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Evangelikus Népiskola.
l:'Tevelés-és oktatásügyi havi folyóirat ..

Megjelenik miriden hó elején.
Szerkesztő: Papp József. - Kiadó: Litfass Ká.roly.

A kerületi tanítóegyesületröl.
Talán fölösleges is azon vitatkozni, hogy kerületi tanító-egyesületet

akarunk-e, vagy kerületi (ad hoc) gyüléseket?
Ha ez utóbbitakarjuk, akkor nagyon egyszerü az eljáL'ás. X. Y.

- már t. i. az, aki bizik magában, hogy tömöríteni tudja a tanítóságot,
legyen az egyes személy vagy egyesület - hívja össze az egyh. ker.
tanítóit gyűlésre, majd aztán, akik ott megjelenünk: tanáoskozunk, hatá-
rozunk azt, amit .... s aztán. . .. « eloszlunk mint a buborék, s· marad
mint volt, a puszta lég». Ily gyülésre szükség nincsen,- mert sem értelme,
sem hatásköre nincsen.

De igenis van értelme és hatásköre annak, ha megalakít juk, vagy,
megalakíttatjuk a »dunántúli ágost. hitv. ev. egyházkerületi tanító-egye-
sületet». Vagyis, hogy ugyan ezen kerülethez tartozó több egyházmegyei
tanítói egyesület, egyházker. tanítóegyesületet képezzen. Ennek az egye-
sületnek aztán nt. Bognár E. űr szavaiként van hivatottsága, létjoga, s
votum consultativuma, tanácsadó szavazata. S hogy mi egyéb még és
hogyan? az majd úgy is körül lesz irva.

Hanem ily hivatalos testületet, amely beekelve legyen az egyhiizker.
szervezetébe, sannak kiegészítő, s hozzá tehetem egyik legfontosabb kie- ,
gészitő részét képezze, ezt az egyházkerület beleegyezése nélkül nem
tehetjük, mert az egyházker. minden ilyen egyesület felállítása ellen veto
jogával élhet; úgyszintén nem lehet megalakítani az egyhm. tanítóegyletek
többségének beleegyezése nélkül 'sem. Tehát a m eg a l a k Lt ásn é l
semmit a~ egyházkerület n é l k ü l "s mindent csak vele!
ezt, fogadjuk el alapul, s ezen az uton mozgolódjunk.' Az egyesületek
hozzájárulása azt hiszem úgy is biztos.'

Minden íly egylet megalakításánál kell a ki - vagy akik -
kezökbe vegyék az alakuló közgyülés összehivasát. Tndomasommal a moz-
galmat a györmegyei egyhm. tanító-egyesület kezdeményezte; öt tartom
tehát legilletékesebbnek a kivitelre is. Hogy ö aztán ezélhoz vezetöbbnek



találja-e a maga részéről a kerületi népisk. bizottság elnökségét kérni fel
az alakulás vezetésére, abban én nem látok a ker. tanítóságra nézve semmi
kiskoruságot, mint véli azt Gy. S. űr az Ev. Népiskola 'f. évi 2. szá-
mában. (Beata simplioitás l) Vagy ha akár a soproni tanítóképző-intézet
tanári karát kéri fel, én ebben semmi fenütközőt nem találnék, mert meg
vagyok győződve arról, hogy bármelyik is sikerrel oldja meg a kérdést,
csak. sziveskedjék elfogadni.

Lépjen tehát az ügy élére bármelyik, s tegye magát érintkezésbe
a tanító egyesületekkel, küldessen ki az egyletek kebeléből az alakuló köz-
gyülésre képviselőket, azon kijelentéssel azonban, hogy erre a többi tag-
társak is megjelenhetnek, de szavazattal csupán a megbízottak bírnak, a
többiek hozzászólási joggal.

Az így összehi vandó alakuló közgyülésnek mik lesznek a teendői?
azt hiszem ezt nem kell fejtegetni, mert ez magában a dologban benn
foglaltatik. Ha ezen alakuló közgyülés elkészítette az alapszabály terve-
zetet az egyes egyhm. tanítóegyesületek hozzájárultával, akkor ezt az egyhk.
közgyülés elé terjeszti jóváhagyás végett. S hogy ezt az egyházkerület
nemcsak nem fogja elvetni, sőt mint olyant, amely az egyház s tanítási
érdekeknek csak javára szolgál, örömmel fogja üdvözölni; arról azt hiszem
kétség sem forog fenn.

Igaz ugyan, hogy edolognak finánezialis oldalánál, úgy az egyház-
kerületnek, mint nekünk nem kicsinyélhető kérdés az, hogy a képviselők-
nek napi s fuvardíjai sat, úgy az alakuló közgyülésre, mint később a
rendes évi közgyülésekre honnét fedeztetnek ? s talán ez oly kérdés is,
mely könnyen előidezhetné a felkarolt mozgalom elalvását. De én ettöl
sem félek. Ha az egyházkerület bölcsesége ezt a tanítók és egyletek
megterheltetése nélkül az egyházmegyei vagy ker. pénztár terhére nem
tudná eldönteni, akkor fedezni fogja az egyházm. tanítóegylet pénztára.
Én jó lélekkel hiszem azt, hogyamegválasztott képviselők között igen sok
fog olyan találkozni, aki ezt a kiadást saját zsebjéből fedezi, vagy az
egy let részére a legméltányosabbra redukalja,

Részemről üdvözlöm a győrmegyei ev. tanító-egyesületet s kérem, ha
oly szives volt, hogy megindította a mozgalmat, hasson is oda, hogy ezen
eszme a legközelebbi egyházker. gyülésen meg is valósuljon.

Szücs Imre.
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Egyházi dallamaink általánosításának mödozatairöl,
Egyházférfiaink közül alig találkozhatik valaki, a kinek hő 6haja ne volna

egyházi dallamainknak az egyes gyülekezetekben val6 általánosítása. E tekintetben
mindenki átlátja az állapotok tarthatatlanságát, leginkább pedig a képzőintézetekből
kikérült fiatal tanítók. És lehet-e ezekre nézve valami kellemetlenebb, mint-
a hogy gyakorta előfordul - midőn más-más gyülekezetbe kerülvén, újabbnál-
újabb, czifrábbnál-czifrább mel6diákkal kell megismerkedniök, s ha ott becsülettel
akarnak megállni, azokat begyakorolniok? Sőt némely jözanabbul gondolkod 6
gyülekezeti tagnak is lehetetlen, hogy fel ne tünt volna még azon visszás állapot,
hogy sajnálatára, már a szomszéd gyülekezet templomában sem tudott az ottani
hivekkel kellőképen énekelni. Hogy ez állapotokon segíteni kell, az már Hem új
dolog. Egyházkerületünk már rég kimondá egyházi dallamaink általánosítását.'
De itt felmerült azon kérdés, melyek hát azok? Erre született meg az Altdőrfer-
féle choralkönyv s rámondatott egyházkerületünk által: ime itt vannak egyházi
dallamainak s kivánom, hogy ezek kötelezőleg az egyes gyülekezetekbe behozassa-
nak. A kedv hozzá meg volt, az idő kedvezett s kiki kézzel-lábbal hozzáfogott
a nagy munkához, addig mig - látva óriási munkájának és erőlködésének siker-
telenségét - bele nem fáradt. Az ifjabb nemzedék kétkedve fogadta abalsikert
s azt gondolta magában: eh! öregek, nem j61 csináltátok, s már a kényszerhely-
zetnél fogva .is erőltette a dolgot, de kénytelen volt tapasztalni, hogy ezen eljárás
a népet a templomból elidegeniti s belátni, hogy biz ez kemény di6. Nem titkol-
hatjuk, hogy az' ezen tárgy körül elért eredmény épen nem áll arányban az erre
fordított fáradság és idő nagysága és hosszuságával s egyházi dallamaink általá-
nositásának kivitele, csaknem két évtized l.folyása után is, még igen kezdetleges
állapotban van. Ezen eredménytelenség okairól tehát okvetlen gondolkoznunk kell'
s módozatokat keresnünk azok legyőzésére. .

Az eredménytelenség okát első sorban chorálkönyvünk helytelen szerkezetében
találom.

Midőn e chorálgyüjtemény az egyházkerület megbizásából napvilágot látott,
azt mindenki örömmel és lelkesedéssel fogadta, s hálaistent mondott, hogy végre
valahára vége szakad az egyes dallamok különféleségeinek és birunk e tekintetben
egykompakt egész, egységes gyüjteményt, mely magában foglalja énekes köny-
veinkben találhat6 összes énekek melodiáit, melyek által ezennel megtörik az
egyes kantorok kénye, kedve s büszkén mutathatunk és hivatkozhatunk rá: ime
itt vannak egyházi melodiáink.

Elméletben tehát igen szép volt a dolog; következett annak gyakorlati alkal-
mazása. És mit mutatott és mit mutat még ma is a gyülekezetekben a gyakor-
lati keresztülvitel eszközlése körül észlelt tapasztalat? Azt, hogy gyülekezeteinkben
a mel6diák legnagyobb részét, ügy amint. ott leirva van, nagyon hidegen fogad-
ják, oly hidegen, mint valami tal á 1t gyermeket A legtöbb melodia nem meg-
nyerő s a gyülekezetek közül egy sem meri azt sajátjának mondani. Azok ének-
lése nem szül lelkesedést, megtaníttatásuk a gyermekek részéről nehezen megy,
a felnőttek pedig bizonyos ellenszenvvel fogadják s nem is akarják megtanulni
soha. Igaz - mint mondják - van benne valami olyanforma, mintha a mienk
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volna, de még sem az, fejcsoválva, bizalmatlanul huz6dnak tőle távol, mondván :
ezek nem a mi me16diáink! Honnét származik a megmagyarázhatlan ellenszen v ?
Ezt a melodiák legnagyobb részének mer e v ség e szüli. Nem lehet tagadni, a
sok használat következtében a dallamok tulságosan el lettek ferdítve, különféle
czikornyákkal kibővítve, úgy, hogy lehetetlen volt eme vadhajtásokt61 meg nem
szabadítani őket, mielőtt azok a chorálgyüjteményben helyet foglaltak volna, de
most meg az ellenkező hiba állt elő az által, hogy azok tisztítása a kelleténél
jobban, a tulságig vitt pedanssággal eszközöltetett ; így vált a máskülönben régeb-
ben szép melodia merevvé, ebből kifolyólag visszataszítóvá. Ily kegyetlen m6don
lettek megtisztítva, hogy többet ne mondják, az 50. sz. ,:.Tézus én bizodalmam",
a 67. sz. "Ki csak istenre dolgát hagyja" czimü énekek; ez utóbbinak különösen
első str6fája. Egy kis átmenettel. . vagy mint mondani szekták nhehhentés"-sel
mily más lenne és mily könnyen kedveltetné meg magát a melodia. Ez pedig úgy
hiszem zeneileg is megengedhető, melynek alkalmazása nem történik annak rová-
sára. A 35. sz. "Én dolgom biztam istenre" czimü dallam pedig val6ságos mon-
strum; ez a tisztitó kés alatt val6sággal meghalálozott. Kérdem, képes-e valaha
ily dallam magának tért hódítani és népszerüségre vergődni. Azt hiszem, soha.
Pedig német gyülekezetekben de sokszor volna rá szükség, de hát így lehetetlen
alkalmazni, mert a legjobb esetben is a kántor a templomban egyedül énekelhet.
Ezek oly nehézségek, melyekkel a gyakorlati keresztülvitel alkalmával lépteu
nyomon találkozunk, melyek annak útjáb6l, ha azt akarjuk, hogy azok minél hama-
rabb elterjedjenek, eltávolítand6k.

