. Ha mégis
kijött a sodrából, ott hagyta a tantermet pár perezre s azután fenyített. Öröm
volt az iskolájába lépni. Mint egyik körlelkész barátom megjegyzé jelentésé-
ben, olyan volt a boldogult iskolája, mintha gymnázium lett volna.

Nemcsak tanító volt Eíferth, hanem vallásos nevel ő is. Ha áldjuk az
édes anyát, ki első tette kezünket imára s irányítá lelkünket az ég felé: álda-
nunk kell azon tanítót is, ki vallásos lelkének melegévei közli velünk ama
mennyei bölcsességet, a vallást, ezt az Istenben való életet. Csak a vallásos
lélek képes arra, hogy vallásosan neveJjen. S Eiferth vallásos lélek volt, ki
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nem a káté betűjét, hanem annak lelkét önté a romlatlan gyermeki szívbe,
nemcsak szóval, hanem főkép példával is, nemcsak a vallás-órán, hanem egyéb
ismeretek tanításakor is. Könnyü s lelki gyönyörűség volt nekem, a konfir-
mácziói oktatás kar azon alapra tovább építenem, melyet ő vetett meg.

Vallás és honszerelem, ha nem egy és ugyanazon, de mindenesetre
rokon-gyökéren terem és gyümölcsöz. Derék magyar s j óha za f i volt
Eiferth. Nyelvre német származásu, bár szive igaz magyar honszerelemben
égett sirmodora, beszéde olyan volt, mintha csak tősgyökeres magyar helyen
született volna. Tűzzel szavalták tanítványai a hazafias verseket.

A vallásosságot és honszerelmet . kicsinyek és nagyok szivében híven
ápolta ő úgy is, mint éne k v e z é r. Kedvencz tárgya volt az ének és zene.
Jól imádkoztak az ő tanítványai, mert buzgón énekeltek iskolában és templom-
ban. Az ő mesteri ujjai alatt oly ünnepélyesen szólt az orgona. Az építést
és vigasztalást Ige és ének együtt eszközölte a templomban. Eiferth még
az iskolán és templomon kivül is terjesztette a vallásos és hazafias érzelmet,
megalapítván, nem kis akadály és előitélet daczára is, a dalkört, mely főkép
temetések alkalmával helyben és a vidéken kitüntette magát és az ő lelkes
ügyes vezérét. Ez az elárvult dalárda soha sem énekelt oly meghatóan, mint
épen az ő leoporsója felett, mikor fájó szivből fakadt a gyászdal: -Mért oly
borus, oly néma esereg?' A temetések és hangversenyek alkalmával bejött
pénzből egy száz frtos harrnoniurnot hozatott a boldogult a mult évben. Fáj-
dalom, csak kevés ideig használhatta ; használni fogja méltó utóda, a most
megválasztott ifju tanító, Diebóld Károly ur, kinek szép tehetségeitől mind a
tanítás mind az ének és zene terén méltán sokat vár a sár-szent-lőrinczi gyüle-
kezet és az egyházmegye. Eiferth tehetségét és vasszorgalmát rég felismerte
az egyházmegye is s a népiskolai bizottságnak ő volt szakavatott ügybuzgó
referense. Legjelesebb kollegái is őt tették meg maguk közt <l:. legelsőnek.
Meg kell még a boldogultról említenem, hogy ő a zongoratanításban is kitünő

volt. Ismerek nehány, mondhatnám, virtuóz zongoristát, kiknél ő vetette meg
a zeneismeret alapját s kik hálával emlegetik Eiferthet. első zene-oktatójukat.
A télen, mintha csak érezte volna közel halálát, lázas sietséggel kezdte meg-
zenésíteni az énekeket, úgy, a mint azt a bevett Altdörfer és Rinck-féle Khorál-
tóI eltérőleg a lőrinczi gyülekezet énekli. Kár, hogy e szép munkáját nem
fejezhette be egészen.

Mit rnondjak még róla, mint em ber r ő l ? Maga volt a megtestesült
becsületesseg. Értelmes, kedélyes és leülönösen ügyes társalgó volt. Tizenöt
évig volt tőszomszédom, alig mult el csak egy nap is, hogy nem találkoztunk
volna s mégis a legutolsó napig jó szornszédok, jó barátok maradtunk.

Álljon itt a boldogultnak rövid életrajza. Született Kis-Tormáson, Tolna-
vármegyében, 1840. junius 18. egyszerű földmives szülőktől, A gyönki ev.
ref. altanodában elvégezvén a négy osztályt, segédtanító volt 1856. Szárazdon

. 1857, 1858, 1859, őszéig Kis-Tormáson. Az 1859/60. tanévben a soproni ev.
tanítóképezdében a póttanfolyamot végezte. 1860. őszétől 1864-ig Bonyhádon,
1863-1867 -ig pedig Sar-Szentlőrinczre hivatott rendes tanítónak, hol halála
napjáig, 1891. márez. 6-ig, munkálkodott nagy ügybuzgalommal. Február
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28-án panaszkodott hogy meghült, de azért az iskolába még az nap is bement,
délután lefeküdt s tüdőgyulladásban márcz. 6. hajnalán kiszenvedett. Temetése
márcz. 8-án volt az egész község, vidékiek, nagyszámu intelligenczia, 20 tanító,
5 lelkész és az iskolásgyermekek megható részvéte rnellett. Számos koszorut
helyezett a kegyelet koporsójára; a gyülekezet kosznruját megtartottuk em-
lékül s az iskolába helyeztük. A gyülekezet sohasem fogja elfeledni az ő
egykori kedves tanítóját; emlékét jkönyvileg is megörökitők, de be van az ő
emléke vésve a gyülekezeti tagok hélás szivébe is, kik most is kegyelettel
emlegetik Németh Ferenczet, ki 1804-től 1843 ig s ennek fiát, Németh Istvánt,
ki 1843-1869-ig volt itten tanító; Németh istvánnak volt veje Eiferth Henrik.

Isten veled, ljó tanító, hű munkatárs! Nem haltál meg, mert az igazak
mint az égnek csillagai, örökkön-örökké fénylenek.

*
Eiferth Henrik koporsója mellett.*)

Sebesen, mint a förgeteg, mint a villám, hirtelen jött eszörnyü csapás
sok idő kell ahhoz, hogy behegedjen a seb, melyet szivünkön ez a halál ütött.
Eiferth Henrik, gyülekezetünknek kedves tanítója, nincs többé, elhunyt 50 éves
korában, miután e gyülekezetben mint segédtanító 3, mint rendes 22 évig
tehát egy egész negyed századig, lelkiismeretesen, áldásdúsan működött. Gyász-
koporsója felett hangozzanak azon szent igék, melyeknek szellemében munkál-
kodott s ez igék ezek: -Bocsásd ki Isten a te világosságodat, és
a te igazságo dat, hogy azok vezéreljenek engemet és be-
vigyenek engemet a te szentségednek hegyére és a te haj-
l é k i d b a.' (Zsolt. XLIII. 3.)

Világosságért és igazságért könyörög itt a királyi zsoltáriró. Királyi
[imádság ez, a nép boldogitásáért. Világosságot, igazságot terjesztenek az
skolák, világosság, igazság vezeti a jó tanítót, világossággal, igazsággal ve-

zérli a jó tanító a népet a jólét és boldogság hegyére s az üdvösség hajlékaiba.
ViI ágo s s á g éltetője mindennek. Az Isten kezdetben először is ezt

mondá : • Legyen világosság! - Mint a természeti világosság a teremtettséget,
úgy élteti az embert, a teremtés koronáját, a szellemi világosság, az ismeret.
a tudomány, a bölcseség. Oh mily. fölséges hivatás, a világosság csarnokában
az iskolában világosítani a kicsinyeknek zsenge elméjét, hogy ne járjanak sötét-
ségben, vakságban, tudatlanságban, hanem a hasznos és szép ismeret, tudo-
mány és bölcseség által az Isten képe, mint embe r - m élt óság sugára
ragyogjon a tere_mtés koronáján, az emberen.

A világosság az egyik, az iga z s ága másik adomány, melyért a zsol-
táriró könyörög.

Igazság, örök igazság az a vallás, melyet Jézus, a világ világossága a
világra hozott. Istenben, mint Atyában hinni, Jézusnak, Isten fiának nyomán
szeretve élni-halni s a Szentlélek ereje által egy szebb hazát remélni: ezt a

*) Helyén valónak tartjuk ide iktatni ezt a meleghangtí, emelkedett gyászb.eszédet, melyet a
boldogult tiszttarsa., az otthelyi lelkész, s a fenti nekrolog seerzője mondott az elhunyt fölött. Legyen
a két közlemény egyuttal a tan í t ó é sle I kés z k ö z tib ens ö jóv isz o n y dok u-
men t ti ma. Szerk.



hármas boldogító igazságot hirdeti a mi keresztyén vallásunk. A világosság
és igazság, a tudomány és hit édes testvérek, boldog,' kit~aröltve, nyájasan
vezet e két angyal!

Mily felséges hivatás, hinteni az iskolában, a kicsinyek templomában, a
vallás magvait, becsöpögtetni a fogékony gyermek-szívbe az v-istenfélelmet,
hogy örömben és búban, életben és halálban. tiszta, nemes és boldog legyen
a szív, hogya vallásosság, ez örök igazság által az Isten képe, mint em b e r-
b old o g s á g sugára ragyogjon a teremtés koronáján,~z emberen.

Mind, a mi szép, mind, a mi áldás, mind, a mi szent és boldogító" e
világon a világosságnak, mint tudománynak, az igazságnak, mint vallásnak
köszönhetö. E világosság és igazság által templom az iskola: e templomból
indul ki az ember méltósága; a szív békessége, a család boldogsága, a társa-

, dalom jóléte és a haza szabadsága. Protestáns egyházunknak, immár minden
egyháznak, .az egész hazának ésmivelt emberiségnek veteményes kertje, disze
ereje, boldogságának alapja az iskolák. Szép munkát, nagy munkát, áldott
munkát végez szerényen, csendben a világosság- és igazságtól áthatott mivelt,

,vallásos jó tanító, mint oktató és nevelő. Tisztelet, elismerés, hála illeti a
legutolsó bár, de jóakaratu tanítót is, mennyivel inkább az elsők közt az elsőt
ki nemes hivatással, egész odaadással szenteli a tanttás-nevelés-ügyének teljes
életét.

Te, boldogúlt ilyen voltál, s mert ilyen voltál, azért siratunk s mert ilyen
voltál, azért vigasztalódunk. Te az atyai szeretetet az atyai szigorral oly
nemesen párosítád ; hivatottságod, szorgalmad és mesteri kezed műve által, ez
iskola minta-iskola lőn. A templomban is, ha megszólalt ujjaid alatt az orgona,
mintha zúgott volna Luther tűzlelke ez énekben: -Erős várunk nékünk az
Isten», mert lelkedet is áthatotta ez a tüz; s mintha sírt, zokogott volna a
Golgothának utja, midőn ezt énekelted: »Krisztus' ártatlan bárány', mert sirt,
zokogott a lelked is. Nemes hévvel megalakítottad a. dalárdát s vezetted azt,
azon igazságtól áthatva, hogy a dal, az ének nemesít. Fölötted zeng most
az ének: •Kedves halott, Isten veled!'

A társaságban is szellemes, kedves, vidám kedélyü, jó rokon, jó barát,
jó pályatárs valál.

Sokat vesztettünk benned, igen sokat; sokat az iskola, legtöbbet a te
gyászba borult, szeretett, elárvúlt családod., De a tanító-özvegyek*) a tanító-
árvák könnyeit -- bizton hiszem - siet letörülni a gyülekezet hálája s a
téged tisztelő, szerető szivek részvéte közelben és távolban egyir:ánt.

Immár lelked az égé, a port a pornak adjuk áto De kezedet kinyujtod
áldásra a koporsóbul is. Áldásodat esded a te jó hitvesedre, • kivel közel
23 évigéltél boldogan, áldásodat három kedves gyermekedre, a kiken szerető
szivvel csüngtél ; áldásodat kéred édes anyádra, ki szült, özvegy jó napadra
ki téged édesnayaként szeretett, áldásodat testvéredre, rokonaidra.vtanítótar-
saidra, e 'gyülekezetre, e dalárdára, áldásodat hinted rám is, - tudom, - áldá-
sod~t az itt zokogó iskolás gyermekekre, kik most oly árván maradtak, kik

") A boldogult napa - szintén özvegy (anítóné ..:... vejével és leányával lakott.
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tégedet soha, soha sem felejthetnek el, téged jó, téged hu, téged szeretett
oktatójukat.

És most Isten veled 1 Világosság és igazság vezérelt tégedet, világosság-
és igazsággal vezérelted a kicsinyeket a boldogság hegyére. Világoskodjék
néked az örök világosság. Adja meg néked a kegyelem istene azt, mit az
igazaknak igért, amaz örök hajlékokban az örök üdvösséget az örökéletet!
Amen.

Pali öcsémnek.
VIlI.