Vannak azonban e chorálgyüjteményben helylyel-közzel tetszetős, fülbemász6
dallamok is, melyek egyszerüségük daczára, már rég megh6dították maguknak a
gyülekezeteket, melyeket hiveink valóságos lelkesültséggel énekelnek. Ilyenek a
70. és 71. sz. "Ki csak istenre dolgát hagyja" ez. dallamok. És mit bizonyit
ez? Semmi egyebet, mint azt, ha a többi mel6diák is ily megnyerő dallornos-
saggal kezeltettek volna, egyházi énekeink általánosítása nem ütköznék oly leküzd-
hetlen nehézségbe s azok keresztülvitele már rég megtörtént dolog lehetne,

Ezen a dolgon tehát segíteni kellene, de miként? Nézetem szerint egyház-
kerületünk valamennyi tanít6i köre küldene ki saját kebeléből egy bizottságot, hova
az ~zon környéken divö egyházi énekek egyhangu melodiái az illető kántortanítók
által a gyülekezetekből beterjesztetnének. E bizottságok, minden egyes énekre
begyült különféle módon énekelni szokott dallamokat átvizsgálnák, azok közül a
legtetszetősebb alakuakatki választván, betelj esztenék az esperességek által e czélra
kiküldött bizottságokhoz. Itt természetesen a dallamok ismét rostába kerülnének s
azok legszebbjei küldetnének meg az egyházkerület által választott felsőbb ilynemü
bizottsághoz, hol azok közül a legszebbek ismét kiválasztatván, finoman megtisz-
títtatnának, sőt a hol szükségesnek mutatkoznék az aesthetikára val6 tekintetből,
változtatás is megengedbető volna; a teljesen alkalmatlanok helyébe pedig egészen
újak volnának szerk esztendők.

Ezen egységes gyűjtemény kinyomatás előtt valamennyi tanít6i körnek véle-
ményezés végett megküldetnék, mely vélemények összegéből a java kivonatván, a
szükséghez képest a még létező hiányok ezek alapján p6toItatbatnának. Ilyformán
járva el, ügyhíszem, egyházi melódiánk a nép között ismét a régi közkedveltség-

~-_. -
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nek örvendenének, melyeket aztán nemcsak a templomokban hallanánk lelkesülve
énekelni, hanem, ami szerfölött kivánatos volna, esténként a csendes és boldog
családi körökben is.

Az Altdörfer-féle chorálkönyv közkedveltségéből az is sokat levon, hogya
\11

dallamok harmonizálása nagyon is egyszerü, jobban mondva közönséges és még
hozzá kemény. Vannak ugyan itt is kivételek, sőt olyanok is, melyek nagyon
szépen vannak letéve, teszem a 3-ik és 71-ik sz. dalamok a főrészben, de ezek
csakis kivételek. Igaz, hogy a chorál főkelléke az egyszerüség, mert csak ez
esetben lesz az mélt6ságos és lélekemelő, de hát itt is meg van azon határ,
melyet ha átlépünk tulzásbu fogunk esni. A Rink-féle chorál pl sokkal kelleme-
sebb hangzásn a fülnek, harmonizálása lágyabb, a. dnr és moll akkordok váltako-
zása gyakoribb s azok. sokkal előnyösebben vannak összeegyeztetve, a nélkül, hogy
ez az egyszerüség rovására történnék, és ezt még a dissonans akkordok alkalma-
zása sem rontja, sőt annak javára szolgál, amenyiben azok kifejlődése valóban
gyönyörü, szinte lélekemelő. Ezen kellemes tnlajdonságáért a Rink-chorál igen
nagy elterjedtségnek örvend, még másolatban is. Azt hiszem, ha egyházkerületünk
által elfogadott chorálkönyvben is ilyformán volnának letéve a dallamok az úgy
magának a műnek, valamint az abban foglalt dallamok kedveltségének csakis
előnyére válnék.

Nagyban hátráltat ja melodiáink általánosítását, egyöntetüségét azok sokféle-
sége. Igaz ugyan, hogy a gyakrabban előforduló énekeknél nem elégséges egy
melodia, nehogy az ut6végre unalmassá váljék, de hogy egy énekre tizenegy
melodia is legyen, mint a "Szivem szarint kivánom" czimüre, ezt csakugyan fölös-
legesnek tartom. Ez az egyöntetűségnek nagyban rovására történik. Pedig ezen
chorálkönyv megjelenésének egyik főczélja az egyöntetűség lehetőségének előmoz-
dítása volt. Afőrészben van 1b2 melodia, a függelékben 37, összesen 189. Igaz,
hogy az első rész a német. a második a magyar gyülekezeteknek sz61, de én e
megkülönböztetést is fölöslegesnek tal álom. Miért ne lehetne ugyanegy dallam ra
énekelni .magyar és német szöveget, Csakis oly különleges melodiának volna
jogosultsága, melyre csak egyik, vagy másik énekeskönyvben volna szöveg.
Az itt történt megkülönböztetése a magyar és nérriet énekeknek, a dolgot csak
bonyolultab bá teszi s hátráltat ja az egyöntetüséget. Vegyes iskolákban aztán
melyik részhez tartsa magát a tanít6? Vagy ott, hol - a mi manapság már
nem ritkaság - az isteni tisztelet magyarnyelvüvé lett átváltoztatva, tán a melo-
diák is változást szenvedjenek az énekes könyvekkel P Mondom, ezen megkülön-
böztetés szerintem teljesen fölösleges.

De hát maradjunk csak az eLső résznél
N em minden, de a legtöbb dallamhoz több, vagy kevesebb párhuzamos

dallam is csatoltatott, melyek száma 2-ll. Ezek közül választhat minden
kántor tetszése szerint. Az egyik aztán az egyiket, a másik esetleg a másikat
hozza be a gyülekezetbe, minek következtében ott állunk a hol régen; ha
vasár- vagy ünnepnapokon híveink atyafilátogat6ba lévén, istenitiszteletre mennek,
ott nem tudnak énekelni. Ha azonban a kantorok választása egy dallamra esnék
is, az egyes chorálok alatt ott vannak a var i án sok; van egy sírófára néha több
variácz6 is, azért, hogy kiki kénye-kedve szerint járhasson el, hogy kinek-kinek
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gusztusa, igényei ki legyenek elégítve. Pedig hát ez amúgy is lehetetlen, élő
példa gyanánt hozom fel legközelebb magamat. Az ily eljárás egy főbb czélnak,
az egyöntetüségnek történik rovására.

Polgár József.
(Folytatása következik.)

A tananyag s annak feldolgozása.
A bány iskola, annyiféle eljárás a tananyag mikénti feldolgozásánál; végered-

ményében azonban mindegyik oda konkludál, hogy a törvényben kiszabott mennyi-
ség lehetőleg sikeres előállításban kerüljön a kritika-szomjas vizsgahallgat6k foruma
elé. És ehhez - nézetem szerint - nem is kell valami nagy tudomány, egy
kis gyakorlati ügyesség mellett minden valamire val6 tanító tud olyan vizsgát
adni, - nyilvános közvizsgát értek, - mely a közönség várakozásának megfeleljen.
De kell ahhoz igenis, hogy a kiszabott tananyag - jelen terjedelméuél fogva -
val6ban sik ere sen dolgoztassék fel

A reprodukáland6 tantárgy ak sokféleségét és azoknak' mennyiségét tekintve
méltán tekintenek aggodalommal a jövőbe lelkIismeretes tanítóink, mert ama alter-
nativá elé látják magukat állítva, hogya" vakulj magyar" elvét alkalmazva port
hintsenek a hallgat6k szeme közé, oly feldolgozásban tüntetve fel a tananyagot, a
mily feldolgozásban az terjedelménél fogva absurdum, müsz6val élve, hogy brilli-
rozzanak; vagy kevesebbet, de j 6 1 tanítva kitegyék magukat ama igaztalan kriti-
kának, melyennek természetes következménye szokott lenni. Minden helyesen
itélő paedagogus nézete szerint ez ut6bbi elv az igazi. De mert elő van irva,
el keU végezni, osztatlan népiskolában épen úgy mint az osztottban. Hogy ez
lehetséges legyen, ro6dozatokr6l kellett gondoskodni. Hat osztályu osztatlan nép-
iskolánál a tanítási idő az egyes osztályok összevonásának szükségességét hozta
létre. Minden esetre nagy könnyebbség a tanítóra nézve, de nagy hátrány is egy-
uttal az egyes osztályokra nézve, mert ama paedag6giai elv, hogy ha keveset is,
de minél többször kell foglalkozni egy-egy. osztálylyal ilyen körülmények közt nem
érvényesülhet. Az összevonás által azonhan tetemes mennyiségü időt takarítunk
meg, a mi által a tananyag feldolgozása e fokon - tekintve annak csekélyebb
teljedelmét - még lehetövé válik. N em úgy azonban a felső fokon.

Mert lássuk csak mit és mennyi idő alatt kell tanítani az V. és VI-ik osz-
tályban?

A realiák öná1l6 tanításánal a miniszteriális tanterv értelmében irás-ol vasásra
2 6ra, szám- és mértanra 1't, őra, földrajzra 2/4' történelemre 12/4' .természetrajzra
1, természettanra 2/4' gazdaságtan, ének, rajzolás és testgyakorlással együtt heten-
ként 9 és fél6ra veendő. Hetenkénti 19 fél6rában tanítand6 tehát 10 tantárgy.
Ha már most veszem azt a 'tananyagot pl, melyet kézikönyveink emlékeltetés
czéljáb6l előírnak a történetből, azt látom, hogy van ott teszem 26 czikk, melyek-
nek tárgyalásához és begyakorlásához hetenként minimum két fél 6ra okvetlen
szükséges (esperességi tantervünkben hetenként kétszer fordul elő a történet, de
mert több idő nem jut, csak fél 6ránként) és ha nézem, hogy jelenlegi iskoláz-
tatásunk mostehasága mellett bány hetet tekinthetek tulajdonképen a magaménak:
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azt látom, hogy az egyes tárgyaland6 czikkek mennyisege fölözi a tanítási idő
heteinek számát. Mit csináljak a fölösleggel, mi kerül az ,ismétlésre? Olyan
problema, melyuek megfejtésén hiába töröm fejemet.: Sohasem szabad felednünk,
hogyanépiskolai tanításnak czélja nem abból áll, hogy a tudományokat rend-
szerbe foglalva tanítsuk, hanem abból, hogy oktatva neveljünk. Tekintve ezt s
tekintve iskoláztatásunk jelenlegi fejletlenségét, arra kell törekednünk, hogy a tan-
anyag a népiskolában. lehetőleg minimumra redukáltassék. Elvünk legyen: non
multa, sed rnultum, De hát melyik tantárgyat redukáljuk?

Irás, számolás, olvasás, hittan azok a tantárgyak a népiskolában, melyek az
elemi oktatásnak főtárgyait képezik, a melyeknek rovására tehát a többi reáltan-
tárgyak óráinak számát szaporítani - mert csak így érhetnénk czélt - absolute
lehetetlen. A terményrajz, jóllehet valamennyi tantárgy között legbővebb terj e-
delmü, de tekintve azon körülményt, hogy mint ilyen már a beszéd- és értelmi
gyakorlatoknak és egyik ágát képezi az als6 fokon, a felső osztályokban a tanít6
dolga nem áll egyébből, mint a nyert ismersteket bő'víteni s az anyagot rendezni,

E tantárgynál tehát a redukti6 felesleges. Természettan s alkotmány tan úgy
is röviden tárgyaltatnak.

Földrajz? Legkevésbbé. Mint associal6 tantárgy, melynek tehát a concen-
tratio körül is oly fontos szerep jut, a mennyiben a népiskola két nagy képzet-
körre oszló tananyagának szolgál keretül, okvetlen kell, hogy bőven tárgyaltassék.

V égezetül hagytam a történetet. Álljunk meg ennél egy kissé: Távol legyen
tőlem, mintha én a történet tanításának nagy fontosságát kétségbe vonni s mint-
egy a többi tantárgyak alá degradáini akarnám. Korántsem.

Ne feledjük, a mint már fennebb is említern, hegy a népiskola tananyaga az
összes tudományok elemeit kell, hogy magában foglalja, a nélkül azonban, hogy
az egyes tudományok ren ds z ere s ismertetését tüzné: ki feladatul. És mert
tankönyveink nagyobb része a feldolgozásnál erre törekszik, a tananyag bősége a
sikert koczkáztatja s az eredményt iIlusoriussá teszi. Tekintve különösen a honi
történetet, az a nemzeti érzület, hazafiasság fejlesztésének szempontjáb61 kivál6
fontossággal bir. De nem kell azt hinni. hogy ez csak rendszeres ismertetés által
érhető el. István, Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadi, Mátyái> stb. nagyjaink törté-
netének ismertetése és jellemzése által rendszer nélkül is ugyanazon eredményt
nyerjük, mintha arra tanítjuk meg növendékeinket, hogy István után következett
Péter, azután Aba Samu s ismét Péter és úgy tovább. A nemes, jellemes, haza-
fias érzületnek fejlesztése nem attól függ, hogy minő terjedelemben, hanem, hogy
minő festéssel s minő érdeklodést támaszt6 tárgyalás sal adjuk elő azt. A növen-
dékek impressioi legyenek olyanok a hallott elbeszélés után, hogy azokb61 maguk-
nak tápot meritve hasonlóan érezni, cselekedni s hazájukat hasonl6an szeretni,
főtönikvésük legyen.

Nem rendelkezvén a tanít 6 a tárgyaland6 czikk feldolgozásához szükséges
idővel - maga az elbeszélés és felolvastatás igénybe vesz néha egy félórai időt
- előáll a magoltatás kényszerüsége. az értelem nélküli betanulásta szoritván
növendékeinket oda jutunk, hogy az év végén végig tekintve munkálkodásunk ered-
ményén, kénytelenek leszünk magunknak bevallani, hogy időnket erönket haszon-
talan munkára fecséreltük el. Bonti.
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A_ néptaníto és a terrnészettudományok.
(Folytatás)

Agya kor lll. tic z élt sem szabad szem elől téveszteni. Mi néptanítók
nem tudományos pályára készítjük elő növendékeinket, hanem az életre és 'pedig
a gyakorlati életre.

Itt ismét a tanít6nak kell mértéket tartani. Nekünk kell j6 példát adni j s
a j6 példa ragadós, mondja a közmondás j minket látván növendékeink s azok
szülei, hogy gyakorlatilag is felhasználjuk az egyes egyedek et, ők is utánozni
fognak bennünket, s igy akaratlanul is sok oly hasznos dolgot megtesznek a mit
ha úgy rájuk akartuk volna beszélni, talán ki is nevettek volna érte.

Ime egy gyakorlati példa:
Községem határában oly bőven terem a szikfú, (pipitér, Matriearia Chamornil-

la) hogy szekérszám lehetne összeszedni. Mindennek daczára ezelőtt 9 - 10 évvel
senkisem gondolt a lakosok közül arra, hogy' ezt szedni s alkalomadtán használni
is lehetne. Ha esetleg egyik másik tudta volna is, resteltek a szedéssei
vesződni, s egyáltalán nem levén az élvezéséhez szokva, mint a köznépnél rende-

. sen előfordúl, nem igen hitték annak basznos voltát. Eleget beszéltem én nekik
ezen növény gy6gyít6 erejéről, basznos voltáról, nem igen akarták szavaimat el-
hinni. Mikor aztán nálam is szükség lett a szikfíí herbateara, minden iskolás gyer-
mekkel szedettem szép tisztán, megmutatva nekik egy literre val6t. Ezen orvos-
ságot aztán szépen megszárogattam, seltettem télre. Megesett azután, bogy jött
egyik is, másik is tanácsért, panaszkodott, bogy üldözi a natha, kebe (igy szok-
ják nevezni a köhögést) s több efféle nyavalya, s nem tud magán segíteni. Én
ilyenkor mindig egy-egy csom6 berbateát nyomtam az illető markába s ellátva a
szükséges magyarázatokkal s j61 szivére kötve, hogy bizonyosan elbasználja, utnak
eresztettem. Egyszer csak azon vettem magamat észre, bogy naponkint 2-3 em-
ber is jön egy kis pipitért kérni Az első pr6bák sikerülvén, kezdték j6nak látni.
Mai nap pedig már minden háznál van szikfű virág elrakva télre; s most meg-
köveznék azt, ki állítani merné, hogy az nem basznos növény.

Hány ilyen basznos növény terem nagy mennyiségben vadon a mezőn, erdőn-
réten, uton utfélen, mennyi költség, mennyi baj elhárítható általuk ba megtanít juk
nemcsak az egyedeket, de annak gyakorlati hasznát különösen hangsulyozzuk, ma-
gunk pedig j6 példával megyünk előre.

Mindnyájan tudjuk, hogy népünk még az orvostól és az orvosi szerektől ir-
t6dzík, s hacsak lehet elkerüli azok igénybevételét. Oda kell tehát a természetrajz,
s különösen a növénytan tanításánál törekedni, hogy növendékeinkkel megismertes-
sük k ülö n ö sen azon növényeket, melyeket kisebb nagyobb bajaink alkalmával
mint házi gy6gyszereket tudnak felhasználni. Az orvos kissebb bajoknál ugyis csak
ily egyszerü orvosságokát rendel, s az aztán a gy6gyszertárban méreg drága. Más;
részt meg a nép irtózik ezen orvosságt61, s ha csak lehet be sem veszi.

Erre is egy példa;
Községemben egy fiatal asszony gyermekágyban feküdvén, meghűtötte ma-

gát. Az orvos éppen a községben járván, rendelt neki orvosságot a híílés ellen,
(izzasztó szert). Az orvosság megérkezik, a menyecske megnézi s látja nagy elször-



nyííködéssel, hogy az sárga por, Be nem vette a világért sem, mert ö úgymond
sárga orvosságot be nem vesz.

Most hát az orvosság kárba veszett volna, ha ki nem eszelnek valamit. Hogy
kárba ne veszszen, fogták aporokat, s a szomszédbeli süldő gyermeknek adták
oda, ki aztán meg is ette valamennyit egyszerre. Baja ugyan nem lett egy kis
hasmenésen kivül, de ha esetleg nem izzasztó szer az illető orvosság, a legényke
elpatkolhatott volna tőle.

Ha azonban növendékeinket ezen házi gyögyszerekül szolgáló növényekkel
megismertetjük. s a szülők előtt. mi megyünk jó példával elő, az orvos szerek
ivánti ellenszenvről könnyen elszoktathatjuk őket, sőt oda vihetjük a dolgot, hogy
amint bajt érezn ek, orvoshoz, vagy házi gyógyszerhez fordulnak.

Fö figyelmünket fordítsuk leginkább azon egyedekre, melyek kár o.s ~ k,
vag y has z nos a k.

Itt ismét sok hasznos dologra tudjuk megtanítani növendékeinket s közvetve
általuk a szülőket is. Tárgyaljuk, s kiváló súlyt helyezhetünk a vidék összes mér-
ges és gyógynövényeire, mindegyiknél különösen kiemelve annak káros vagy hasz-
nos voltát; és egyuttal belenyulhatunk itten az egészségtanba, megmagyarázván
az esetleg előfordul ható növénymérgezéseket, azok ismertető tüneteit s az ily ese-
tekben követendő eljárást stb.

Nem szabad szem elől tévesztenünk ama paedagogiai igazságot sem, hogy
in k á bb ke ves ebb e t, d e j ól tan í t sun k. Tanítsuk egész éven at környé-
künk egyedeit, de jól, s ne essünk kétségbe akkor, ha külföldi, vagy más világrészi
egyedekre időnk nem marad. Minden bizonynyal több haszonnal fog járni növén-
dékeinkrs az, ha a környékbeli hazai egyedeket fogják jól ismerni, mint az, hogy
felületesen ezt is, amazt is, még a legkisebb részt is tanulták volna; mert akkor
ránk illik a közmondás, "Ki sokat markel keveset fog."

Mint fenntebb már említettem, a terményrajz tanítása csak akkor lesz sike-
res, ha nem könyvből tanítjuk a termés.zetet, azaz ha min den tan k ö n y vet
nél k ülö z ü n k. A tankönyvek általi tanítás okozza azt, hogy ezen nemes tan-
tárgy oly szárazzá, egyhangúvá válik. A gyermek betanulja szóról szőra a fela-
dott leczkét, elis reczitálja hiba nélkül, hogy pl. valahol Afrika belsejében él egy
madár, melynek ilyen meg olyan tarka tollai vannak stb. de mégis igen haszon-
talan munkát végeztünk mi, s haszontalanul zaklattuk a szószerinti betanulással
növendékeinket, mert mikorra arra valók lesznek, hogy a gyakorlati életben érvé-
nyesítsék, s használhassák mit az iskolában tauultak, az üres szóhalmaz szépen
kirepült már akkor a gyerekből, s ott állanak üres fejjel tudatlanul a nagy ter-
mészet közepén úgy, mintha sohasem tanúltak volna semmit.