(Észrevételeim az évzáró vizsgálatra).,

Kellemes emlékek visszaidézése közben irom e sorokat. Reánk, városiakra
nézve, különösen kik gépszerüen egyhangu, kedélytelen, iga~án - még ünnepna-
pokon is - köznapias hivataloskodással töltjük időnket, kétszeres örömöt
szerez a falusi életnek az érzelemvilágot szakadatlan hullámzásra gerjesztő
hangulata és természetszerü változatossága. A falusi társadalomnak is vannak
ferdeségei, eszményi képeinknek megfelelő val6sága földön nem létezik sehol; de
van a falusiaknak egy elidegenithetlen s a városiakra nézve megszerezhetlen kincse :
az anyatermészet, mely az első tavaszi ibolya nyiltát61 az utols 6 h6förmeteg te-
hetetlen tombolásáig szüntelen nyitott könyv gyanánt áll előttük és a haland6
szemei előtt közvetlen működő mindenhat6 erők fenséges és magasztos működése
meg6vja az embert a közönyösség sivárságát61 és a blazirtság kiállhatatlan döly-
fösségétől.

Innét van, hogy a falusi élet még hibáiban is vonz6, még bünei "is inkább
csak szánalmat, ideig tart6 megindulást gerjesztenek, de nem elkeseredést és két-
ségbeejtő aggodalmat az amberiség jövője iránt.

Ünnep volt rám nézve az idő, melyet körödben tölték, nemcsak mivel
őszinte részt vettem ugy a szülők mint a vizsgáz6 múzsafiak örömében, nemcsak
mivel működésed szinterét, hivatáskörödet test szerint látnom élvezetes látvány
volt; hanem azért is, mivel a szép üunepélyen összesereglett társaskör gondolko-
dásm6dja jelleme üditő varázserő vel villanyozták fel idegeimet egyrészt, másrészt
viszonyaidra val6 tekintetben' emberileg sz6lva megnyugtatras.

Az az ünnepélye A hangulat, mely ott lelkemet megragadta és az idő rövid-
sége is nem engedték, hogy birál6 higgadtsággal élő szavakban adjak kifejezést
a tapasztaltak feletti észrevételeimnek ; a mit akkor elmulasztottam, azt most, a
távolból visszatekintve szándékom tenni jelen soraimmal.

Szinte hallom még a harangok áhitat gerjesztő kongását, mely az egyházi
felügyelő, gondnokok, lelkész" és tanító vezérlete mellett az iskolából a templomba
vonuló kis múzsasereget kisérte. Szép szokás mindenesetre, miszerint ezen alka-
lommal az egész egyházi előljár6ság kinyilatkoztatja ily m6don, hogy az iskola
oly kincse a gyülekezetnek, mely felett őrködni, melynek gondját viselni mind-
nyájuk, közös és szent I kötelessége. Ennek az együttes érzésnek következménye
lehetett az a meglepő tömeges részvét a szülők és egyháztagok részéről, mely a
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templomot szinte zsúfolásig megtölté Példa után indul a sokaság, a milyen a
pásztor olyan a nyáj.

Midőn az utols 6 harangkondulás után felcsendült a kis gyermekkar ajakán
az a j61 ismert, de oly rég6ta nem hallott egyházi ének: összekulcsol6dtak ujjaim
önkénytelenül, mintha még ma is gyermek volnék. A vallásos érzület, mely -
bármikép okoskodjanak a természetbölcsészek, az embernek lényeges tulajdona,
mely nélkül ember tulajdonkép nem is létezik, ez a vallásos érzület annak da-
czára, vagy talán annál forr6bb epedezéssel élvezte a vallásos cselekmény által fel-
gerjesztett hangulat mennyei gyönyörét, miután a hivatalos kötelesség azt az egész
nép osztályt, melyhez tartozom, évek soránát szakadatlanul távol tartja, lehet
mondani, örökre kizárja a templomb6l. Az egyház vezérei panaszkodnak, hogy
a templomlátogatás gyérül, de hogy a vallásos gyakorlatban senki e földön aka-
dályozva ne legyen, e czélért tudtommal még semmit se tettek. De im elhang-
zott az ének.

Czélszerűbbnek és szebbnek tartanám, ha· ezt nemcsak áz énekkar, hanem az
egész gyermeksereg énekli, s az énekkart csak akkor. szerepeltettem volna, mikor
a sor az énekmutatványokra kerül. A kezdő és zár6 ének tulajdonkép istenitisz-
telet, melyben azt hiszem, általánosabb a részvét, ha minden egyes tett:eg
működik.

Az irgalmas samaritánusról sz616 példabeszéd tárgyalásánál a történeti moz-
zanatok részletes kikérdezését feleslegesnek találtam. Az ily kérdések: Ki ment
Jerik6ba -! kik állottak utjába? mit tettek vele? hogyan hagyták ott? ki ment
arra aztán először? stb. azt hiszem egészen czéltalanok a magyarázásra, a példa-
beszédben rejlő eszmének kifejtésére nézve, E tárgyalásnál kettős aczél: - a
példázat elsajátittatása által ismeretanyagot nyujtani és egy keresztyén ell' meg-
ismertetése által az erkölcsöt nemesiteni. Az első egyszerü betanulás utján elér-
hető, jelenleg, a vizsgán tulajdonkép már el is van érve, kell, hogy úgy legyen.
Tehát csak az szükséges, hogy egy-két gyermek összefüggő beszédben mondja el.
Csak a mennyiben azt tapasztalom, hogy hiányosan mondják el a történetet, csak
akkor segíteném őket rávezető kérdésekkel. Miként a mult levelemben említet-
tem a tanm6dot és tanalakot az adott körülményekhez szüntelen alkalmazni kell.

A példázat eszméjének kifejtése után nélkülöztom annak mai viszonyainkhoz
alkalmazását és példák kitalálását. Csak akkor lehetsz nyugodt a felől, hogy
tanítványaid megértettek, ha példákat is képesek önmaguk kitalálni. Nem elég
kimondani és betanultatni a szabályt, a törvényt: ,miszerint minden ember feleba-
rátunk, mindenki iránt gyakorolnunk kell az emberszeretetet, hanem példákat is
követelni a gyermekektől az ő világukb61: miben nyilatkozik az emberszeretet,
minő szokások, tettek ellenkeznek vele. Azon egyházi beszédekben is, melyeket
itt-ott hallani szerenesém volt, azt a hibákat találtam, miszerint az illető lelkész
bölcsészetileg fejtegetve, bibliaszerüen bebizonyítva általánosságban előadta ugyan
a keresztényi eszmét, melyet beszéde tárgyául választott, de azt aztán a mai köz-
életre alkalmazni elmulasztotta. Innen van aztán, hogy számtalanok egész naiv
őszinteséggel hiszik maguk felől, hogy j6 keresztyének, becsületes emberek, de az
élet viszonyai közt előfordul6 egyes esetekben az igaz kereszténység parancsairól
vajmi gyakran elfeledkeznek. Hogy csak egy példát emlitsek: az emberszeretet
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többek közt az is parancsolja, hogy az erősebb védje a gyengét, mégis hány em-
bert találsz a j6 keresztyénség hirében állók közt is, ki physikai vagy hatalmi,
értelmi vagy rang- és vagyonbeli erejének öntudatában a természet, vagy a nevelés
vagy a sors által adott előnyeiről önzetlenül lemondva az erőtlenebbnek elnyomá-
sára, felebarátja gyengéinek kizsákmányolására ne igyekeznék.

Rövid akarván lenni ezuttal, egyéb tantárgyak tanításáról más alkalommal
szölok.: Hanem a természetrajz tárgyalásánál .nem hagyhatom említés nélkül,
hogy amint észrevettem, a természet tárgyainak ismeretét a gyermekek vagy
csak képek, vagy puszta olvasás és magyarázás utján és nem közvetlen szem-
léletből sajátitották el. Igaz, hogy arról sz6 sem lehet, minden tárgy at közvetlenül
szemléltetni a gyermekekkel, de a mennyit lehet, annyit kell. E esélbél Igen
ajánlanáni s hiszem hogy kivihető is volna a tanitványokkal egész tanéven át, de
leginkább oszszel és tavaszszal kirándulni a szabad természetbe, a szánt6 földekre
és rétre, a foly6 partjára s az erdőbe és itt a szabad természet ölén nem a poros
iskolapadok közt tartani meg a természetrajzi 6rákat. Az ily kiráadulások a mellett,
hogy a gyermekek látkörét. m6dfelett szélesbítik úgy a természettudományok, mint
a földrajz terén, kivált ha a tanit6 az ismeretek egész tárházát vivén ld agyában,
tud, kielégitő feleletet adni a gyermekek ezer kérdéseire, egyszersmind felélénkitik
azok kedélyét s hathatosan fejlesztik a gyermek szeretetteljes ragaszkodását az
iskolához és a tanitöhoz. Aztán még, ha ily kirándulások alkalmával találkoznak
a gyermekek egy-egy tanköteles pajtásukkal, ki szülei parancsáb6l az iskolát elmu-
lasztva szánt vagy őriz, mit gondolsz, minő érzelmeket ébreszt az ily találkozás a
kis önkéntelen szökevényben ? Természetes, hogy e terv megval6sitása végett
még fontol6ra kell venni az azt akadályoz6 körülményeket, nevezetesen azt, hogy
míután az egész iskolával kirándulni alig lehet, legalább tanulás czéljából nem,
mi történjék addig az otthon maradtakkal ? Czélszerü és egyáltalában lehetséges
volna-e azokat felváltva egyegy idősebb tanulőra bizni.

Végre még az irás mutatványok közszemlére való bocsátásának médjára van
egy megjegyzésem. Nem találom helyesnek a j6 nevelés szempontjáböl, hogy min-
den egyes gyermek maga viszi írását szülei, rokonaihoz és valljuk meg leginkább
azon hallgat6khoz, kiknek szemeiből egy kis pénzbeli jutalom reménye sugárzik ki.
Nagyon hasonlit ez a régi szokás a házaláshoz és eredményében egészen igazság-
bilan. Aszemesebb és a kinek több és adakoz6bb ismerőse van jelen, sokszorta
több jutalmat szerez össze, habár talán érdemetlenül, mint a ki érdemesebb volna,
de szerényebb. A jutalmazás - valamint a büntetés - az iskolai élet keretén
belül egyedül a tanit6, mint legilletékesebb itélő bir6 véleményén alapuljón. Azért
ajánlom, hogy az iskolai hat6ság előre gondoskodjék, hogy a község adományai-
b6l e czélra' egy kis pénzösszeg gyüljön össze, melyet aztán az előljár6ságna~ a
tanitö véleményén alapuló határozata szerint az egyházi felügyelő, vagy a lelkész
osztana ki akár természetben, ,akár egyéb jutalomtárgyak alakjában a vizsga befe-
jezéseelőtt. A gyüjtéskor pedig azon elvet kell szem előtt tartani, miszerint az
iskoláztatás anyagi terhét ne csak a szülők, hanem lehetőleg nagyobb arányban a
családtalan és gyermektelen egyháztagok is viseljék. Az iskoláztatás .nem egyedül
a szülőkuek, hanem minden egyháztaguak, mindcn honpolgárnak közös köteles-
sége.
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A lelkésznek lelkes, szivélyes és magvas beszéde s a szép befejező ének
után oly benyomással távoztam a templomb61, miszerint tanítványaid általában
elérték azt a fejlődési fokot, melyet koruk szerint tőlük várni lehet. S ez legna-
gyobb elismerés.· Mert nem az a j6 iskola, melyben a tanít 6 egy két kivál6
tanulóval bámulatos eredményt képes a vizsgán felmutatni, hanem az, amelyben
a gyengék, elmaradtak, alig vagy egyáltalában nincsenek. Ez áll nemcsak az elemi,
hanem a középiskolákra nézve is.

(Folytatása következik.)

Részletes tanmenet a népisk. I. osztályának szám-
tanítási anyagaból. ,

"

Számolás 6-ig.

41. 6ra. A 6 számképe és számjegye. Az eljárás mint fentebb.
42. 6ra. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =, 6 X 1 =, 6 : 1 =, 6-nak 1/6-a
43: 6ra. 2 + 2 + 2 =, 3 X 2, 6 : 2 =, 6-nak 1/3-a =

44. 6ra. 3 + 3 ==, 6 - 3, 6 = 3 + . , 2 X 3 =, 6: 3 =, 6-nak a 1/2-e=
45. 6ra. 4' -1- 2 =, 2 + 4 =, 6 - 2 ., 6 - 4 =, 6 = 5 + .

6 = 2 + . ,lx 4 + 2 =, 6 : 4 =, 2 + . =6, 4 +. = 6.
46. 6ra. 5 -t- 1 =, 1 + 5 =, 6 - 1 =, 6 - 5 =, 6 = 5 + .

6 = 1 + . ,IX 5 + 1 ~, 6 : 5 =

47. óra. Számmennyiségek összehasonlítása, mint a 40. őránál. (6 mennyivel
több, mint 5, 4, vagy 3? - 3, 4, 5 mennyivel kevesebb, mint 6? - 6 hányszor
annyi, mint 2 vagy 3?