Ha azonban oly tárgyakat tanítunk, a melyeket növendékeink használni fog-
nak és látásból ismernek is: azaz ha a tárgyról magáról tanítjuk a tárgyat, ha
látják ott a földben, a vizben , látják virágtalan, virágzó, gyümölcsös és elszáradt
alakjában, ha látják kicsiny, fejletlen és fejlett korában, ha önkezükkel bouczolják
részeire, ha saját eszük után kell nekik a rokon egyedeket felkeresni. akkor, ha
nem is sok az amit tanítottunk, örökké emlékezetökben marad s barmikor talál-
kozzanak a tanült egyeddel, önként eszükbe jut minden, amit róla valaha hal-
lottak.
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Az is igaz, hogy könnyebb a könyvb ől feladni a leczkét, meghagyni, hogy

ettől eddig azt sz6hiba nélkül meg kell tanulni s ha valyamelyik aztán nem
tudja, talán a körülményei miatt megtanúini, még meg is büntessük érte. Ha nem
így járunk el, hanem a fentebbi m6don eszközüljük oktatásunkat. szemléItetés út-
ján, a leggyengébb tehetségü növendékünk is tanúl annyit, mint könyvből a jobb
tehetségüek közül val6.

Hátra volna még annak körvonalozása is, hogy miből mit tanítsunk. A nép-
iskolában mint nem szakiskolában okvetlen a következőkre kell a fősulyt fektetni.
Állattanból az emlősök, növénytanban az egy és kétsziküek, melyekből megint

kiválasztand6k azon egyedek, a melyek a gazdászat, kézmű, s embertanban szük-
ségesek. 'I'erményrajzí oktatásunkkal szépen segíthetjük elő helyes magyarnyelvi
oktatásunkat is.

Ne rontsuk a gyermekek helyes nyelvérzékét holmi "g6rugrány" fele ma-
gyartalan elnevezésekkel, műszavakkal, hanem iparkodjunk ha j6 magyar szavunk
nem volna reá, a nemzetközi elnevezéseket használni.

Lesznek olvaso kartársaim közt esetleg olyanok is, kik azt fogják moudani,
mi ördögnek szemléltessünk a gyermekekkel mindent, még a közvetlen közelében
levő házi állatokat is? hisz mindennap látják azokat. Igen helyes okoskodás, de
kérdezze meg valaki egyik másik növendékétől, hány körme van pl. a kutyának
az első és .hátsö lábán, bizonyára nem igen fogja tudni. Nos! pedig mindennap
látja. Ismer a gyermek kisebb nagyobb madarat, de madár nem létezik, hanem
létezik veréb, varju, ölyv stb. Ha meghagy juk abban a nézetben. hogy madár,
akkor bizony nem igen sokat fog tudni.

Bátor vagyok még azt is kérdezni a kartársaktól. melyik tantárgy az a sok
k özül, ide nem értve a vallási tárgyakat, a mely tantárgy segélyével illetve a
mely tantárgy alapján a gyermekek szivébe a vallásos érzést, az isteni bölcs el-
rendezést, gondot stb. lehetne kimutatni, mint épen a természettudományi tantár-
gyak által. Avagy a nagy természet nem Isten temploma, a hova kimenvén, ép oly
vallásos érzés fog el bennünket, mintha az e czélra szánt úr házába, a kőből épült
templomba mennénk.

Ezek volnának kartársaim szerintem a főelvek, melyeket a terményrajz taní-
tásnál á It alá nos an figyelembe kell vennünk. Ezen elvek megmutatják nekünk
azt, hogyan kellés hogyan nem kell a természetrajzot tanítanunk. Soknak
látszik ugyan, de ha felhasználjuk, czélt nem tévesztünk, s a reá fordított idő
dúsan megtermi gyümölcseit. .

Nézzük meg még azt is, hogy tanításunk ban mily menetet tartsunk, s hogy
a tárgyalt egyedekkel mit tegyünk, s az egyeseket mily módon tárgyaljuk.

. A legajánlatosabb tanmenet a concentrikus (gyürüzetes) tanmenet. Ez alatt
azt értjük, hogya mi ismeretet kevesebb egyed leirása által szereztek növendékeink
a kis körben ren d sze r b e foglaljuk. Azután. a hogy szaporodik a növendékek
egyed ismerete, akként terjeszkedjünk tovább a rendszerben a gyürüzetben.

Hangsulyozom ismété'lten, hogy rendszerezés nélkül soha se hagyjuk a meg-
szerzett ismereteket, mert azokat a rendszer tartja együtt, s óvja az enyészettő!.
Bármily kicsiny, bármily egyszerü is az a rendszer, de itt nélkülözhetetlen. .
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Az egyes egyedek leirásánál czélszerü a következő pontokat szem elött

tartani: Az á II a tok n á 1: 1. név, 2. alak, nagyság, 3. takaró, 4. részek, 5 élet-
mód, 6 haszon, kár, 7. fajták, rokonok, 8. rend, 9. elbeszélések, mesék, költe-
mények. A n ö v ény ek nél: 1. név, 2. termet, nagyság, 3. részek, 4. lelhely
virágzási idő, 5. haszon, kár, 6. fajták, rokonok, 7. rend, 8. mesék, versek, elbe-
szélések. Az á s v á n y tan n á 1: 1. név, 2. alak, 3. természeti tulajdonságok,
4 természeti viszonyok (és telep stb.) 5. lelőhely, 6. fajta, 7. haszon, kár, 8. osz-
tály, rend.

Jónak látom végül még röviden ide igtatni, azon főbb pontokat, a melyeket
a terményrajz tanításuál mindig figyelembe kell vennünk.

1. A terményrajz anya,gát a népet káruk vagy hasznuk által érdeklő egyedek
képezzék.

II. A tanítás szemléltető s ne elvont legyen. Mindig a lakóhely term é-
nyeivel kezdjük el a tananyagot, ez legyen az alap A lakóhely ,terményei közül
azok választandok ki, a melyek feltünnek egy vagy több tekintetben, azaz a melyek
valamely rend jellegét viselik magukon. Mindig előbb a könnyebben felfoghatókat
kell elővenni, s igy fokozatosan haladni a nehezebbekre. A növendékekkel keres-
tetjük mindig a részeket, s az elvont tulajdonságoknál, ha máskép nem lehet,
közlés útján nyujt juk a tudnivalókat. Av évszakokhoz alkalmazkodni .okvetlenül
szükséges. A héviráget pl. nem tárgyalhatjuk októberben, mert rendes en márczius-
ban nyílik. Semmiféle képet ne használjunk, hanem a természetes példányról
tanítsunk. Ismétléskor pedig szárított egyedeket használjunk. A gyakorlati ügyes-
ségre is szoktassuk növendékeinket. Hogy ezt elérhessük, kell, hogy mi magunk
birjunk gyakorlati ügyességgel. Ezt részint elérjük az által, ha természetbuvár-
kodunk, ha környékünk minden részét behatóan ismerjük, úgy terményföldrajzi,
mint földtani tekintetben is.

Márton József.

A «Délmagyarországi Tanítóegylet» .
A szép Dunántúl tanítói ép most serénykednek egy nagyobbszabású egyesület

megalakításán. Szolgálatot vélek teljesíteni, midőn egy oly tanítóegyesülettel akarom
megismertetni az "Evangelikus Népiskola" nyájas olvasóját, mint a milyen a "Dél-
magyarországi tanítöegylet" , mely megalakulása óta, - ezelőtt 25 esztendővel
történt, - mindenkor hűségesen iparkodott magasztos hivatását, édes magyar
hazánk népoktatásügyét teljes odaadással betölteni.

Rövid dolgozatomban eosetelni fogom, nevezett egyesület 25 éves jubileumára
kiadott "Emlékkönyv" segélyével azon mozg ilmakat és törekvéseket, melyek a
délvidéki tanítóságban az együvétartozás utáni vágyat oly korán felébresztették;
hisz a "Délmagyaror~zági tanítóegylet" a tanítók egyesítése körül kifejtett buzgal-
mában hazánkban úgyszólván az első helyet foglalja el.

Nemcsak 25. esztendőre szorítkoznak az ezen egyesület megalakitása körül
kifejtett törekvések; eredetüket jóval előbb kell keresni. Már a 30-as években,
a nemzeti ébredés kora sem hagyta hidegen a délvidéki tanítókat, példa erre, hogy



már 1835-ben Temesvárott gyülést tartottak és már akkor érezték a testületré való
alakulás szükségességét. 1844-ben pedig, midőn a tanítók az úgynevezett "hona-
ratiorok' soraiba vétettek fel, az egyesülés érdekében megtettek mindeu szükséges
intézkedést, azonban szép tervükben megakadályozták őket kurta látkörü hatósági
személyek, kik egyesülésűkben veszélyt véltek felfedezni. Az 1847 j48-iki XX. t.-cz.
azonban egy új hajnal derengését sejteti, mely a népiskolát állami intézménynek
mondja és a tanítök : képviselő-választási jogát megadja. 1848-ban pedig báró
Eötvös a kultuszminiszter lehetővé tette az első egyet eme s közös magyar
tanítőgyülés megtarthatását. Hogy ez micsoda üdvös dolgokat alkotott és hogy
mily hatással volt hazánk összes tanítóira erről szükségtelen a magyar néptanító
előtt szólanom .

Sajnos azonban, hogy ezen áldásokat véka alá készteté a szabadságharcz.
Édes hazánk védelme volt az első. Ez akadályozta meg Horváth Mihálynak EötvÖs
utódjának kezét e 48-as üdvös alkotások keresztülvitelében.

És mi történt akkor, midőn bekövetkezett eltipratásunk keserű órája? Óh
ki ne ismerné ama bürokratikus abszolutizmus szülte "Organisations-Entwurfo'-ot?

A következő évtized, melyet a szabad el vüség határtalan gyülölete jellemez.
sem hozhatott áldást hazánk népnevelési ügyének, hanem vele együtt elfojtott ön-
álló nemzeti törekvést. Nem szükséges személyeket említenem, kik életfeladatuknak
tekintették hazánkat átgermanizálni, hiszen ezen időből maradt ama hires mondás:
"megmutatom, hogy az alföldi csikós is németül tanulja meg ábécéjét."

Hát a 'I'hun-rendszert ki ne ismerné és ezzel szemben, az ultramoutánok
magaviseletét ?