48. Az összeadás gyakorlása 1-6-ig; eleintén szemléltetve goly6kon, de
megnevezetlenül, ut6bb egészen elvontan, míg csak a gyermekek kés zs é g ge:
nem számolnak. Összeadás összetetten.

4.9. 6ra.. A kivonás gyakorlása 1-6-ig, hasonl6 eljárás szerint.
50. 6ra. A szorzás gyakorlása 1-6-ig; szorzási sorokat is képezhetünk:

1 X 1, 2 X 1, 3 X 1, 4 Xl, 5 X 1, 6 xl; .- 1 X 2, 2 X 2, 3 X 2;
- 1 X 3, 2 X 3: a többit kiegészítéssel: 1 X 4" 1 X 4 + 2, 1 X 5
1 X 5 + 1, 1 X 6.

41. őra. A mérés és osztás gyakorlása: 1 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1.
6 : 1; - 2 : 2, 4 : 2, 6 : 2; -'- 3 : 3, 6 : 3; 4 : 4, 6 : 4; 5 : 5, 6 : 5,
6 : 6, - 6-nak a 1/2-e, 1/3-a, 1/6~a stb.

52. 6ra. A 4 művelet gyakorlása ó-ig, különféle megnevezett, de nem szem-
léltetett tárgyon; p. o. 2 kr. + 2 kr.? 2 könyv + 4 könyv? 2 X 3 gyermek?
stb. Irásbeli feladatúl elvont számokkal.

53 -56. 61'a- Alkalmazott példák. A helyes megfejtés teljesen begyakorland6;
a gyermekek tudják elmondani a feladatot s úgy feleljenek rá. P. o. Egy háznak
egyik oldalon 2 ablak van, a másikon 4; hány ablak van e házon? (Össze kell
számítani a 2 ablakot meg a 4 ablakot; 2 abl. + 4 abl. = 6 abl., van tehát
a házon 6 ablak). - 6 gyermek játszott együtt, később 2 elment j hányan ma-
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radtak még? (A 6 gyermekből el kell számítani 2 gyermeket, marad 4 gyermek,
tehát stb.) - Két (három) csirkének hány lába van ? (Két csirkének 2-szer
annyi lába van, mint egynek, vagyis 2 X 2 lába, 2 X 2 láb = 4 láb, tehát stb.)
Péternek 6 almaja volt, ennek harmadrészét megette; mennyi maradt még neki?
(6 almának a harmada 2 alma, 6 almáb6l 2 almát, marad 4 alma, tehát stb.)-
3 zsömlye 6 krba kerül, mibe kerűl 1 zs.? (1 zs. a 3 zs.-nek lia-a, tehát az ára
is 6 krnak lia-a, 6 krnak az lia-a = 2 kr., tehát stb.")

Számolás 7-ig.
57. 6ra. A 7 számképe és számjegje , Mint fentebb! Számlálás föl és lefelé.

Hét nap egy hét.
58. 6ra. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =, 7 X 1 =, 7 : 1, 7-nek

az 1/7-e; - 2 + 2 + 2 + 1 =, 3 X 2 + 1 =, 7 : 2 =
59. 6ra. 3 + 3 + 1, 2 X 3 - 1, 7: 3, 4 ..• 3, 3 -+ 4, 7 - 3,

7 - 4, 7 = 3 - . ,lx 4 + 3, 7 : 4.
60. 6ra. 5 + 2, 2 + 5,' 7 - 2, 7 - 5, 7 = 5 + ,7 = 2 +

1 X 5 + 2 =, 7 : 5.
61. 6ra. 6 + 1,1+ 6,-7 - 1,7 - 6,7 = 6 + . ,7 = 1 + .

1 X 6 + 1, 7: 6; - 3 + . = 7, 4 + . = 7, 5 + = 7,
1 + . = 7; 1 X 7.

62. 6ra. Számmennyiségek összehasonlítása, mint a 40. 6ránál.
63-67. 6ra. A négy művelet gyakorlása 1-7.ig. Mint a 48-52. 6ránál!
67-71. 6ra. Alkalmazott példák. Mint fentebb!

Számolás 8-ig.
68. 6ra. A 8 számképe és számjegye. Mínt fentebb!
69. őra, 1 -t. 1 - 1 + 1 + 1 + 1 + '1 + 1 =,8 X 1 =,8 : 1,

8-nak Ils-a. (Ha a gyermekek a kis betűk irásában már gyakorlottak, ezen osztasi
műveletet is leírhatják), - 2 + 2 + 2 -t- 2 =, 4 X 2, 8 : 2, 8-nak a 1/4-e.

70. 6ra. 3 + 3 ;- 2, 2 X 3 + 2, 8: 3, 4 + 4, 8 - 4, 8 = 4 "
4 + . = 8, 2 X 4, 8 : 4, 8-nak a 1/2-e.

71. 6ra. 5 + 3, 8 - 3, 8 = 5 + " 1 X 5 + 3, 8 : 5 ; - 6 - 2,
8 - 2, 8 = 6 + . ,1 X 6 + 2, 8 : 6: - 7 + 1, 8 1, 8 = 7 + .
1 X 7 + 1, 8 : 7, 8 : 8.

72. Számmennyiségek összehasonlítása. Mínt fentebb!
73-77. 6ra A négy művelet gyekorlása 1-8-ig. Mint a 48-52. 6ránál!
78-81. 6ra. Alkalmazott példák. Mint fentebb! - Azon kell lennünk, hogy

a számkör bővűlésével az alkalmazott példák mindegyre változatosabbak legyenek.
Számolás 9-ig.

82. A 9 számképe és számjegye. Mint fentebb!
83. éra, 1 -= 1 -+ 1 stb. = 9,9 X 1,9: 1, 9-nek 179-e; 2 + 2 2 + 2 + 1,

.( X 2 + 1, 9 : 2; 3 + 3 + 3, 3 X 3, 9 : 3, 9-nek lia-a..
84. 6ra. 4 + 4 + L 2 X 4 + 1, 9: 4; 5 + 4, 4 + 5, 9 - 4,

9 - 5, 9 = 5 - . , 9 = 4 + . , 4 + . = 9, 1 - 5 + 4, 9 :.5.

*) Alkalmazott példák minden órán elővehetők, ha a gyermekek a megfelelő fokon elég
jól számolnak. (
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85. óra. 6 + 3, 9 - 3, 9 = 6 + . ,lX 6 + 3, 8 : 6: 7 -{- 2,
9 - 2, 9 = 7 + . ,lX 7 + 2, 9 : 7; 8 + 1, 9 - 1, 9 = 8 + "
1 X 8 + 1, 9 : 8, 9 : 9.

86--90. 6ra. A négy művelet gyakorlása 1--9-ig. Mint a 48--':52. 6ránál
91-94. 6ra. Alkalmazott példák: Mint fent!

Számolás lO-ig.
95. 6ra. A 10 számképe és számjegye. Mini. fentebb! - Számlálás föl és

lefelé. A tízkrajczáros összehasonIítva 10 egykrajczárossal. A meter és decimeter,
a liter és deciliter ; a ] O frtos és az 1 frtos.

96. 6ra. 1 + 1 + 1 + 1 stb. = 10, 10 X I, 10 : 1, 10-nek az I/IO-e;
2 + 2 -r- 2 + 2 =, 5 X 2, 10: 2, 10.nek az 1/5-e j 3 + 3 + 3 + 1,
3 X 3 + 1, 10 : 3.

97· 6ra. 4 + 4 + 2, 2 X 4 + 2, 10: 4; 5 + 5, 10 - 5, 10 = 5 - .
2 X 5, 10 : 5, 10-nek a 1/2-e.

98. 6ra. 6 + 4, 4 + 6, 10 - 6, 10 = 6 + " 1 X 6 + 4,
10 : 6; - 7 + 3, 3 + 7, 10 - 3, 10 - 7, 10 = 7 + . ,1 + 7 + 3,
3 + 7, 10 - 3, 20 - 7, 10 = 7 + . ,IX 7 + 3, 10 : 7.

99.6ra. 8 -\ 2,2 + 8,10 - 2,10 - 8,10 = 8 + . ,1 X 8 + 2,
10 ; 8; - 9 + 1, 1 + 9, 10 - 1, 10 - 9, 10 =9 + " 1 X 9 + 1,
10 : 9; 1 X 10, 10 : 10.

100. 6ra. Számmennyiségek összehasonlítása. Mint fentebb!
101-112. 6ra. A négy müvelet gyakorlása 1-10-ig. Mint- fentebb! Szor-

zási és mérési Borok képzése. - Alkalmazott példák, különös tekintettel a meg-
ismertett mértékek begyakorlására.

Számolás ll-ig.
113. 6ra. A 11 számképe I :.: :.: I • I és számjegye. Mint fentebb! -

11 X J, 11 : 1, 5 X 2 + 1, 11 : 2, 3 X 3 + 2, 11 : 3 .
114. 6ra. 2 X 4 + 3, 11 : 4, 2 X 5 + 1, 11 : 5; 6 + 5, 5 + 6,

11 - 5, 11 - 6, 1 X 6 + 5, 11 = 6 + . , 11 : 6.
115. 6ra. 7 + 4,4 + 7, 11 - 4, 11 - 7, 1 X 7 + 4, 11 = 7 +

11 : 7; - 8 + 3, 3 + 8, 11 - 3, 11 - 8, 1 X 8 + 3, 11 = 8 + .,
11 : 8.

116. 6ra. 9 + 2,2 + 9,11 - 2,11 - 9,1 >5--9 + 2,11 = 9 +
11 : 9; - 10 + 1, 1 + 10, 11 - 1. 11 - 10, 1 X 10 + 1, 11 = 10 + "
11 : 10; 1 X 11, 11 : 11

117-118. 6ra. Az összeadás gyakorlása ll-ig. Itt megtanít juk a fel-
bon t v a valő számítást, sz6 és irásbelileg. amit azonban a 10-ig val6 kiegészí-
tésnek kell megelőznie, ily kérdések szerint: 6 + mennyi az 10? 7 + ? = 10
stb. - Példa a felbontásra: -

6 -f 5 =
6 + -4 = ]0

10 + 1 = 11
tehát 6 + 5 = 11

119··-120. 6ra. A kivonás gyakorlása, felbontva.
elvétel gyakorlása előzze meg. Példa a felbontásra:

Ezt, a kerek 10-böl való
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11-6=
11 - 1 = 10
10 -- 5 = 5

tehát 11 - 6 =5
121-122. óra. A szorzás és mérés gyakorlása 11·ig.
Alkalmazott példák minden órán.

Számolás 12-ig.
123. óra. A 12 számképe I :.: :.: i : I és számjegye. 12 X 1, 12 : 1,

6 X 2, 12: 2, l2-nek 3Z 1/6-a; - 4 X 3, 12 : 3, l2-nek 1/4-e'; 3 X 4,
10 : 4, l2-nek lia-a; 2 X 5 + 2, 1.2 : 5.

124. óra. 6 + 6, 2 X 6, 12 - n, 12 : 6, 12 = 6 + . , l2-nek 1/2-e;
7 + 5, 5 + 7, 12 - 5, 12 - 7, 1 X 7 + 5, 12 ~-= 7 + . , 11 : 7.

125. óra. 8 -l- 4, 4 + 8, 12 - 4, 12 - 8, 1 X 8· +. 4, 12 = 8 + "
12, : 8; -- 9 + 3, 3 + 9, 12 - 3, 12 -- 9, 1 X 9 + 3, 12 = 9, +
12 : 9, 10 + 2,2 +,10, 12 - 2, 12 - 10, 1 X 10 + 2,12 = 10 +
12 : 10.

126-': 1.27. óra. Az összeadás gyakorlása l2-ig, mint a 117-118 órán !
128-129. óra. A kivonás gyakorlása hasonlóképen.
130-131. óra. A szorzás és mérés gyakorlása. Sorok képzése.
132. óra. A részekre osztás gyakorlása 1-12-ig Főkép a felek, harmadok,

negyedek.
133-140. óra. Ism é tI é s. A négy művelet gyakorlása az 1-tőI12-ig ter-

jedő számkörben, elvontan s példáken. szóval és irásban.

Jézus példazatal.
2. Abu zak ö z ö t t nőt t ko n kol y. (Máté 13. 24-30) Jézus e

példázata nagyon hasonlít a magvetőről szóló példázathoz, melyet az -Ev.
Népiskola= 7-8 számábán magyaráztunk. Ugyanaz nevezetesen a két példázat
képe: a földműves ember élete, - az elvetett mag fejlődése. S természetes,
hogy a közös képet alkoto közös képzeteknek, mirrők a magvető, a mag és a'
föld, mindkét: példázatban ugyanazon jelentésük van. Új kép a jelen példá-
zatban a k o n kol y képzete. Azért e példázat magyarázatában, miután a
magvetőről szóló példázatot már ismerjük, ezen új kép és a vele járó új viszony
magyarázatára kell fő figyelmünket forditani. A magyarázatban egyébként,
fő irányadó magának Jézusnak magyarázata, melyet az evangélista a 36--43
versekben közöl. Ez a második példázat, melynek maga Jézus által adott
magyarázatát ismerjük.