Csak 1858-ban kezdett a délvidék tanítói számára egy új hajnal derengeni.
Ugyanis Rill János, akkor volt módosi tanító (jelenleg Szolnok-Dobokamegye kir.
tanfelügyelője) és Schwicker Henrik n-becskereki tanító egy irodalmi egyesület
megalakítasán bnzgólkodtak és a bánsági tanítókhoz felhivást intéztek, felhiván
őket az egyesülésre. Nem lesz érdektelen, ha a felhivásban foglalt alapszabályok
főbb pontjait ideigtatora : l. a tanítóságnak évenként egyszeri gyülekezés, továbbá
irodalmi működés által a továbbképzésre alkalmat nyujtani; 2. a hazai történelem
és egyéb társadalmi viszonyok tanulmányozása által történeti képek és jegyzetek
gyujtése oly czélból, hogy ezek később egy teljes egészszé egybefoglaltassanak.

Azonban ezen nemes törekvés is hajótörést szenvedett és csak egy ered-
ménye volt. hogy. az egyesülés eszméje többé feledésbe nem ment.

Egy évvel a szerencsétlen kimenetelü olasz hadjárat után, tehát 1>360-ban
következtetett csak be a nemzeti öné-zet ébredésének kerszaka. Midőn azonban
a lelkes hazafiak mindent elkövettek, hogy az elnyomott hazát felvirágoztassák,
teljesen elfeledkeztek a népoktatás ügyéről. Nagyon szomoruak azon statisztikai
adatok, melyek az 1863-iki népnevelés ügyét tűntetik fel. Ugyanis százezerrel
fogyott az iskolába járó gyermekek száma az előző évekhez. vagy akár a TI1Un-
rendszer idejéhez mérten. Olyan szomoru adatok felett rendelkezünk, melyek azt
igazolják, hogy népnevelésügyünk arnugy is döczögve járó szekere visszazökkent
vagy két évtizeddel. A tankötelesek az egyes községekben annyira megapadtak,
hogy sok helyütt a tanítot vagy elbocsátották, vagy fizetését leszállították, a,
vasárnapi iskolákat pedig egészen beszüntették.
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Ezen állapotokat különösen a délvidéken néhány lelkes tanító és közöttük a
már emlitett vezérférfiak nagyon szivökre vették és újból felhivást intéztek a
a tanítókhoz : ha mindenben haladást észlelünk, csak a mi ügyünket hagyjuk meg-
fenekleni ? "A ki önmagát elbagyja, el van veszve". Miután azonban ezen időpen
hazánkban csak egy tanügyi szaklap a "Tanügyi Lapok" létezett, és ez sem pár-
tolta a tanítók szabad törekvéseit. de meg a tanítóság javarésze is úgy volt
nevelve, hogy nem kivánkozott ki szolgai belyzetéből, az ige rögtön testté nem
válbatott, habár Rill és Schwicker összeköttetésbe léptek a külföld nevesebb paeda-
gogusaival és ezek közül különösen Diszterweggel, ki nem szünt meg a tanító-
ságot az egyesülésre buzdítűni. A haladás emberei tehát ismét kénytelenek voltak
visszavonulni, várván a viszonyok javulását. A talajt készítették csak ismét elő,
várva ama napsugárt, melyaz elvetett mustármagot életre kelti, ami csak 1867-ben
a nemzet kiegyezésének idejében történhetett meg, midőn a tanítók nagy örömére
b. Eötvös .Tózsef vette át a közoktatásügyi miniszterium vezetését.

A tanítóság öröme határtalan volt és ennek kifejezést adandó az ország
minden részéböl üdvözlő feliratokat intéztek a nagy mesterhez, kinek szabadelvű
gondolkodása, a nép iránti szeretete, a tanügy meleg pártolása és a tanítóság
iránti j6indulata jogosította fel őket erre

Az első között ott találjuk Vinga tanít6testületét, hol azon időben Rill is
működött. A miniszter elismerő és buzdítö leirata most újból tevékenységre inté
a vezéreket, de meg az általános nemzeti öröm is felrubázta a dél vidék tanítóit
és egy kisebb csoport a haladók közül Perjárnoson (Torontál) 1867 -ben, május
h6 16-án összegyült az ottani tanító házában, hollmegbeszélték az egyesülés mödo-
zatait. Hogy mennyire jellemzi az akkori tanítókat a bátortalanság, kitünik abból,
hogy első tanácskozásukat zárt ajt6 k megett tartották. Nemsokára megalakúlt a
bánsági tanítógyülés előkészítő bizottsága és egyuttal megállapították a közzé-
teendő fölhivást. És a fölhívás nem maradt eredmény nélkül, mert mindjárt
200 tanító jelenté be csatlakozását.

A kitart6 buzgalom megtörte a jeget és végre 1867. évi deczetuber hóban
bekövetkezett ama várva-várt nap, hogy Temesvárott megtartatott az "első bánsági
tanítógyűlés ".

N em lehet szándékom jelen alkalommal az egylet 25 éves működésének
vivmányait egy rövid dolgozat keretébe összefoglalnom, de mint mindenesetre
örvendetes köríílményt fel kell említenem, hogy ezen egyletnek - mely hazánk
legpoliglottabb vidékén alakult - hazafias törekvésének irányát az jellemzi, hogy
már az első gyülés alkalmával tárgyai között ott látjuk: a mag y arn y elv
tanítását a nem magyar ajkú iskolákban, melyről Steinbach Antal,
akkor volt kikindai tanító, jelenleg Torontálmegye kir. tanlelügyelője értekezett.
Mondom ez jellemzi az egyletet és habár német nyelven folytak tanácskozásai a
70-es évek végéig, a magyar nyel v teljesztésének kérdésével mindig előszeretettel
foglalkozott és midőn én is szerencsés voltam tavaly az egylet 25 éves fennállá-
sának jubiláris gyülésén jelen lenni, hol a "Mágyar Genius" -röl tartott előadást
hallgattam végig, örömmel kiáltottam fel, megfordítva egy, az elnyomtás idejéből
való hires felvidéki püspöknek mondását: a hol ilyen szellem uralg, ott nem telik
bele 20 esztendő és a torontáli szerb dudás is magyar dalokat fúj!
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/'
Csattan6s a vége, de még nem végzem be. Nem teheti a dunántúli ember,

kit végzete a bánságba vitt, hogy innét szerencsét ne kivánj on azon férfiaknak, kik
ama nagy .Dunántúli ev. tanít6egylet" megalakításán serénykednek. Jellemezze
törekvésüket a •Délmagyarországi tanít6egylet" jelszava:

"B á tra n, gon dos a n é sIs ten ben b í z v a - elő re!"
Mogyoródi.

A magyar néptanítok Eötvös-alapjaröl,
A hálás magyar néptanít6k ez évben is ler6tták a kegyelet ad6ját bár6

E ö t v ö s J 6 zs ef iránt, a ki vallas- és közoktatásügyi miniszter volt az első
magyar felelős miniszteriumban 1848-ban s az alkotmány visszaállítása után
1867 -ben. E nagy hazánkfia négy évig sem tartott minisztersége alatt oly irányt
s oly nagy lendületet adott a magyar nemzeti népnevelés ügyének, melyet ha
abban az irányban tovább fejlesztenek, Magyarország ma a legfejlettebb kultur-
államok sorában foglal helyet. Nemes szivének minden dobbanása a magyar haza
javáért, a nemzeti népnevelés felvirágoztatásáért volt. Világít6 oszlop ként tündö-
költ ő a magyar haza csillagos egén, l:ingeszének teljében, nemesen érző szive
egész melegével. Nemcsak a népoktatás ügye, de a néptanít6k kiképeztetése, azok
erkölcsi és anyagi hetyzetének javítása is legfőbb törekvései közé tartozott. Tudják
ezt a magyal' néptanítók. azért dicsőítik, azért ünneplik őt ma is, s dicsőíteni
fogják, mig magyar néptanító lesz e hazában.

Hálájuk, kegyeletük jeléül segítő alapot létesítettek s azt .Eötvös-alap"-nak
nevezték. Ez az országos tanít6i egyesület minden év február h6 2-án bár6
Eötvös J 6zsef halálának évfordul6ján, emlékünnep et tart a nagy magyar, a tanít6k
legigazabb barátjának dicsőítésére. Ekkor hirdetik ki az .egyesület" által a nép-
tanít6knak magasabb tanintézeteken tanul 6 gyermekei számára adand6 ösztöndijakra
és az elaggott, munkaképtelenné vált és nyugdijban nem részesülö tanít6k és azok
özvegyei és árvái részére nyujtand6 segélyekre a pályázatot. Nagy és válogatott
közönség szokott a magyar néptanítók e kegyeletes ünnepélyén megjelenni. Neves.
férfiak tartanak az ünnepélyen felolvasásokat, melyekben Eötvös J 6zsef bárönak;
mint ir6nak, költőnek, politikusnak, államférfiúnak elévülhetetlen érdemeit méltatják

A mult években, Zichy Antal, Szász Károly, Kom6csy J 6zsef, dr. Bokor
J6zsef, Sebestyén Gyula, Komáromy Lajos, Péterfy Sándor sat., legut6bb pedig
György Aladár méltatta remek felolvasásában a nagy Eötvös érdemeit. A magasztos
ünnepély az Andrássy-úti állami tanít6nőképző-intézet dísztermében szokott meg-
tartatni s a budai •Paedagogium " ifjúságának szabatosan előadott karéneke nyitja
meg és zárja be. Az ünnepély egyik pontját képezi mindig az •Eötvös-alapot
gyüjtő és kezelő országos bizottság" beszámolása az elmult évben befolyt ado-
adományok- és kiadásokr61. A bizottság nagyérdemü elnöke, az Eötvös-alapnak
kezdeményezője és már 17 éven keresztül vezetője, Péterfy Sándor tanítoképző-
intézeti tanár, meghatottságt61 remegő hangon, szíve mélyéből rebeg hálát s kéri
Isten áldását azokra a kegyes szívu adakoz6kra, kik majdnem minden esztendőben
megnyítjákk erszényeiket s beküldik szeretot-adományaikat a tanít6k e j6tékony
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egyesületének pénztárába, A tanít6k között is nagy számmal vannak búzg6 apos-
tolai az Eötvös-alapnak, kik nemcsak hogy pontosan befizetik évi tagsági dijaikat,
de lelkes gjüjtői is az Eötvös-alapnak. Alig van a magyar társadalomnak olyan
rétege, hova el nem jutnának az "Eötvös-alap" gyüjtőivei. s a honnan üresen
érkeznek is vissza, majdnem mindegyikhez van csatolva egy-egy levél, melyben az
egyesület magasztos czélját dicsérik s azt igérik a beküldők, hogy amint körül-
ményeik jobbra fordulnak, szivesen támogatják az "Eötvös-alap" -ot.

A segélyezésben j6 példával járt elől a legelso magyar ember, az elsö nép-
nevelő, Ő Felsége a király, a magyar nemzetnek e bálványozásig szeretett "leg-
alkotmányosabb" fejedelme, népeinek szerető atyja. A magyar kormány is nyujtott
már néhányszor segélyt egyesületünknek. Táplál bennünket az a remény, hogy
hazánk pénzügyi viszonyainak jobbra fordultával álland6 segélyben fogja részesíteni
Eötvös-alapunkat.

Az elmult év azért is nevezetes volt j6tékony egyesületünk történetében. mivel
az új alapszabályok értelmében először választhattunk tiszteletbeli és pártol6
tagokat. Eddig csak kértünk a társadalomt61, a nélkül. hogy hálánk jeléül valamit
adhattunk volna is j6ltevőinknek. Van most már 30 tiszteletbeli s 750 pártol6
tagja egyesületünknek. Az alapít6 tagok száma azonban még most is kevés.
Rendes tagok csak nép oktatásügyi intézetekben működő tanárok, tanít6k (tal1ít6nők)
kisdednevelők, gyermekkertésznök, tanfelügyelők s tanfelügyelőségi tisztviselők
lehetnek, kik évenkint 1 frt tagsági díjat fizetnek. Sokan befizették már a 20 frt
örökös tagsági dijat is. _

Befolyt a mult évben az .Eötvös-alap" pénztárába 10,474 frt ; kiadatott
7637 frt, és pedig: ösztöndíjakra 1200 frt; segélyezésekre 900 frt : a tanít6k
árvaházara 350 frt : tőkésített vagyonához csatoltatott 3102 frt; a tanít6k házára
tőkésített 669 frt; két irnok és a titkár tiszteletdijára 363 frt; alapszabályok,
gyűjtő-ívek, felhivások több ezer példányban történt nyomattatására 502 frt; az
egyes tanit6-egyletek gyüjtéseiből az '/3-ad levonására 211 frt; elnöki kiadások
(5196 kibocsátott levél portöjára) 170 frt; pénztárnek p6stai kiadása 21 Irt: hiva-
talos iratok elhelyezésére szekrényért 40 frt ; kisebb és előre nem látott rendkivüli
kiadás 76 frt;' kamatra értékpapirok vétele alkalmával 3 frt : a pénztári szolga
jutalmazására 26 frt Tiszta jövedelem 2837 frt. Ebből az egyesület tőkésített
vagyonához csatol 480 frtot, ösztöndíjakra és segélyezésekre fordít 1200 frtot, a
Tanít6k orsz. Árvaházának alapjához ad 240 frtot, betegségbeu sinlődő rendes
tagoknak nyujt 240 frtot, a magyarországi "Tanít6k Házának" alapjához csatol
240 frtot, a Gyertyánffy-, Lederer-, Zirzen-, Rökk-, Békey-, Örley és Péterfy-féle alapit-
vényokból kiutalványoz 50-50, összesen 350 frtot; az 1892. évi rendes bevétel-
hez csatol 97 frtot.

A mult 1891. évben pénzintézetek adományaiból befolyt 290 frt ; tanító-
egyletek évi járulékai-, adományai- és gyüjtéseiből 242 frt , az egyes iskoláknál
elhelyezett perzselyekből 42 frt; a közigazgatási hat6ságok gyűjtéseiből 46 frt j
egyéb adakozások és gyüjtésekből 315 frt. Tőkésített vagyon az alap fennállása
(1875) 6ta összesen 44,208 frt. Ezenkivül 16 évi fennállása 6ta 31,875 frtot
nyujtott részint ösztöndijak, részint segélyösszegek alakjában a hozzá folyamod6knak
s ily mödon 181 róm. kath., 96 ev. ref., 76 ágo ev., 8 gör. kath., 7 unit. és
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63 izr. vallású, összesen tehát 431 tanítói család gondjait enyhítette s ezen felül
a "Tanít6k orsz Árvaházá" -nak a költségeihez is 1670 frttal járult.'

Ezzel bemutattak az "Eötvös-alap" orsz. tanítói egyesületének m. é. műkö-
dését feltüntető tényeket. Kitünik ezekből, hogy azon magasztos czél megvalösí-
tásátöl, melyet az egyesület alapszabályai megjelöltek, "Eö tvös-alap" egyesületünk
még nagyon távol áll. A 17 évi küzdelem, melyet a néhány száz ügybuzg6 nép-
tanító és tanügybarát az "Eötvös-alap" érdekében kifejtett, csak ezentúl s csak
akkor hozhatja meg a várt sikert, ha a 25 ezer néptanít6 legnagyobb része meg-
érti a hívö , sz6zatot és, nem marad távol a kartársi szeretet által emelt szent
oltártól, és hogyha a magas kormány is - a nemzet műveltebb közönségéveI
együtt - hathat6sabb támegatásában részesíti a nemzet szolgálatában á1l6
"Eötvös alap. orsz. tanít6i egyesület" -et.
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Próbafordítások az evang. egyház régebbi ének-
kincseiből.

2. Az Úrhoz való hűség.
Nonlis Frigyestől. (1722-1801.)

lIIáté 26, 33. "Felelvén pedig Péter monda neki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is
te benned, én soha meg nem botránkozom."

Szivem szerint kivánom.
Te még hű szeretettel

Kisérőnk vagy nekünk
S bár minden elhagy itten,

Te megmaradsz velünk.
De győz a. hű szeretet,

Végűl megh6dolunk.
Fáj.6n ontunk könyeket

S kebledre borulunk.

Én már érzém szerelmed,
Óh én tudom, ki vagy;

Azért szivembe rejtlek,
Csak engem el ne hagyj!

Testvérimmel kebledre
Borulunk majd megint,

És kebledról az égre
Szemünk hittel tekint.

Payr Sándor.

Dallam:
Ha minden itt elhagyna,

Veled maradok én,
A hála még kihalva

Nincsen a föld szinén.
Te szenvedél érettem

Kinos fájdalmakat,
Azért e szív keblemben

Örökre hű marad.

Sokszor sirok keserűn,
Hogy értünk meghalál,

S az ember mint hidegül,
Rád sem gondol ma már.

A szeretet hevével
Küzdtél te népedért.

S az könnyü feledéssel
Igy ád most érte bért.
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Prédikacziöi töredékek.
Imádni kell!,;,

Imádni kell! .. ,
Tudóshoz fordulok, világ bölcséhez, ki tudja a mumiák történetét s a föli-

ánsok világában otthonos.
- Mester! Kétségbeesem, annyit gondolkozom, keresem a -világnak kezdetét

és szeretném tudni végét. Látom, hogy mozog, fejlődik, él és nem tudom, miért,
mitől, hogyan? Beszéltek őserőről, a természet örök törvényéről, széltok a min-
denség okáról - mutasd mag hát a világ okát. Hol van? A világban, vagy a
világon kivül? Fölfogható-e észszel ? Vagy őrült fantomnal nem egyéb? Segíts,
mert beleörülök ...

- A mit keressz, hasztalan keresed - és mégis megtalálod. Észszel föl
nem foghatod és eszed vezérel reá. Nézd a világot teremtményei vel és berende-
zésével. Támad és enyészik minden, nem veszéd-e észre, hogy ez az örök törvény
mely kicsiben, nagyban, de mindenütt érvényesül, hogy ez a mozgás, változás, az
élet? Minden mulandó, de ez a törvény örök. Ezért születünk és ezért halunk
meg, ezé{~ van nappal és ezért, van éjszaka, tél és nyár, tavasz és" ősz, azért
mozog a fÖld, bolyongnak a csillagok... A legkisebbtől, a legnagyobbig e tör-
vényt szolgálja, azt soha meg nem sértheti, ki nem játszhat ja ...

-- Hisz épen azt kérdem, honnan való e törvény, kitől ered, ki hozta?
- Az ész dictálja, hogy kell lenni egy örök törvényhozönak, kinek szelleme

él evilágbau s ki a' világ felett vagyon, ki sohasem támadott és soha el nem
mulik, ki mindent tud és mindent lát. Látja, hogy évmilliárdok mulva ' az a
csillag merre fordul, számon tartja, hogy hányadik sugara ér le a napnak a földre.
Maga a tudás, a végtelen bölcseség -- al Isten! Imádjad őt! .. -

A birót kérdezem, az erkölcsök s az igazság őrét:
- Uram! Látom, hogy sokat tudsz, tanulmányozod az emberi cselekvés

legtitkosabb rugó it, hogy igazán itélhess. Kezedben pallos és babér, a bűn és az
erény számára j meghatározod az emberi jogok mindenikét, hogy senkinek jussa el
ne vétessék és mindenki megkapja az ő igazságát. Mondd mégis, miért annyi
jajszó e földön, mint létezhetnek eme szavak: "eltiport igazság", .• diadalt ülő
bűn" ? ... Felelj nekem, nyugtasd meg -igazságot szomjuző lelkemet. . . .

- A földön nincs teljes igazság! Az ember tévedhet, sokszor jutalmazza
a bűnt és sokszor sujtja az igazat. Kell lenni egy örök biró nak, a földön túl,
egy jobb világon, ki tisztán lát a szivekbe és vesékbe s egyformán ítél majd
elevenek és holtak felett, ki maga az egyetlen, örök igazság kell lenni Istennek!
Imádjad öt ..•

És felrázern öli szivem et kába álmából és megkérdezem:
- Szív, mi az, mi téged e világon kielégit, mi az, mi néked itt boldog- .

'ságot, megnyugvást szerez? Aranyuk csengése, mámor, fény, dicsöség?.-,
S a szív felel:
- Az én vágyaim és reményeim nem e világból valók. Itt minden változik

minden mulandö, naponta új csalódás fogad. Kell lenni egy jobb világnak, hol
örök a boldogság, hol minden földi fájdalomra enyhülés vagyon s hol a lét hul-
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lámai elsimulnak. "Nincs nyugodalmam a világban, hacsak Istennél meg nem
találtam azt," Ő az örök j6ság, ő az örök szeretet nA szigetekben lakoz6k őt
várják és az ő karjába vetik reménységeket Imádjad őt! ...

Imádni kell! Az ész rideg szava, az erkölcsi érzék szigoru parancsa s a
szív legtitkosabb sugalma ő reá utalnak, az o imádására hivnak. Imádni. kell! ...

* **
A valtás nem altató dal ...

Máté: 10, 34.