A példázat képi es története' nem igen szorúl magyarázatra, mert egy-
szerü és természetes. Minden jóravaló gazda jó, tiszta magot törekszik vetni.
De ha még oly tiszta s az elvetett mag, mégis; nö\,a vetés között egyéb dud-.
vakkal együtt konkoly is. Mintha csak, valamely ellenséges' hatalom hintené
a konkolyt, a tiszta mag közé, mikor a gazda jól végzett" munkája után nyu- .
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godtan hajtja fejét nyugalomra! Mikor a mag kikel s a vetés felnövekedik,
egyszerre csak megtetszik a konkoly is. A konkoly kiszedése a vetés közül
kétféleképpen ártalmas lehetne a buzának. Megtörténhetnék rnindenekelőtt,
hogya szolgák nem tudnák a konkoly t a buzavetéstől megkülömböztetni.
Hiszen csak akkor vették észre is, mikor a gabona már felnevekedett és gyü-
mölcsöt termett, - azaz már a kalászát hányta volt (26-ik vers). E jellem-
vonás megértése végett a konkolynak egy különös fajára kell gondolnunk,
mely keleten leülönösen nedves esztendőben nagyobb mennyiségben nőtt a
buza között s zöld korában nehezen lehetett a buzavetéstől megkülömböztetni.
Konkoly helyett jobban nevezhetnők e növényt vadócznak.

A konkoly kiszedése annálfogva árthatna továbbá a buzának, mivel ,gyö-
kerei a buza gyökereivel összefonódnak s igy a konkolylyal együtt a szedők
a gabonát is könnyen kiszaggatnák. (29.ik vers).

Ezen okoknál fogva, de egyszersmind azért is, mivel nem félti búzáját,
hogy azt a közte nőtt konkoly elnyomhatná, nem engedi a gazda, hogy a
szolgák a konkolyt kitépjék. Engedi azt a gabonával együtt nőni az aratás
idejéig. Aratáskor a kalászról biztosan megismerhető a buza és a konkoly s
akkor majd meghagyja az aratóknak, hogy szedjék össze előbb a konkolyt
és kössék kévékbe, hogy megégettessék, a gabonát pedig takarják a csűrbe.
(30-ik vers). A gazda ez intézkedésének megértése végett meg kell tartanunk,
hogy a zsidók, - épenúgy, mint p. o. a régi egyptomiak - sarlóval arattak
és pedig úgy, hogy a gabona szárát nagyon magasan vágták le, egy jó mar-
kolatnyira a kalász alatt. Ily módon a konkolynak is, meg a gabonának is
külön összeszedése, a gazda utasitása szerint, könnyen megtörténhetett. Igy
teszi a gazda a konkolyt ártalmatlanná.

Ha a képi es törtönetet ily módon megértettük, úgy biztosan foghatunk
most már a tulajdonképpeni magyarázathoz, hogy e példázat segitségével is
megismerjük Isten országát.

A mag vet ő a 37 -ik vers szerint maga Jézus, az embernek fia. A
jóm a g Isten igéje, Isten országának tiszta evangeliama sam e z ő a világ
az emberek összesége.

Jézus, mint magvető jómagat vet földjébe. Az az Jézus a benne
lakozó isteni szellemnél fogva s mint az Isten egyszülött fia az atyával való
egységénél fogva teljesen ismerte az Isten akaratát, az Istennek az emberiség
üdvösségére czélzó terveit, s az Isten és az emberiség iránt való szeretete
önként inditotta arra, hogy mindezeket a mi üdvösségünkre az Isten atyai
szándékának megfelelően ki is jelentse. Hiszen ő maga mondja : -Az én ele-
delem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki engem elbocsátott és elvé-
gezzem az ő dolgát· (Ján. 4, 34.) Jézus tehát tisztán és igazán hirdeti Isten
országának evangeliomát. Evangeliomának tisztaságát és igazságát bizonyítja
egész élete s azt megpecsételte halálával is.

Jézus után Isten országának magvetője mindenki, a ki az evangeliom
tanításában foglalatos: az apostolok, a lelkészek, a tanítók sőt a családapák is.
Ezeknek is kötelességök, hogy isteni mesterök példájára az evangeliomot tisz-
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tán és igazán hirdessék. S a mit szóval hirdetnek, azt kötelességök életükkel
is tanusítani.

Jézus a 30-ik versben, a példázat magyarázatában azt mondja, hogya
jóm ag Isten országának fiai. E kifejezés úgy értendő hogy Jézus össze-
foglalta abban az evangeliomot az ember szivével, melyben az ige meggyöke-
rezett s úgy az ember életében mintegy szernlélhetővé lett. Az ember az
Isten igéjének elfogadása és gyümölcsöztetése által lesz Isten országának fiává .

•És mikor az emberek aludtak, eljöve a magvető ellensége és konkolyt
hintett a gabona közé és elméne'. A magvetőnek az ellensége a 30-ik vers
szerint az ördög. Az ördög a szentirás világnézetében a világban elterjedt
bünnek megszernélyesitése, fő jelleme a csábítás és a hazugság, a mely tulaj-
donságaival az emberek és Isten országának megrontására törekszik. .Habár
az ördög, éppen mivel csak személyesítés, mint külön önálló lény nem létezik
is, de azért - mint a példabeszéd mondja, - nem jó az ördögöt a falra
festeni. mert a bünnek a világban elterjedt szám os, különféle alakjaiban az
tényleg létező hatalom és jelen van mindeniitt az ember nyomában, folyton
leselkedvén, hogy az embert megejthesse és a jónak árthasson. S az emberi
gyarlóságra támaszkodva, meglesi és megtalálja gonosz terve végrehajtására
az alkalmas időt.

Ilyen alkalmas idő, mikor az emberek alusznak, az az nem őrködnek éber
figyelemmel önmaguk és Isten országa felett.

A gonosz hatalomnak e leskelődő ravaszsága szolgáljon intésül mind-
nyájunknak a folytonos éber őrködésre, Emberi gyarlóságunkra tekintve
óvakodjunk attól, hogy elbizakodjunk és alaptalan biztosságban ringassuk
magunkat. Órködjék mindenki önmaga felett, mert kiki maga ismerheti leg-

I jobban saját gyengeségeit, melyek mindmegannyi ajtóúl szolgálnak a gonosz-
nak, hogy azokon a szivbe belopózhassék. A testvéri szeretet által indíttatva
őrködjünk egymás felett s azok a kikre egy egész nyáj gondviselése van bizva,
őrködjenek az egész nyáj felett.

A gonosz hatalom jelleméhez tartozik még az is, hogy miután a kon-
kolyt elvetvén, gonosz munkáját elvégezte, -- elm éne. - Ennek megérté-
sére 'legyen elég Luther rövid szavait idéznünk, ki azt mondja: .Az a sátán-
nak és a hamis prófétáknak legfőbb mestersége, hogy nem akarnak abban a

. sziriben látszani, mintha gonosz tudományt hirdetnének.'
A ko n k o ly a jó mag ellentéte s így minden hamis tudományt jelent,

a mi Isten országának tiszta evangeliomától eltér. Jézus a 38-ik versben azt
mondja, hogy a konkoly a gonosznak fiai, a mi úgy értendő, hogy Jézus a
hamis tudományt összefoglalja az ember szivével, melyben az a gonosz csábi-
tásai folytán megfogamzott, Az ilyen ember a gonosznak fia, az az a gonosz-
nak szolgálatában áll, annak engedelmeskedik s a hamis tudománynyal együtt
jár ő benne a gonosz élet.

Alkalmazzuk a konkolynak e jelentését Isten országa fejlődésére a ker.
egyház történetében. Az emberi gyarlóság és a bünnek nagy hatalma követ-
keztében alig lehet megakadályozni, hogya ker. egyházban; Krisztus igaz
követői között 'ne legyenek oly tagok is, kik hamis tudományt követnek és
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gonosz életet élnek. És pedig nemcsak u. n. névkeresztyének találtatnak
minden időben, hanem - a történet igazsága szerint - sokszor egészen nyil-
tan, a keresztyénség nevében, - -az Isten dicsőségére- ._- hirdettetnek a tjszta
evangeliomi igazsággal ellenkező tanok, p. o. inquisitio, jesutismus.

Az ily tényekért Jézus határozottan elháritja magától e példázatban a
felelősséget. Ö jó magot vetett. A gonosznak fiai a sátán átkos munkájá-
nak nyomában kelnek. Ö miattuk s az ő gonosz munkájukért az evangeliomot
kárhoztatni helytelen és jogtalan .

•És mikor felnevekedett volna a gabona és gyümölcsőt termett, akkor
megtetszék a konkoly is.« (26. v.) Mig a vetés zöld, addig a konkoly jobban
elkeveredik közte, de a gyümölcsözés idején kiválik az. - A gonosznak egyik
legveszedelmesebb sajátsága, 'hogy szereti a jónak látszatát ölteni magára
De végre is nem tagadhatja meg természetét, - -a megveszett fa nem
teremhet jó gyümölcsöket. « A fokozatos fejlődés kitünteti a külörnbsé-
get. valamint a buza és a konkoly, úgy Isten országának és a gonosznak fiai
között is. Minél tökéletesebb en megismeri és megérleli a ker. egyház az
evangeliom tiszta igazságát tanban és életben egyaránt, annál jobban kitunik
az is, ami benne Krisztus szellemével meg nem egyezik.

A gazda szolgái észreveszik, hogy konkoly nőtt a buza között. Minden-
esetre hű szolgák ezek, kik figyelemmel és érdeklődéssei kisérik urok munká-
ját. Csudálkozó kérdésök - a 27-ik versben - mutatja, hogy ők arról voltak
meggyőződve, hogy urok tiszta magot vetett. Méltán kérdezhették tehát, hogy
honnét van a konkoly ?

Midőn az úr felvilágosítja őket, hogya konkolyt valamely ellensége ve.
tette, készek azt azonnal kiszedni. De megkérdezik előbb urok akaratát. \)'J"em

.akarnak e feltűnő jelenséggel saját belátásuk szerint elbánni. Szép és dicsére-
tes vonás ez a hű szolgák jellemében! Vajha Jézus Krisztus szolgái minden
időben ily módon tanusították volna úrokhoz való hűségöket! Jézusnak ez az
egy példázata elég lett volna, hogy tisztán tartsa a ker. egyházat az oly sö-
tét foltoktól, a minőket az inquisitió s az eretnek-üldözések képeznek tör-
ténetében!

Az úr ugyanis a 29. és 30-ik versekben óvatosságra és türelemre inti a
szolgákat. Felvilágositja őket, hogy a konkoly kiszedése által most könnyen
árthatnának a gabonának is. Továbbá megnyugtatja őket, hogy annak idején
majd gondoskodik a konkoly kiszedéséről, Azért most, azonnal annak kisze-
dését nem engedi meg, annál kevésbbé, mivel attól nem tart, hogy a konkoly
a gabonát elnyomhatná.

Az úr szavaiból tanuljunk türelmet, a más hitüek, a más véleményen
levők, - sőt még ·a gonosznak fiai- iránt is. Tanuljuk meg, hogy a ker.
egyháznak nem lehet feladata a .türelmetlen kárhoztatás és az erőszakos kizá-
rás, a mi a botránkoztatás által a jókat is könnyen megsértheti, - hanem
türő szeretettel a tévedők megtérítése s a bünösök javító nevelése. Ha hosz-
szutűrő az ő kegyelménél fogva a bőnösök iránt a szent és igazságos Isten,
avagy nem kell-e türelemmel viseltetnünk tévelygő embertársaink iránt nekünk
gyarló embereknek, kik magunk is szükölködünk az igaz megtérés nélkül?!
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E türelemre inditson bennünket az evangeliomnak amaz optnrusrnusa is, hogy
valamint a buzát nem nyomhatja el a konkoly, úgy a jót sem győzheti le
teljesen a gonosz 1 Mig a jelen világ tart, ebben a jókkal vegyest mindig
lesznek gonoszok is s a jelen világ fejlődése csak a jónak a gonosszal
folytatott harcza utján haladhat elő, czélja felé. E harczban Isten országa
pártján kiváló munkás rész jut nekünk keresztyéneknek. E harczban is erő-
sitsen és bátorítson bennünket az evangeliomnak amaz optimisrrrusas mely sze-
rint a végső teljes diadal csak a jóé lehet! Igazságérzetünket viszont nyug-
tassa meg annak tudata, a mit szinte Jézus e példázatából merithetünk, hogy
majdan az aratáskor, a bölcs és igazságos Isten itélő széke előtt a gonosz
elveszi megérdemlett büntetését!

Ime ezek azok a főbb tanúlságok, a melyeket Jézusnak a konkolyról
szóló példázatából meríthetünk.

Ban.csó: Antal.