A közönséges felfogás ilyen forma: az emberrel együtt született a boldog-
ság után való vágy. Az emberiség hosszu története nem egyéb, mint ezen vágy
kielégitéseért vivott szakadatlan küzdelem. Mikor az egyén látta, hogy egyma-
gában nem boldogul, társat keresett. A családok törzsekké, a törzsek nemzetekké
olvadtak, s nemzetek szövetkeztek a hatalomra, vagy versengtek azért, már a mint
az érdekük, a saját boldogulásuk kivánta. Igy jött létre a társadalom, a hullámz 6
éjet - sz6val a mai világ. Minden intézmény, minden egyes szívdobbanás --
egyetlen czélt szolgál, az ember boldogulását. Azonban az ember önző természete,
mely még az állatból vagyon benne, meg egyéb kivüle áll6 viszonyok, úgy hozzák
magukkal, hogy az egy érdekének emelkedése, a más érdekének csökkenésevel
járjon, hogy abban a pillanatban, mikor valaki nevet, más valaki valahol sirjon,
hogy ne lehessen mindenki soha egyszerre, egyformán boldog, hogya gazdagok
mellett legyenek szegények, az egészségesek mellett nyomorultak, az örvendezők
mellett szenvedők.

Akadtak aztán - igy sz61 tovább az emlitett felfogás, lágy szivű, balga
idealisták, a kiknek megesett a lelkük, az emberiség ez örök sorsán és a kik úgy
elálmodták: mi szép lenne egy olyan irt találni, mely minden sebet, ha csak
egy pillanatra is, de megenyhitene, megtanítani az embereket egy lágy zenéjü,
szép meséjü dalra, mely édes álomba ringatná a szenvedőt, eloltaná a kint és
bánatot, elállitaná az om16 könyeket... Ilyen rajong6k lehettek azok, kik a
görög és r6mai mythologia ragyog6 meséit me~szotték, a kik kigondolták a fényes
Olympust, az Elysium boldogságát és a 'I'artarus vezekléseit... Ilyen áldm es-
hetett a Ganges és Indus mentén, mikor a Védákat álmodták, csodás regéit a
csodás napkeletnek... A thalmudnak, a th6rának és kabálának ősi titkai igy
keletkezhettek, hogy elhődítsák Juda népét, hadd álmodjék a rabbilincsek között
mesés Kanaanr61, hatalmas Messiásrél . .. S a koránnak hét mennyországa mi
más lenne, mint mese... mese?.. És mért tagadni? A legélénkebb fantá-
ziájú rajong6 az volt, a ki történetet irt az emberiségnek egy Isten-emberről, ki
itt járt kelt, tanított volna a földön, aztán meghalt volna az egész világért és
harmadnapon halottaib6l feltámada. .. Mire j6 manapság az ilyen történet, ha
csak nem a szenvedőnek, hogy a költött példán tűrni megtanuljon, ha csak nem
a haldoklónak, hogy ~ feltámadásr61 zengő dal rithmusain csöndesebben alud-
hassék el .. ' örökre?

N em, nem lehet igazuk azoknak, a 'kik igy gondolkoznak. Meghazudtolja
őket az első emberszívnek legelso dobbanása, meghazudtolja az a félállat, mely
leborulva imádja a tüzet, mert imádnia kell valamit, meghazudtolják a hosszú
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évezredek, népeknek százai, a tör ténet, az élet... minden... minden, még saját
szivük is ...

Az nem lehet, hogy a teremtés legtökéletesebb alkotása rögeszmével, át-
öröklő h6borttal szülessék e világra, az nem lehet, hogy egy egész világ egy
örökké va16ságon át rajongjon, égjen, küzdjön egy fant6mért, egy soha nem létező
semmiért, az nem lehet, hogy annyi becsületes sziv, nemes lélek, tehetség és erő
egy kegyes, de nagy csalás szolgálatába álljon és legfőbb igazságként hazugságot
hirdessen sz6székről, oltárról, életben és családban ...

N em, ha egyéb hivatása nem lenne a vallásnak a csöndes tétlenségnél, az
összetett kezekkel való jámbor imádkozásnál, ha sz6rakoztat6, elpuhit6, peshedt
békét hintene csak a világra és mesterséges álommal akarná elnyomni a szenve-
dést, betegséggel a betegséget, bűnnel a bűnt, halállal a halált, az emberiség rég
kimetélte volna testéből, mint pusztító, vérthoz6 fekélyt, rég boszút állt volna
már a vaskövetkezetességü természet, kő nem maradt volna kövön e világon, a
félrevezetett, megcsalt népek bőszült hordái iszonyu megtorlást állottak volna
kegyes ámit6ikon. " Mert minden álomb6l van ébredés ...

•A vallás,· a hit nem altat6 dal, melylyel az ember magát édes álomba
ringatja, de harczi riadó, mely összes erőinket felébreszti s minden nemtelen és
tökéletlen ellen harezra hi s addig pihenni nem enged, mig a győzelmet önmagunk
és a világ felett ki nem vívtuk !" ...

Vojtkó Pál.

Nélküled az élet.
Nélküled az élet csak háborgó tenger;
Félve hajóz rajta az erőtlen ember.
Fesziti lapátját, tartja kormányrúdját ;
Szélvész, örvény, zátony fenyegeti útját.
Habokba is merül megtörött hajója:
De szent igéd, Uram! mely veszélytől óvja.

Nélküled az élet terméketlen mező,
Hol kenyérnek szűkén keserg az éhező
Vet, de vetett magját langy eső nem költi ;
S ha tavasz, ha nyár jön; szivét csak bú tölti,
Már az éhenhalás kötözgeti keblét:
S visszaadja igéd, Uram! éltét, kedvét.

Nélküled az élet borus, ködös éjjel;
Nem tekinthet a szem gyönyörködve széllyel.
Rémes álmok tépik a pihenni vágyót;
Viradjon fel napja, még akkor se vár jót.
De ha látja, Uram 1 igéd tiszta fényét:
Nem adja fel többé szebb napja reményét.
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Uram! igéd legyen révpartra segítöm,
Ha az életvihar bűn miatt fenyítöm.
S ha mezőrn nem terem, áldást te adj rája;
Zengjen érte hálát hű gyermeked szája.
S ha sír vonna is be örök sötétséggel:
Töltsd be lelkem' egykor tiszta égi fénynyel!

Tóth István.

Az ellenreformatió és a pápák.
(Folytatás. )

Rövid félszázadra ismét Róma lett Europa középpontja; a vatikánba futottak
össze a politikai és vallási törekvések szálai. A harcz egyszerre minden irányban
megindult s a harczol6k a pápát tekintették közös vezéröknek. Tudós szerzetesek
a tridentinum nyomán könnyen érthető vallási kézikönyveket irtak, hogy a népszerű
protestáns káték hatását ellensulyozzák. A fejedelmi udvarokban ügyes. az udvari
élet titkait, az uralkodók gyengeségeit jól elismerő pápai nuntiusok működtek.
Protestáns vidékeken jesuita kollegiumok épültek; melyek vakbuzgó hivőket nevel-
tek az "ecclesia militansnak". Jeles prédikáló papok járták be az országokat, a
reformatorok munkáját rombolva, a pápai hatalom isteni eredetet hirdetve. Való-
ban, e korszak pápaitól nem lehet megtagadni bizonyos foku hősiességet, Az egész
föld kerekségére kiterjedt figyelmök; téritdik jártak Bengáliában, a mennyei biro-
dalomban, Nipon szigetén; ügyvivőik valósággal ellepték az amerikai spanyol
alkirályságokat, Észak-Afrikát, a török tartományokat; megbizására jesniták lopöz-
tak az angol korona országaiba, a svédek közé. hogy a népet lázítsák, orosz földre
110gy a czárt a keleti egyháztól elpártolásra birják; protestáns országokban is
akadtak titkos híveik. kik segedelmökben bízva szembe szálltak a törvényes hata-
lommal. Adóságokkal terhelték fejedelemségöket, koczkára tették itáliai hatalmi
állásukat -- egy szép álomképért.

Meg voltak győződve. hogy még hivatásuk van a világtörténelmi fejlődésben,
hittek diadalukban s a győzelmet várva visszautasítottak minden egyezkedést, fel-
tétlen hódolatot követeltek a legyőzöttektől. A diadal mámorában nem ismertek
mérsékletet, vereségek idején csüggedést A drámai hősök féktelen szenvedélyes-
ségével s az epikus alakok rendithetetlen fatalismusával harczoltak eszményeikért.

A hiHcz kezdete fényes győzelmet igért megindítóinak. A pillanat a küz-
delem megkezdéséhez igen jól volt megválasztva. Az a vallásos mozgalom, mely
a reformatio hatása alatt a tridenti zsinat idején támadt s a szerzetes rendeket
reformálta, a pápai udvart megtisztította. 1580. táján volt legerősebb s VII.
Gergely és Ill. Incze _örökösei ügyesen fel_ tudták használni czéljaikra. A protes-
tánsok közt nem volt egyetértés; theologusaik, fejedelmeik a közös ellenség helyett
egymást támadták, gyengítették. A római curiában több jeles tehetségü s vállal-
kozó szellemü pápa következett egymásután, az európai trónokon pedig, talán az
egy IV. Henriket kivéve nem ült önálló gondolkodásu s hatalmára féltékeny ural-
kod6. Az angol királyné Erzsébet a "protestantismus pajzsa" már elöregedett s
a trón öröksége a katholikus egyház vértanujának hirdetett Stuárt Mária fiára