Még egyszer a »harmasszabalye
- Válasz Csizmadia Pál közleményére, -

E lapok II. évfolyamának 4. számában a hármasszabályi feladatoknak arány-:
latok segitségével val6 megoldásáról értekeztem; s czélom voll röviden, össze-
vontan és egyes példák megvilágitásával és elemzésével, a hármas szabálynal
elengedhetlenül szükséges rövid és érthető szabály-oknak levezetése és megmagya-
rázása. Közleményem utolsó kikezdéséhen azt mondottam, hogy még elég idő
van ezen módszer "m e g lJ r ó bál á sár a"; és kértem is a kartárs ak at, hogy
"legyenek figyelemmel, az elmondottakra és próbálják meg ezen módszer szerint
tanítani" ,. és végül kértem őket arra is, hogy e lapok becses hasábjain értesítse-
nek az eredményről és a médszer használbatóságáról. Egy teljes év elmult, - de
kérelmernnek elég nem tétetett'; a jelen évben azonban e lapok 7. számában C·s.
kartárs úr válaszol közleményemre !

Szabadjonelőre is kijelentenem azt, hogy Cs. úr engemet teljesen félreértett
és közleményemet rosszul fogta fel és helytelenül magyarázta! Hogy állításaimat
bebízonyítsam, csak azt jegyzern meg, hogy. Cs. úr azt állítja, hogy. én "a z
arányok alkalmazását a j ánLo m'' azért ő azt hiszi, hogy én vazt jobb-
nak tartom. Olvassa el aözleményemet bárki, és mondja.meg azt; ajáalom-e én
az arányok alkalmazását mint jobb médszart az egységre hozás vagy következte-'
tés. helyett! - nem aj.ánlom! Fentebb már idéztern közleményem utolsó kikez-
dését, a hol is csak annyit talál a figyelmes olvasó, hogy kérem a kartársakat a
módszer ill e go pr ó bál á,s ára ajánlás és kérelem két ellentétes és egymást tö-
k-életesen kizáró olyan fogalom, a melyeket: nem szabad össze zavarni.

Sőt tovább megyek; közleményem első részében azt mondom- próbálja, m.eg
bárki, ha- jónak látja - hasznélja.; ha rnssz . - vesse el!~' - a ki így ír va-
lamely dologról, vagy mödszerről, az azt a módszert nem ajánlja és nem tnk-
málja senkire,

En a hármas szabályt kétféle módon tanitom;
mindenkor. Cs. úr azt moudja, hogy a következtetés, -

úgy is tanítuttam
iga zab b:an e 'g: y-
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ség re hoz á s -- czélszerübb az elemi iskolában! Egy szó sincs kö.zleményem-
ben, a melyből az íünnék ki, hogy én az egységre hozásnak nem volnék barátja,
az vagyok, - és tuivel azt jónak látom - azért is tanítottam mindenkor.-
Hogy mennyire barátja vagyok az egységre hozásnak, azt dolgozatomból láthatja
mindenki, hiszen az egységre hozáera példát is hoztam fel, és a felhozott példát
ki is dolgoztam l Példáiru közül a 4.' nem az egységre hozás segitségével van
megoldva? ?

De tartsunk sorrendben! Cs. úr "az ar á nyi a tok alkalmazását azért nem
tartja az elemi iskolába valónak, mert sablonszerű és az értelmet nem műveli."
Minden számtani példa, legyen az összeadás, ki vonás, szorzás és osztás, egész
számokkal, közöuséges és iizedestörtekkel: legyenek azok aránylatok, hármassza-
bály, százalék számítás, lánczszabály, vagy bármely számtani műveletbez tartozó
példa - h a agy er m e k azt a lap o san ért i, h a a sz á m o k nak eg y-
máshoz való viszonyait fel tudja fogni éR azokat magának
meg t li dj a mag,. a ráz ni: - akkor az a számtani míivelet már gépies mun-
kává lesz, a míből következik, hogy egyetlen számtani művelet sem hathat a
gyerme.k elméjére fejlesztőleg ?! Minden művelet, sablonszerű és szabályo-
kon alapul j a kidolgozásnal már a tudós dominál, a ki a kétszer kettőt nem
tudja, annak lehet fejlett elméje, de számolni még sem tud !

. .
Mondjon nekem valaki olyan számtani feladatot, a melynek meg ért é s é-

hez nem kell értelem!? Valamely példát megérteni és kidolgozni ismét két
külön dolog mert mig a megértéshez nyilt értelem, addig a kidolgozáshoz
sablonszerű szabály szükséges: a példát helyesen felfogni és megmagyarázni -
az értelem dolga, a példát kidolgozni - az egyszeregy tudása! Ar. összeadási
példák éppen úgy fejlesztik az értelmet mint a hármas szabályi feladatok ! A
példák kidolgozása már a gyermek számolási ügyességétől függ; régi igazság
az, hogy "adjunk időt a gyermeknek a számtani feladatok megértésére és kidol-
gozására." Ar. egyik gyermek egy példát 1 percz alatt dolgoz ki olyan jól, mint
a másik gyermek a ki 5 perczig dolgozik! Az egyik gyorsabb felfogásli és ügye-
sebb, a másik gyengébb, de az eredményt mindkettő helyesen hozta ki.

Hogy az értelmet a nép iskolában és minden iskolában művelui kell,
- az minden bizonynyal igaz.

Szabad legyen egy kis lélektani kitérést tennem j Cs. úr azt mondja: .az
értelem működése pedig nem más, mint a gondolkozás". Az emberi szellemnek
iránya 3 féle lehet: az egyik irány az elme vagy ismerőtehetség: a
mely ismét lehet 3 féle és egyike a gon do 1 k o d ó te het ség; mely tehetség
nek ismét két ágát különböztetik meg az ért elm e t é s ész t j az értelem tehát
a gondolkodé tehetség egyik ága a mely ismét lehet fogalmat alkotö - itélő -
és következtető tehetség! Ezekből következik, hogy az értelem müveléséuél
különösen az itélő és következtető tehetségek fejlesztése a fő és a legfőbb dolog!

Azon állítás, hogya "hármasszabály" fogalmának megmagyarázása -mindig
meddő és theoria, nem látom bebizonyitva, és az állítás nem is helyes, hem
is alapos és nem is jó. Az összeadás megmagyarázása szintén nem tbcoria?
Minden számtani művelet egyforma, és minden számtani míivelet megmagyárá-
zásra vár! A szorzás megértésére épen annyi idő kell, mint a hármasszabály



306

megértésére; az osztás több idot igényel. Számtalan iskolában a fejbeli SZŰl'-

zási feladatot nem tudják leirni jegyekkel - helyesen, sokan úgy írják, amint
mondják a példát, pedig nem teszik helyesen, mert nem értik' a szorzás lényegét.

Cs. úr azt mondja: .az arányok sablonszerű alkalmazása sok olyan fogal-
mat hord méhében, melynek tanítása annyi a gyermek előtt, mintha azt mon-
dom neki: nesze semmi fogd meg j611" Ezen állitás merészsége mellett is köny-
nyen megdönthető, de továbbá azt a kérdést ébreszti fel az ember lelkében, hogy
miképen állithat egy tanitö ilyen dolgot? Van-é számtani művelet, a hol egyes
magyarázandö fogalmak elő sem jönnek? Tessék az összeadást venni, ott a kö-
vetkező fogalmak magyarázand6k meg: összeadás,összeadand6, összeg, az össze-
adás jele, az egyesek összeadása, stb. stb. Ha mind ezen fogalmakat meg mond-
juk csak, de meg nem magyarázzuk, akkor: "nesze semmi fogd meg j61" elvet
juttatjuk diadalra 1 Tessék megmagyarázni a kivonást vagy az osztást, mennyi
fogalom van ott is, megértetés nélkül az értelem fejlődni soha sem fog!

Az aránylatok alkalmazásánal igaz, hogy előjön az "ism.eretlen szám",'
de vajjon az összeadásnál az összeg nem i sm ere tIe n szám-e ; a népiskola
legals6 osztályaiban nem jőn-e elő ame g nevez e t t és meg nevez e tIe n
fogalom; kivonás megnevezett és megnevezetlen számokkal; nem ism ert számok-e
a szorzásnál a szorzand6 és szol~z6; ha az egyik ismeretlen, szorozhatunk-e P

"A mennyiség értéke" pedig olyan általános fogalom, hogy az olyan tanitó
a ki V és VI. osztályokban akar erről tanitványainak beszélni, az nem tanit6.
"Arány lat segítsége" - különös, hát azt nem mondiuk és kérdezzük, hogy vala-
mely feladatot milyen "művelet segitségével" oldunk meg? "A számok neme"
ismét csodálkozásba ejti Cs. urat, pedig nincsen min csodálkozni! Összeadni -
ezerintem csak egy nem ű mennyiségeket lehet, tehát nem kérdezhetjük azt,
hogy ~5 ember és 17 frt - mennyi összesen? Vagy lehet? Miért nem adhat-
juk össze a külöunemíí számokat? Ezt nem kell az alsóbb osztályokban megma-
gyarázni? "Az egyenes és megforditott arány" új dolgok a gyermekek előtt,de
nem ördögi munka a mennyiségek egye ne s és for d í to t t arányát a gyer-

r meknek megmagyarázni, avagy Cs. ur lehetetlenségnek hiszi és tartja azt, hogy
egy 11-12 éves elemi iskolába jár6 tanul6 megértse azt, hogyha 1 mérő buza
5 frt, - akkor 2 mérő 2-szer, - 3 mérő 3-szor annyi forint, és igy tovább
egészen a végtelenségig! Ebből azután levonat ja a tanit6 a növendékekkel a szük-
séges szabályt! - vagy pedig lehetlenségnek hiszi azért, hogy a gyermek 4-5
évi iskolába járás után megértse, azt hogy az egyik szám csökkenése a másiknak
növekedését vonja maga után. Ha lehetetlenségnek hiszi Cs. ur akkor szabad le-
gyen azt gondolnom, hogy az osztási mííveletet soha alaposan nem tanitotta, mert
ha csak egyszer megmagyarázta a tanulőknak az osztást, nem hiszem, hogy ak-
kor az ilyen dolgokat algymnasiumi felfordultségnak moudja l - Legyünk igaz-
ságosak. Az osztásnál felveszünk egy osztand6t, például IOO-at: ba én 5-tel osz-
tok, 20-Jt nyerek háuyadosul, ha 10-zel osztom akkor 20-nál kevesebb lesz a hánya-
dos és igy tovább, minél nagyobb az oszt6 annál kisebb a hányados, és megforditva!

Az oda nem vág6 vicz formát -- de tudom is én minek is lehetne mon-
dani a Iiépcze és a Retyezát összezavarását - egyszerüen helytelennek tartom,
mert az nem oda \'316 hasonlat!
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Hogy meanyire ismeretlen erdőbe tévedt Cs. úr mikor a hármasszabály
tanitásának médszerét megbiráini akarta, misem bizonyit ja jobban azon kijelenté-
sénél, a mikor azt mondja: .az aránylatok segitségének sablonját csak az eset-
ben látnám némileg jogosűltaak az elemi iskolában. ha általa tetemes rövidséget
lehetne elérni."

Itt jegyzem meg azt, hogy tulajdonképpen csak egy fél e számolás van,
• fontolgatva gondolkodva, tudatosan számolás." Hogy vajjon jegyekkel számol-
lunk-e vagy nem az másodlagos kérdés. csak az a fő, hogy tudjunk ért elm e-
sen és önállóan számolni! Ha jegyekkel számoljuk ki a hármasszabályhoz tar-
tozó feladatokat akkor az arányok alkalmazása határozottan rövidebb, könnyebb
és érthetőbb! Mert az okoskodás teljesen és tökéletesen egyenlő akár egységre
hozás, - akár aránylatokkal akarom is a feladatot megoldani! És hogy közle-
ményemet Cs. ur nem tette komolyan tanulmánya tárgyává kitünnik, a fentebb
idézett állitásából; a gyermeki értelem itélő és következtető tehetsége egyformán
foglalkoztatva van akár az egységre hozást- akár az aránylatokat használjuk! -
Ha Cs. úr fontolgatta volna a két eljárási mödot, okvetlenül belátja, hogy az
tulajdonképpen alig külömbözik egymástól. Vegyen fel bármely példát; fejtesse
meg az egységre hozás segitségével, be fogja látni, hogya gyermeki nyelv a
tökéletes értés után is akadozik, mig ha ugyanazt a példát aránylatok segitsé-
gével oldat ja meg; a tanuló előtt az arányossági eset igen világosan ki fog tünni.
Mert teljes absurdum azt hinni, hogy legyen növendék, a ki 4-5 évi iskolába
járás után be ne tudja látni, fel ne tudja fogni, és meg ne tudja magyarázni,
hogyha p. 5 drb. marhának téli takarmányúl 120 mmázsa széna elég: akkor 9
drb. marhának több szükséges-e, vagy kevesebb? Ha az a gyermek elhiszi azt
hogy az a 9 drb marha több mint az az 5 drb marha, akkor én úgy gondolom
azt is állitani meri, hogy 9 drb marha 120 mmázsa szénánál többet fog meg-
enni; már pedig ha ennyit tud, akkor az ismeretlen értékének meghatározása
már nem fog neki nehezére esni. Mind ezekből azonban ne gendolja senki azt ,
hogy én C s a k aránylatok segítségével ezeretern a hármasszabályi teladatokat
megoldatni, korántsem, csak midőn az egy ség re hozás módját tökéletesen
megértetem és begyakoroltatom a növendékekkel, megyek át az aránylatok segit-
ségével való módszerre. És midőn az aránylatok módszeréveloldatom meg a pél-
dákat, időben határozottan igen sokat nyerek, és a gyermeki értelmet éppen
úgy elfoglalom, mint a másik módszer alkalmazásánál. "

Cs. úrnak pedig amaz állítása, hogy "az aránylatokat a gyakorlati életben
előforduló kérdésekre sem alkalmazhatjuk mindenkor", - merő képtelenség;
mert eddig mathetr atikával foglalkozó nem tudott az életből véve olyan
hármasszabályi feladatot alkotni, amit az aránylatok segitségével biztosan és
könnyen meg nem tudnánk oldani.

A számtanbau. ha a kövotkeztetést éssze.üen akarjuk alkalmaztatui, - ak-
kor mindig az egység értékét kell mcghatároznuuk ; tehát a" következtetés alatt
tulajdonképen egy ség r e h o z á s t kell mind -nkor értenünk!

Az aránylatok alkalmazása ellen felhozott azon érv, hogy azt el lehet fe-
lejteni - igen gyenge okoskodás, mcrt azt kérdem: vajjon a többi számtani
müveleteket is nem lehet-e elfelejteni? A következtetést felejti el a gyermek leg-
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hamarább, ezt saját tapasztalásotuböl is állitani merem, és segítség nélkül reá
nem jönne a helyes utra ! Cs. urnak állitása tehát nem a gyakorlatbél meritett
tapasztaláson, hanem puszta feltevésen alapul; tehát alig érdemel figyelmet!

Cs. ur példái a vén aszonyokr61 és a répakapásokrél nem arányossági,
hanem egyszertien s zor z á s i fel a dat ok; és a mit azon feladatokról mond
abban tökéletesen igaza vim! Az idézett példából lehetne ugyan arányossági fe-
ladatot csinálni, ha azt mondanánk, hogy az a vén asszony a ki 8 rőf kelmét
vesz s 2 frtot fizet, mennyit fizet az, a ki 12 rőföt vásárol? Ezt a feladatott kö-
vetkeztetés segitségével meg lehet oldani, itt helye van az egységre hozásnak de
az ő példájanal csak egyszerű szorzási eset állhat fel - következtetés nélkül. -
Erre a kérdésre, hogy volt rőfe? azt szekták felelni 20-25 vagy 30 kr! -
Igaz! a ki 8 rőföt vett, az 8-szor, a ki 12 rőföt vett 12-szer annyi krajczárt
fizet érte! Nem sokszorozás ez?!

Kerületünk népiskolai tanterve a hármasszabály tanítását is előirja.: a hár-
masszabályi feladatok pedig lehetnek "ö ss zet e t tek" is. Kérem Cs. urat, szi-
veskedjék egy 4-· ő-szorosau összetett hármasszabályi feladatot megoldatni a kb-
vetkeztetés segitségével, - mondhatom sok időbe és nagy fáradságba fog ke-
rülni. - P. Egy lO5 méter hosszú, 2 méter széles 0.8 méter mély árkot 50
munkás 20 hét alatt hetenként 5 nap, naponként 12 6rai munka mellett végez
el, - kérdés vajjon 200 méter hosszu 1'6 m. széles, 0'5 méter mély árkot
h á n y m u n k á s végez el 15 hét alatt, hetenként 6 nap s naponta 10 6rai
munka mellett?? Nem csak a növendékeknek, de felnőteknek is gondot ád az
ilyen feladatoknak az egységre hozás segitségével való megoldása; az aránylatok
segitségével pedig könnyen kidolgozhat6! .~ Az ilyen feladatok nem szükségesek
ugyan a népiskolákban, de ha a tanterv szeriut tanitanunk kötelesség - j6 azt
is felvennünk.

Cs. úr minden okadatolás nélkül oda veti, hogy • a sz6ban lévő számtani
sablon használata, kárára van a léleknek, mert eltompitja az értelmet". Tessék
az ilyen merész állításokat lelkiismeretesen bebizonyitani, és könnyelműen ne
állitsen fel olyan tételt li melynek bebizonyitására képtelen! (?? Szerk.)

Azon kijelentése is, hogy • az elemi iskola egy bevégzett egész", a mellett
bizonyit, hogy az aránylatokat oly iskolákban, a hol a kötelező tanterv kimondja
és megköveteli, hogy. a .kamatszámitás vegyités és társaság szabály" is tanitand6
- szükséges elővennünk ; mert ha elő nem veszszük, akkor tanitásunknak nincsen
biztos alapja, a melyre helyesen épithetnénk!,

Cs. űr egyedűl és kizárölág a következtetés gyakorlását ajánlja, - helye-
sen teszi; de kérnem kell arra, hogy máskor önmagának ellent ne mondjou ;
mert abban van egy kis ellenmondás, mikor azt ajánlja, hogy "egy számtani fe-
ladványt lehetőleg többféleképen dolgoztassunk ki." Fent Ir iz á r 61 a g a
következtetést ajánlja; lejebb pedig azt kivánja hogy a .tanít6k lehetőleg több
léleképen dolgoztaasanak ki egyes példákat! Kiváncsi volnék tudni, vajjon Cs
ur a következtetés mellett, - a hármasszabály hoz tartozó feladatokat micsoda
má: m6don szokta kidolgoztatni l P

Da bevégzem hozzászólásomat ; folytathatnám ugyan még tovább is, de nem
teszem!
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Annyit azonban ujjólag is kijelenthetek, hogy én a hármasszabályi felada-
toknak megoldását nem csak az aránylatok segitségével, hanem az egységre ho-
zás médiával is végeztetem ; és akkor midőn az aránylatok alkalmazásának módját
ismertettem meg: nem mondottam ki azt, hogy a tanítók csak az aránylatokat
használják a hármasszabályi feladatok megoldására; hanem egyszerűen, az eljá-
rási módot ismertettem meg, én távolról sem tettem úgy mint Cs. úro a ki ki-
zárolagosan az egységre hozást ajánlja!

Cs. úr az általam megismertetett mődszert nem próbálta meg, mert azt
mondja, hogy ez év május 19-én - úgyhiszem már a közvizsgák után - egy
össze jövetel álkalmával vitatták meg közleményemet ; amely czikket Cs. úr sa-
ját állitása szarint az előtt nem csak nem olvasott, de nem is ismert!

A közlemény tartaimát rosszúl togta fel, és így nem is szélhatott a tárgy-
hoz alaposan. Én a kartársakat arra kértem; próbálják meg előbb a közölt möd-
szer szerint tanítani, és azután mondjanak a módszer felől . itéletet ; de minden
megpróbálás nélkül itéletet koczkáztatni - könnyelműség; hogy Cs. úr semmit
nem próbált meg az egészből, azt bevallja maga, a mikor kijelenti, hogy a kér-
déses 'közleményt nem ismerte, '~s mikor megismerte a tanévnek körülbelül
vége volt!

Most a tanév elején ismét arra kérem a kartárs ak at, a mire elso közlemé-
nyemben is kértem: "Próbálják meg az ismertetett módszer szerint tanítani, ha
jónak látják - használják; ha rossz - vessék el!" K. N.

Természetrajzi tanítás a népisk. VI. osztályában.
III. Ren d sze r e z é s.

A borsó rokonai.
- (Rend: Vitorlás vagy pillangós virágúak-)

A bor s ó nak van nak ro k o nai, me 1ye k vir á g juk a l k a t ára
meg egye z nek egy más s a l, Eze n n ö v ény eke t ezér t pill a n g ó s
virágú növényeknek nevezzük. Mert a termés m í n d e g y ik n é I
h ü vel y a 1a k u, a z ért h ü vel yes n ö v ény e k nek i s nevez t et nek.
Ezen rendbe tartozó növények részint az e m b e r e k n e k jr é-

s z int a z á II a tok nak ele del ü 1, rés z i n t p edi g k ülö n f-é 1e c z é-
lokra alkalmaztatnak. A növény ország eg yik Le g h a s z n o-
s a bar end j éte zen' n ö v ény e kal k o t j á k.

Mijei vannak a horsónak ? Rokonai. Minek nevezzük őket egyszóval?
Pillangós virágú növényeknek. Hát még! Hüvelyes növényeknek. Mi a közös
tulajdonságuk? Hogy virágjuk és termésük egyforma alkotású, mindnyájan
hasznos növények.

Ebbe a rendbe tartoznak:
A) A z e m ber e k nek ele del üls zol g á 1ó k.

1. A köz ö n ség e s pa s z ú 1y (bab) Gyökere fűnemű ágas. Szára fű-
nemű, húsos, ágas és érdes, tekergödzö, felkúszó vagy felálló és igen elágazó.
Levelei hármával vannak egy közös kocsánon. A levelek szives tojásdadok he-
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gyesek, épszélüek, sötétzöldele. Virágai fehérek vagy pirosak. Pillangósak.
Csészéje egy levelű öt fogú. Porzó 10, termő 1. Termése hüvely, mely fiatal
korában húsos és élvezhető, érett korában száraz bőrnemű. A paszúlyt igen
sok válfajban tenyésztik. Leggyakoribb az igen ágas és nem tekergődző fehér
bab, a sárga, húsos hüvelyű spárgabab, a szép piros virágú és felfutó nagy
lila szín gyűmölcsű bab, melyet kertekben díszűl is ültetnek. A fehér babot
és külonféle színű változatait levesnek és vastag ételnek eszszük. A spárga bab
húsos hüvelye éretlen korában szintén főzeléleül szolgál, sőt télíre eczetbe is
elteszik. A nagy piros virágú paszulyt is megeszszük. A babot kis mennyiség-
ben kertben, nagy mennyiségben a szántó földön tenyésztjük.. A bab különö-
sen jó tápláló elede!. (2 falkás) Virit nyáron áto

2. A bab bab ó (lóbab. Gyökere orsó idómú húsos. Szára fűnemű
felegyenesedő selágazó, szegletes, síma felületű, Levélkéi tompa végűek,
kerűlékesek. ép élű ek nagyok. Virágai fehérek, az evezők fekete foltta!. A vi-
rág pillangós 2 falkas. Termése vastag, szőrös hüvely, 3-4 maggal a 'melyek
nagyok. Ezen növényt termesztik szántó földeken, kisebb nagyobb mennyi-
ségben. Néhol állatoknak szolgál eledelül, néhol azonban az emberek is meg
eszik. Megfőzik, azután megsózzák, s igy élvezik. Némely vidékeken kará-
csony és ó év estején ezen bab elmaradhatatlan a vacsorától. Virit juniusban.

3, A 1e n cs e'- Gyökere elágazó, fűnemű. Szára és levelei finom szőrök-
kel boritvak. A szár ágas fűnemű. Levelei szárnyasan összetettek. 6 pár levél-
kéve!. Pálhái lándzsásak ép szélű ek. Az ágai 2-3 virág csomóban, hosszú
nyélen. A virág pillangós apró, világos lila, vagy fehér színű. Csésze egy
levelű 5 'fogú. Porzó 10. Két falkás. Hüvelye rövid, 1-3 maggal. Virit ju-
nius juliusban. A lencsét szántó földeken vetik mint a gabonát. Igen jó tap-
láló eledel. Egy baja van, s ez az hogy igen könnyen meg zsizsikesül. Ez
ellen úgy védik, hogy kenyérsütés után kemenczébe teszik. A lenesének van
nagyobb és kisebb szernű faja is.

4. Cs í cse r i bor s ó Gyökere orsó idómú, húsos. Szára felegyenesedő
magános vagy kevéssé elágazó síma felületű fiúnemű. Levelei páratlanúl szár- .
nyaltak, kerülékesek, fűrészes szélűek, a levél lapjai finom molyhosak. Kocsánja
egy virágú, a virág fehéres, pillangós. Csésze egy levelű öt fogú. Porzó ·10·
Ket falkás. Hüvely apró felfúvódott 1-2 magvú. Virit ]únius-]úliusban. A
csícseri borsót is némely vidékeken szántó földeken vetik. ]ó eledelt ad.

5. Fe hér cs i IIa g f ü r t. Gyökere orsó idomú, húsos. Szára magános
felegyenesedő, leveleivel együtt finom molyhos, fűnemű. Levelek hosszú nye-
lűek ötével egy nyélen, visszás tojásdad hosszukások, ép szélű ek. . A virágok
a szár hegyén szétszórva vannak, rövidebb, hosszabb nyeleken. Szine fehér
Pillangós. Csésze egy levelű 5 fogú. Porzó 10, melyek mindegy falkába van-
nak nőve, ezért egy falkás. Hüvelyei fiatal korban husosak, 4-5 maguak.
Virit május-juniusban. Ezen növény keletről származott hozzánk. Kukoricza
és burgonya földeken tenyésztik, de előfordul kertekben mint dísz növény is.
Magjait nálunk némely helyen kávé gyanánt használják, sőt főzve meg is eszik.
Hazájában azonban takarmány növényül szolgál
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.6) Éde s Sz ig vir i c z (édes gyökér.) Gyökere fás, elágazó. Szára cser :
jesedő, fás. Levélkéi tojás idornúak, tompa végüek alul enyvesele Az egész
levél páratlan szárnyalt. Virág ibolya színű, pillangós, csésze két ajkú 5 fogú.
Porzó 10. Két falkas. Hüvelye kopasz. Ezen növény eredeti hazája Spanyol-
ország, de nálunk is művelik néhol kertekben. fiatal gyökereit kiszedik
s az édesfa, édes gyökér néven hozzák kereskedésbe. A gyógyszer-
tárban is -használják, hol felaprózva egyébb növényekkel keverve, a gyerme-
keknek köhögés elleni orvos szert főznek belöle. Gyökerét, mert nagyon édes
nedv van benne, a gyermekek amúgy is szeretik rágcsálni.

(Folytatása következik.) Márton József.

Eifert Henrik sírjanal.
Ki annyiak felett zengtél bus éneket,
A síri ének hajh, neked szöl most, neked;
Ki véled temetett, az mond reád imát,
S áldását s könnyeit meghatva hinti rád.

Szentlőrincz, van okod, hogy megkönnyezzed őt,
Drága halottad ő, búsabb lett temetőd;
Az iskolás-sereg beh árván is maradt,
Ki mennybe vezetett, nyugszik a föld alatt.

Zokogsz gyászos család, elesett koronád,
Ki vezet, ki nevel, híven ki karol át?
Kezöket tördelik bús pályatársaid
Csak Isten nyujt vigaszt, az Isten és a hit.

4 hitnek angyalát küldd meIIénk, Istenünk,
~s tőle küldj vigaszt, reményt s erőt nekünk!
Egben nyer folytatást a nemes pálya itt.
A hűség ott is áld, még ott is boldogít.

Pihenj ! Végálmadat te békén alhatod,
Lelkedre nézve te nem, oh nem vagy halott:
Mit égben Istenünk az igazaknak ád,
Elnyeréd, nyerd is el az örök koronát!

Sántha Károly.

A Mágas-Tátrán.
(Útleirás.)

Hálátlan foglalkozás j61 tudom, a melybe kezdek: ismertetni - tanügyi
lap hasábjain pláne! egy apr6 emberkének botorkálását; elmondani, mit látott
ott fenn, e kedves hazának "fenyvesekkel vadregényes táján!" Hisz oly sokan
voltak mindennek szemtan ui, kiknek tekintete végigsurran e czikkecske czimsorán !
Oly sokak előtt lesz mindez unt dolog, kik tán, ha "Hymalaja hétakart tetői "-1'01
zengne az ének, érdek kel szentelnék oda az 6ranegyedet, mit a közlemény átbe-
tűzése igényel!
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Bíz ez nem az, szives olvas6m; mindössze tán egy kis stiláris gyakorlat,
zsenge szellemi termék, melyet, hogy mégis a nyilvánosság elé bocsátani merész-
kedém, amaz egyre támaszkodta:n csupán, hogy minden emberre más-más hatás-
sal van egy vidéknek szemlélése s mindegyik más-más utiemlékekkel megrakodtan
tér vissza otthonába.

Igy saját egyéni megfigyeléseimben is lesz tán némi morzsalék, mely az
ismert s e vidékről sz616 földrajzi közlemények kiegészitéséül szolgálhat s mintegy
illustratio számba meuet olyankor, midőn e vidéket közelebbről nem ismerő
pályatársaim a Magas-Tátrát tüzik ki peuzumul iskolai tárgyalásra.

** *Régi vágyam ment teljesülésbe a mult év nyarán. S kinek is ne képezné
meleg érdeklődése tárgyát, megismerni hazája szebb pontjait s az elragadó vidé-
keket szemlélve, a szép nyujtotta élvezettől megittasultan kiáltui fel: hazám, beh
szép is vagy te!

De hát tanítóember bármily forr6n óhajtsa is mindezt, oly nehéz a dolog
keresztülvitele s többnyire csak folyóiratok, képes ujságok hasábjain ismerkedik
meg mindazzal, mit természetben látnia nem lehet.

Nálam is sok idő kellett hozzá, mig Baress z6nája s egy kis agglegényi
fukarkodás terv emet ép akkor beváltani engedék, mikor már nem voltam agg-
legény.

A Felvidéket látni, - hisz az oly csodás! - volt a legfőbb óhajom ; oda
ndultunk.
i Dunai utazásunk az ország szivéig Budapestig, a mindenki által élvezett
1átnivalókat tárta elénk. Nem is mesélgetem ép ezért részletesebben,' mint
gyönyörködtetik a szemet a sürü fák közül előhukkan6 kies fekvésü falvacskák,
városok j mily érdekkel nézi a most először erre járó a komáromi hires erős-
séget, majd a festői bazilikát, Esztergom székesegyházát s mily édesbús érzet
hatja át nemesebb részeit, midőn Visegrá~ megbarnult romjai suttogják a multak
letűnt dicsőségét s a véres tragfídiát ! Ugy elmereng itt a lélek, hogy szintén
öhsjtanök a haj6 gyors röptét mérsékelni: hadd maradjunk még itt egy kis ideig!
De az siet, rohan a czél felé s még alig ocsudunk fel merengéseinkböl, már is
új táj: a N 6grád- Pilisi-hegyek szeszélyes változatai kötik le figyelmünket, mignem
a zajos, de elragadóan szép főváros fogad beliébe. '

*"' *Budapesttől a magyar álla mi, majd a kassa-oderbergi vonattal utaztunk fel
a Magas-Tátrába, Hosszu út ; kora reggeltől késő estig tartó időköz kell hozzá,
hogy a lokomotiv befussa, daczára, hogy az újkor vasparipál ugyancsak neki
eresztik a féket!

Egy rendkivül szolgálatkész s bőbeszédü atyafi került mellém uti társul, ki
észrevevén. hogy idegen vagyok Israelben. felajánlá szives magyarázgatásait, mert
ő - úgymond - ismerős e tájon, sokszor tevé meg ez útat. De bizony széles
ismeretköre nem igen terjedt túl az állomások nevein, meg hogy meg tudta
mondani: hol van j6 víz s hol lehet j6 sört inni. olcs6n falatozni. Különben
az út neki nagyon egyhangu, unalmas; Isaszeg, Hatvan, Kápolna őt mind nem
érdeklik hisz' pár házon s a sugar tornyon kivül ú\Sy sem lát az ember egyebet!
míg én látva a körül elterülő mezőséget, önkéntelenül felmerült emlékemben az
egykor itt tusakod6 negyvennyolczasok győztes csatája ; emitt pedig Kossuth
imájára gondoltam. melyet az elesett hősök felett rebegett el egykor ajaka.

De érdekelt a természet is, a növényvilág. Itt, Heves als6 határvonalán
éjszak felől a Mátra zord csucsai integetnek, délfelé pedig fl. beláthatlan nagy
Magyar-Alföld termi az aranykalászt s holdszám érik a görög és sárga dinnye
künn a mezőn, holott nálunk a gondosan mívelt kerti föld is csak alig ad úgy
öt évenként néhány darab kóstolni val6t!



Tovább haladva a táj mindkét oldalról sik, róna s midőn úgy Onod kör-
nyékén fl Muhi-puszta táján robogott velünk a vonat, oly irtózatos zápor ömlött
alá a vidékre, minőt a mi Rábaközünk, szerencsénkre sohsem produkál. Pár percz
alatt tengeiré vált a körültünk elterülő nagy rétség s a sarjut kaszáló nép térdig
gázolta a vizet. Alig telik bele egy óranegyed, a viznek már ismét nincs semmi
nyoma. Lefolyt-o, beitta-e a föld? nem tudom. .

Igy értünk egyik fűállomásra : Miskolczra, mely városból, az állomástól
. nézve, édes-keveset láthatni, ki pedig nem szálltunk.

Itt áthaladva a kisded Sajón, bele jutunk a kies Hernád-völgybe, melyet
keletről az Eperjes-I'okaii-hegyláncz, nyugatról pedig a Gömör-Szepesi Érczhegyek
végső nyulványai segélyeznek. A vidék elveszti egyhanguságát, kezd élvezetessé
válni. AHernádnak, .e sokat kanyargó folyónak bal partján Abaujvármegyének
jómódról beszélő szép helyeégei terülnek el s oly jól esik a fülnek jó magyaros
hangzásu helységneveket hallani a vonatvezető szájából, minők : Szikszó, Halmaj.
Csobád, Encs, Garadna, Kenyhecz sat, (

Ezekben s a körül elterülő hegyekben gyönyörködve jutunk Kassára, ebbe
a szép városba, melynél szebbet Budapest után még nem láttam. Ezt közelebb-
ről is megtekintettük, pihenőt tartva az uti fáradalmak után.

Igazán gyönyörű hely, nemcsak fek vés, hanem építkezés dolgában is. Éjszak-
nyugatról magas hegyek környezik, délkeletről gazdag s termékeny róna határolja.
Köz- és magánépületei, gyönyörü séta tere a Hernád partján lekötik a figyelmet.
Lakossága: magyar, német és tót.

Vasárnap levén, alkalmunk nyilt az utczán fel s alá hullámzó tömeg külö-
nösen a tótság népies viséletét tanulmányozni. Igazán, csinosak az atyafiak!
Férfiaik pupos s nagyszélü kalapja s a bocskor rontja ugyan a hatást, de a női-
nem fiatal abb része annál jobban kicsip. Hátulról leeresztett, nemzeti szalagokkal
befont hajuk majd a földet sepri; feszes, czifra rokolya s széles, de kurta szoknya
takarja a testet, hogy a rikitö csizmáanriál jobban kilássék. Egész önérzettel
sétálnak fel s alá s 'cserregik erősen Szvatopluk nyelvét, melyhen oly sok az
-1'- betü, hogy nagypénteki kerepélést vélék hallani körültem. Egyszerre el-
csendesedtenelr, hallván az áhitatos éneket, melylyel egy búcsut járo tömeg köze-
ledék s Járta be az utczakat rendkivül áhitatos arczczal. Feltűnt nekem, hogy
asszonyaik mindegyike egyforma, piros-csikös bugyrot czipelt hátán, vivén benne
az utravalöt, Hihetőleg maguk szövik e vásznat házi szövőszékeiken.

Kassától búcsut véve, még mindig a Hernád völgyén robogunk tova fölfelé
mely most már annyira ösezeszorul, hogy a hegyek, e rendkivül magas hegyek
gyöayörü panorámája közvetlen közelről gyönyörködtet bennünket. Egy-két helyen
hosszú alagutak sötétje nyel el pál' perezre. Állomások többnyire csak gyártele-
pek közelében vannak, hol füstölgő kohók vonják magukra figyelmünket. A többi
fal vak, itt Sárosmegye déli csuesán nagyon szegényesek, az apró, zsuPlJos házikók
majd alig nagyobbak, mint nálunk egy-egy tyukól.

Iglótól már oly ungy a vidék emelkedése, hogy két gőzgép et alkalmaznak
a vonat elé s igy haladunk! a sok szépség szemlélésében már egészen elfáradva,
a Hernád számtalan apró h.ldjánkel'esztül mindig feljebb, mig végre tót konduk-
torunk Poprád Felkát kiabál s kiszáll unk a esélpontnal.
. Poprádi tanyánkhoz aztán közel esik mind az, mit látni akaránk s napról-
napra lehetett egy-egy kirándulást tenni, hogy a vidék nevezetesebb pontjait
rendre megtekintsük. Poprád. ama 13 szepesi városnak egyike, mrlyeket Z,igmol d
királyunk egykoron elzálogosított, szintén nyujt látnivalót. A más ha7AH kereső
hűtlen folyónak, a Poprádnak völgyében terül el; elég csinos város. Délről
hegyek veszik körül, de nem valami zordak; lankás oldalainkat a szorgalmas
német s tót lakosság megszántja s gubuatcrmelésre használja. A völgyben
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pedig különösen szép árpát, rozsot s lóheréseket látliatui. nemkülönben borsóval
s a hires szepesi lencsével nagy területek vannak elfoglalva.

Azt gondoltam hazulról eljövet. hogy itt már csak a nyomorék zab s bur-
gonya terem meg s ime a buza s tengeri kivételével majd mindent feltalálhattam,
mit ez a mi Kanaáuunk, a Rábaköz nyujt fiainak. Igaz, hogyanövényfejlődés
sokkal is hátrább áll, mint nálunk. Augusztus közepe táján, hogy ott jártunk,
kezdődött még csak az aratás, sőt, mint mondák, az még korai volt. N álunk
pedig már ilyenkoira az évi termésnek az ára is jócskán megfogy !

Nagy fáradságot igényel ott fenn, mint látám, a löherének szarogatasa,
Nem száradhat meg rendjén heverve, mert majd mindennap csurognak az ég
csatornái, de meg hogyan ! Ne kivánja az ember, hogy utban érje az eső, mert
megemlegeti sokáig. Ép e miatt a takarmány elrothadua a földön, azért holmi :
ágasokra. mint minők nálunk a tejestazék tartók, rakják a serény munkások a
lekaszált herét.

Poprád nevezetesebb látni valój közé tartozik: a Hússz-park s a Kárpáti
Muzeum. Az előbbi Poprád jeles fürdője, melyben a szebbnél-szebb villák s a
jól rendezett kert, bővizü szökö-kútjaival, szemgyönyörködtető látványt nyujtanak.
A Kárpáti Muzeumban pedig együtt láthatjuk mindazt, mit a Kárpátok állat-,
növény-, s ásványvilága nyujt; különösen a csepegő kövek ritka példányai ejtik
bámulatba a szemlélőt.

(Folytatása következik.)

Irodalom.
Könyvismertetés. Német olvasókönyv az evang. n ép is k o-

1á k II. é s Ill. osz tál Y asz á már a. Szerkesztették ; Kap iGy u 1a, Bak ó
Sam u é s Pap p J ó z s e f. Szerzők hasonczímü magyar olvasókönyvéből sza-
badon átdolgozott kiadás, 36 képpel. Budapest Méhner Vilmos kiadása. Ára 32
kr. Noha népiskolai tankönyvirodalmunk ujabb időben igen szép lendületnek
örvend, mindamellett már rég éreztük hiányát egy jó német olvasókönyvnek az
evang. népiskola középosztálya számára. Az eddig megjelent német olvasóköny-
vek közül egy sem felelhetett igen meg az ev. népiskola igényeinek, mert pl. ha
az egyik evang. szellemben volt is szerkesztve, nem volt elég magyar, mig a másik,
ha magyar szellemben iratott is, nem volt elég protestáns, egy harmadiknak,
ha a megkivántató két első jó tulajdonsága némiképen meg is volt, nem volt
egyházkerületi tantervünkhöz alkalmazva. E három tulajdonságot egyesíteni
tüzte ki maga elé feladatul e könyvecske, mely törekvését igen szerencsésen
érvényesítette s igy ev. iskoláink középosztályaban valóban hézagot pótol.
A könyv különben 194 oldalra terjed s a benne foglalt olvasmányok a ker.
tanterv szerint a II. és Ill. oszt., osztatlan népiskolában a II. csoport tananya-
gának elsajátítását segitik elő. Az olvasókönyv két részre oszlik, melyet be-
vezetéskép a nagybetukkel ismétlési előgyakorlatok előznek meg. Ezeket én
kissé rövidnek tartom s azt hiszem, a fraktur betük mellett a latin betüket
is czélszerü lett volna ismételni, mivel a könyvben a latin betüs olvasmányok
is foglaltatnak.*) Az első rész négy szakaszból áll, melynek alapját a négy
évszak képezi tüneményeivel és jelenségeivel, variálva a népéletből vett olvas-
mányokkaI, melyek a szemleltető oktatásnál nagy szolgálatot tehetnek. A
második rész három szakaszra oszlik. Az első szakasz a biblia ó- és ujszövet-

*) -A magyar olvasást németnjku iskolákban ugyis a II. osztály kezdi, tehát itt a latinhetiik
ismérlése nem volna helyén. Szerk.
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ségi részéből vett történetek et ; a második népmeséket és mondákat; a har-
madik énekverseket, imádságot, a tiz parancsolatot, a három hitágozatot
(magyarázat nélkül) és talányokat tartalmaz. Függelékül hozza röviden a II.
és Ill. osztály nyelvtani tanyanyagát, végül az ürmértékek, sulyok és pénz-
nemek ismertetését, melyeket az egyszeregy táblázata s a római számok ismer-
tetése fejez be. Látnivaló, hogy ez olvasókönyv mily bő és változatos tarta-
lommal jelent meg, úgy, hogy még a legfényesebb igényeket is képes kielé-
giteni. Úgyhiszem az eddig megjelent német olvasókönyvek között ez az
első, mely igen helyesen, bibliatörténeti olvasmányokat is hoz. Ezek azonban
mint látom, nem akarják pótolni a kézikönyvet. Nagyon jóknak igérkeznek
a magyar törtérielemből vett mondák, történeti és néprnesék, melyek a gyer-
mekek kedves olvasmányát fogják kepezni. Az énekversek. imák, bibliai
mondatok a gyermek életkorához szerencsésen vannak összeválogatva s a
vallás-oktatásnál nem csekély szolgalatot tehetnek A talányok legtöbbje igen
elmés. E könyv -jó tulajdonságát nagyon emelik a függelékben toglalt meg-
felelő nyelvgyakorlatok, melyek különben rövid utmutatásként kivánnak szol-
gálni az olvasmányok nyelvtani kezeléséhez, mely czélnak szépen megfelelnek,
A mértékek és pénznemek, az egyszeregy s a római számok ismertetése!
körültekintő, gondos szerkesztésre mutat, mely tudja a szükségletet s azza
Számol is. A nyelvezet, különös en a leirói olvasmányoknál az osztály képzett-
ségi fokához mért és könnyen érthető. Nem bocsátkozhatom mélyebben a
részletekbe, mert ismertetésem tán már is meghaladta az erre kijelölt tért,
csak még általánosságban azt jegyzem meg. hogy e könyv igazi magyar és
evang. vallás-erkölcsi szellemben, gyakorlatilag, egyszerű stilusban, mindamellett
szép aeszthetikával van szerkesztve s a megfelelő osztályoknak valóságos kis
ismeretek tárházát képezi. A mi a technikai kiállitást illeti, kiadónak csak
dicséretére válhat. A képek csinosak, a nyomás tiszta, a betük tetszetősek,
apapiros jó, a kötés elég erős. Mindezekért 32 krnyi ár bár nem sok, de
nem is kevés. A mai kor jelszava a -jó és olcsó». Ha e jelszóval bármi is
találkozik, bizton nagy elterjedtségnek fog örvendeni. A jelzett olvasókönyvet
különben jó lélekkel ajánihatom t. tanítótársaim s az iskolafenntartó testületek
becses figyejrnébe és meleg érdeklődésébe. -áro

Stampfel Károly pozsonyi könyvkereskedő, az ifjusági és paed. iratok e
derék kiadója, praktikusan szerkesztett iskolai naptárokat küldött szerkesztő-
ségünkhöz, \1. m. Tanítók naptára (60 kr.), Tanítónők naptára (60 kr.}, Tanulók
zsebkönyve (40 kr.], Lányok naptára (50 kr.) Ezen ügyesen összeállított nap-
tárakban megvan minden szükséges tudnivaló, s van bennök jegyzetekre szánt
rész is. Ajánljuk e jegyzéknaptárakat az érdeklődök figyelmébe.

Kalauz a méhtenyésztés okszerü gyakorlatában. Irta D ö m ötö r
L á szl ó, méhészeti vándortanító. Harmadik kiadás. Előfizetési ára aportóval
együtt 55 kr, Megrendelhető póstautalványon szerzőnél Szegszárdon.

Vegyesek.
- A magyar protestantizmus gyásza. Az egész magyar tudományos

világot, de főleg a magyar proteztantizmust nagy veszteség érte. Dr.. B a II agi
M ó r, szótárirodalmunk autoritása, a jeles bíblia fordító, a -Protestáns Egyházi
és Iskolai Lap- alapitója és évtizedeken át volt kiváló szerkesztője, a fárad,
hatatlau tudós, tanár és író tevékeny élete a mult hó elsején, véget ért. Te'
metése szept. hó 3 án délután negyedfél órakor ment végbe. A háznál
Sz á szK áro I y reformatus püspök tartott emelkedett szellemű gyászbe-
szédet, a sírnál pedig Ken ess ey Béla ref. theologiai tanár mondott megható
búcsúbeszédet. (Lapunk jövő számában bővebben emlékezünk meg az elhunyt
oszlopférfiú érdemeiről.)
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Halálozás. A jó öreg Ballagi bácsit egy fiatal jeles kartársunk kö-
vette. De mig a jó öreg sirjánál meghatottan ugyan de kiengesztelődve állot-
tunk mert az aratásra megérett kéve hullott le a nyugalom helyére: addig
Dr. Bél a y Jen ő, fővárosi polgáriskola tanár koporsójánál a marczangoló
fájdalom és majdnem a kétségbeesés érzetévei állottunk megtörten. Még csak
35 éves volt, egészséges, erős testalkatú férfiú, akiról senki se hitte volna,
hogy a szellemi munka kimeritené erejét. Es a váratlan, a hihetetlen mégis
megtörtént. A tudományos képzettségű, szorgalmas tanugyi iró elméjére örök
homály borúlt. Sept. hó ő-én temették el a fővárosi Schwartzer-féle elme-
gyógyintézetből. Sch olt z Gusztáv, ágo ev. lelkész mondott könnyekig meg-
indító gyászbeszédet. 1\z elhunytat özvegy édes anyja, nővére és a fővárosi
tanférfiak síratják.

Az egyházas-hetyei (Kemenesalja). evang. leányegyház a megüresűlt ta-
nítói állásra pályázat ott hirdet. Fizetés: 325 frt. két szobás lakás, - és tűz-
biztositásí ügynökségre való kilátás. A pályázók folyamodványalkat Nagy -..
Károly evang. lelkész úrhoz Kis-Sornlóra (Vasmegye) küldjék be.

- Lelkészek tanttóképesltü vizsgálata. A soproni ev. tanítóképző inté-
zetben 2 fiatal lelkész tette le f. é. szept. hó 19-én a tanitóképesitő vizsgálatot
és ,pedig szép eredménynyel. Az első ilynemü vizsgatétel intézetünkben. Több
éve vajudik már az a kérdés, hogyalelkészjelöltek köteleztessenek-e vagy
sem' tanképesitő vizsgalat tevésére. Most e két lelkész a függő kérdést ugy
oldá meg, hogy önként jelentkeztek vizsgálatra, - az egyik, hogy lelkész-
tanítói állását törvényszerüen betölthesse, a másik, hogy magát minden eshetőségre
előkészítse. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az U. n. másod tanítói állásokat
sok helyütt a sogédlelkészszel töltik be; a közokt. miniszter ujabb intézkedése
szerint azonban a lelkészek nem foglalhatnak el tanitói állást rendesen, ha csak
egyuttal tanítóságra is képesítve nincsenek. - Annyi mindenesetre áll, hogy
az ily képesités általánossá tétele csak fokozná a lelkészi karban a tanügyek
iránti érdeklodést, s megteremné a lelkészek s tanitók közti békésebb érintke-
zést, egyetértést.

- Széchenyi-ünnep. Széchenyi István gr, szuletésének százados évfordu-
lója, szept. 21-ike, a kulturminiszter intézkedése folytán országos isk o I a i
li n n ep p é lőn. De megünnepelték azt különféle hatóságok és egyesületek
is. Talán az egész országban legimpozánsabb ünnepet ült a legnagyobb ma-
gyar emlékére N--Czenk és Sopron városa. Sopronban az irodalmi és művé-
szeti kör által a szinházban szept. 20. rendezett diszünnepen Fen ves s y
Fer e n c z dr. orsz. gyül. képviselő tartott ünnepi beszédet, Berényi P. tanár
szavalta Ábrányi Emilnek ez alkalomra irt költernényét : Széchenyi szelleméhez.
Volt két élőkép ; az egyik azt a jelenetet ábrázolta, midőn az 1826. ország.
gyülésen Széchenyi felajánlja egy évi jövedelmét az Akadémia megalpitására;
a másik a nemzeti géniuszt ábrázolta, ki előtt hódolattal áll Széchenyi, Deák,
Batthyányi és Kossuth. A helybeli dalegyesületek s a zeneegylet is hozzájá-
rultak az ünnepség diszének emeléséhez. Nagy.Czenken szept. 21-én az ünnepi
istenitisztelet után a helyből és vidékről összesereglett nagy közönség az iskola-
épület előtt gyülekezett össze, hol a község derék plébánosa ecsetelvén a
nagy férfiu érdemeit, leleplezte a Kis- és Nagy-Czenk községek által készittetett
olajfestésü arczképét. Azután a közönség. Széchenyi sirjához vonult s azt meg-
koszouüzták a község előljárói, Sopronmegye, a soproni evang. Iyceum s a
tanítóképző-intézet ifjusága s még többen. Utóbbiak koszorus szallagján ez a
felirat áll: -Széchenyi emlékének a soproni ev. tariitóképző-intézet Pálfy-köre«.

- A "Napló" már t. i. a magyarországi néptanítók negyedik egyete-
mes gyűlésének naplója még mindig panasz tárgyát képezi. Eddig a késede-
lemért panaszkodtak olvasóink. Most meg arról értesülünk több oldalról, hogy'