várt. A Valois-k, Habsburgok, Mediciek, Stuartok, Bourbonok hivatásuk tudatára
nem ébredt sarjadékai gyauutalanul engedelmeskedtek R6ma intéseinek. A fejedel-
mek azt hitték, hogy a katholikus egyház érdekeit védik s nem gondolták meg,
hogy egyu: tal a pápa, egyházi és politikai uralmát is visszaállítják, melynek igája
alól a reformatio szabadította fel a tr6nokat. A pápák nem vallásos, hanem egy-
házpolitikai czélokért küzdöttek : nem a katholikus egyház nagysága volt törek-
véseik tárgya, hanem saját hatalmuk gyarapítása. A középkori eszmény, Vll.
Gergely theocratiája lelkesítette őket. Nem 6hajtották a katholikus dinasztiák
hatalmának gyarapodását sem, mert féltek hogy támadhat egy űj N ogaret, eg.y
új IV. Fülöp, ki új babylomi fogságra hurczolja a pápákat, egy üj VI. Kelemen,
a ki a tiaraért beleegyezik az apostoli szék áthelyezés ébe. IL Ferdinánd s a
spanyol absolutismus győzelmei néha több aggodalmat okoztak a vatikánban, mint
a protestáns táborban. Volt idő, mikor a pápa Richelieunek s így közvetve a
protestáns Angliának, Dániának, Erdélynek és Svédországnak v-olt szövetségese az
osztrák és a spanyol hegem6nia ellen. vm. Orbán 1631-ben, midőn a svédek
megkezdték diadalmas hadjáratukat, tétlenül nézte Gusztáv Adolf hódításait, sőt
Mantua elfoglalása miatt egész italiai s eur6pai coaliti6t hozott létre a katholikus
egyház védője, II. Ferdinánd ellen. Abiborosok kifakadtak, hogy "katholikus
templomok és kolostorok tűzvésze közepett a pápa hidegen s mereven áll, mint
a jég; a svéd király jobban buzgólkodik az ő lutheránusságáért, mint a szent atya
az egyedül üdvözitő katholikus hitért. A harmincz éves háborunak e szakában
már hátra szorultak a vallási indítékok s mind inkább szembetüntek a politikai
törekvések; a pápa is megint államának terjesztésére gondolt, egyháza .ügyei
kevéssé érdekelték: a felekezeti gyűlölet világszerte enyhűlt. De a harcz kezdetén
kiegyeulfthetetlennek látszott a szabadságot hirdető protestantismus s a világura-
lomra vágyó pápaság ellentéte. Meg kellett küzdeniök egymással, hogy kitünjék,
melyik erősebb, melyik fog irányt" adni a jövő századok törekvéseinek. Róma hödí-
tásra indúlt Germania szelleme, hite és erkölcsei ellen. A két ellenfél mérkőzése
hasonlított ahhoz a nagy küzdelemhez, melyet másfélezer évelőtt nagy hősiességgel
és dicsőséggel vívtak egymással a germán törzsek s a rómaiak. A pápa s a
katholicismus részén volt a római legiók vasfegyelmezettsége és gyakorlottsága,
a protestánsokban mintha felé~edt volna cherusk ősük, Arminius harczias szelleme,
féktelen szabadságszeretete, kétségbeesett elszántsága, mely a Rajna völgyében
temetőt készített Varus legióinak s örök szégyent hozott a római sasokra. A
"szerencsés" Augusztus és utódai nem birták leigázni a szabad germán törzseket,
sőt volt idő, midőn a márkómánok herulok merész csapatai megreszketteték az
"imperium romanum • büszke polgárait s germán törzsfők rendelkeztek á caesarok
trónjáról. VII. Gergely utódai, bármennyire szitották is a nemzetekben a gyűlölet
tüzét, nem voltak elég erősek a reformatió kiirtására, diadalmaskodott az, sőt
szelleme áthatolt az Alpes keskeny szorosain Italia klasszikus ege alá, hogy a
pápát saját fővárosában győzze le. Az ős germán nép erkölcsei másodszor is
győztek Róma elpuhultságán.

Érdekes tudnunk, mire hivatkoztak az ellenreforrnatiö harczosai, hogy tetteik-
nek okát adják. A történelem megtanított ugyan arra, hogy mi sem könnyebb,
mint harczvágy6 királyoknak a háborúra ürügyet találni, de tudjuk azt IS, hogy a
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is megvan a szeméremnek egy at6mja, melylyel legiszonyúbb bűneit is önmaga s
a világ előtt igazolni törekszik. A batalmas uralkod6k, kik előtt milli6k hajtják
porba fejöket, a kiket koruk nemzedéke csodál és dicsőít, hivatalos kr6nikásokat,
udvari költőket tartanak maguk mellett, hogy genialitásnak rajzolják a szerencse
kedvezését, 6vatosságnak a félénkséget és ingadozást, törvényes igazságszolgálta-
tásnak a vad kegyetlenséget, önmérséklésnek a meghunyászkodást s ilyen formán
műveikkel irányt adjanak koruk s a jövendő nemzedék véleményének. A pápa
szolgálatában egész gárda ir6 állt, élükön Bellarminius, a kiknek az volt a hiva-
tásuk, hogy a "szent atya" politikáját és kevéssé menthető cselekedeteit a Vulga-
tából vett idézetekkel s az egyházi atyák tekintélyével igazolják. •Semmi fontos
vállalat nem sikerülhet, jegyzi meg Ranke, semmi hatalom általános jelentőségre
nem emelkedhetik a nélkül, hogy a szellemek ben egyszersmind egy létesítendő
világrend eszménye ne jelenne meg .. Ezen a ponton keletkeznek az elméletek. A-
tény szellemi értelmét és tartalmát kifejezik s azt, mint az ész vagy vallas kivá-
nalmát, mint a gondolat eredményét egy általános érvényü igazság világában
tűntetik föl." Már említettük, hogy a létesitendő világrend eszménye pápai részen
a VII. Gergely-féle theokratikus uralom volt j czélszerüségét, törvényességét egész
csom6 elmélet védte és hirdette. Allen Vilmos Angliában azt a veszedelmes elvet
fejezte ki, hogy "nemcsak joga, hanem kötelessége egy nemzetnek, kivált, ha a
papa parancsa is hozzá járul, oly fejedelem ellen, ki a kath. egyházt61 elszakadt,
fellázadni. " Bellarminius szerint az egyházi hatalomnak joga és kötelessége a
világi hatalmat megfékezni, mihelyt a vallas czéljait veszélyezteti. .A lélek vezeti
és zabolázza a húst, írja az ünnepelt dogmatikus, nem megfordítva" Épen oly
kevéssé emelkedhetik a világi hatalom az egyházi fölé, ép oly kevéssé kormá-
nyozhatja, parancsolhat neki, büntetbeti; az lázadás, pogány zsarnokság lenne. A
papságnak megvan a maga fejedelme, a ki egyházi és világi ügyekben egyiránt
parancsol neki; a pap itélhet a császár felett, a császár nem a pap felett; kép-
telenség volna, ha a juh akarná megítélni a pásztort. Ez elvekhez a jesuiták még
a népfelség elvét csatoltak. Szerintük bármely fejedelmet le szabad tenni, meg
szabad ölni, ha a vallás érdeke kivánja. Sz6székről hirdették, hogy a nép szabad
akarata határtalan, csak egy dolog van neki megtiltve, eretnek király választása.
E forradalmi eszméket legvakmerőbben Francziaországban terjesztették, a hol
Ill. Henrik sa" Navarra " (IV. Henrik) a fanatikus katholikus Guise-párttal szem-
ben a protestánsokkal szövetkezett. A protestáns ir6k a jezsuitákkal ellentétben
a világi hatalom isteni eredetér hirdették s tagadtak, hogyapápának joga volna
a fejedelmek felségi jogaiba avatkozni. Lassanként a higgadtabb katholikusok is
hozzájuk csatlakoztak s IV. Henrik uralmának msgszilárdulása után az ut6bbi
elmélet lett a győztes.

A diadal dicsőségéből jelentékeny rész illeti Velenczét is. A doge-nak volt
bátorsága V. Sixtus bullái val szembe szállni s meg ten nl, a mire Europa hatalmas-
ságai gondolni sem mertek, elismerte a kiátkozott IV. Henriket franczia királynak
Később pedig a hires Sarpi Pál ösztönzésére a velenczei tanács megad6ztatta az
egyházi birtokokat, száműzte a jesuitákat, saját törvényei szerint elitélt s fogságra
vetett két papot, kiket súlyos bűnökkel vádolt a közvélemény. Hiába fenyegette



87
V. Pál Velenczét átokkal és interdictummal, senki sem félt már tőlök s az egész
köztársaságban nem akadt pap, a ki a pápa brévejét kihirdette volna. A velenczei
köstársaság utóbb is hű maradt a protestáns parthoz, a harminczéves háborúban
Mansfeld, Frigyes, Bethlen Gábor és Dánia szövetségében harczolt a reformatio
vívmányaiért. •

A harmiuezéves háboru eseményei, a kath. liga sikerei, Gusztáv-Adolf diadalai
Richelieu nagyratörő tervei, Anglia, Hollandia és Erdély részvétele annyira isme-
retesek, hogy fölösleges volna elbeszélni. Ranke is röviden végez vele s csak a
vesztfáliai békénél áll meg, hogy a lefolyt küzdelem tanulságait levonja. Mi ered-
ménye volt a sok vérontásnak? Ranke e kérdésre a következőkép felel: a katho-
licismusnak minden esetre nagy szerzeményei maradtak meg, de a halálra itélt
protestantismus kivívta egyenlőjoguságát. A keresztyénség régente csupán a hit,
hagyomány dolga volt, most az öntudatos meggyőződésé lett; az államok mindkét
részen nagy egyházpolitikai individuumokká fejlőd tek ki, a katholikus és protestáns
államok hatalmának egyensulya lett Európa szabadságának alapja és legfőbb biz-
tosítéka. Hát a létesítendő világrend eszménye, a pápák ábrándja, a theokratikus
társadalom megvalósult-e? Bátran állíthatjuk, hogy Róma távolabb állt czéJjától
a vesztfáliai béke pillanatában, mint akkor, midőn harczvágyé ellenfelek először
csaptak össze. Meggyengült-a a protestantismus, gyarapodott-e a katholikus egy-
ház a hosszú küzdelemben? Aligha.

Hogy valaki protestáns legyen, nem kell a For mul a c o n c ord i a ere
vagy a C~ non esd ort r a c ens e sr e megesküdnie ; elég, ha a reformatio anyagi
s alaki elvét elfogadja s igazságukról meggyőződött_ Tudjuk, hogya pápák ép
e két pontban voltak kénytelenek többször is engedményeket tenni. Nyomban a
tridenti zsinat után Ferdinánd császár kivánságára bele kellett egyezniök, hogy az
osztrák Habsburgok két szín alatt éljenek az úr vacsorájával. Ettől pedig a hit
által való megigazulás dogmája nincsen nagyon messze. A schweizi katholikusok
ragaszkodtak szent könyveikhez s inkább készek voltak a pápával szakítani,
mintsem Bibliáiktól megváljanak. A curia itt is engedett s helybenhagyásával
mintegy szentesítette a protestantismus alaki elvét s kétségbe vonta a traditi6
becsét. A hol ily engedmmények árán lehet csak sikereket elérni, ott h6dításról,
diadalokról beszélni nevetséges önámítás.

Az emberiség a harminczéves háboruban éreztette a curiával, hogy nem akar
az egyház gyárasága alatt maradni s bilincseit nem tííri tovább szellemén. Elfo-
gadta, élvezte a reformatió vívmányait, kárhoztatta a papa politikai szereplését,
tekintélyét, hatását kellő fokra redukálta, tiltakozását a világ új rendje ellen örök
időkre érvénytelennek jelentette ki. A vallásháborúk ideje lejárt, Európában megint
politikai törekvéseik választották el egymástól az államokat és népeket. Eleinte
a tudományban, utóbb a közvéleményben is mindinkább gyökeret vert az a nézet,
hogy a pápaság a középkorban hivatást teljesített, de az űj viszonyok közt csak
a fejlődés gátolója lehet. Az újkor eszméit a protestantismus fejezte ki legtöké-
letesebben. Ma már_ alig akadna ember, a vatikán hivatalos és fogadott történet-
iróit kivéve, ki kárhoztatna a reformatorok munkáját, tagadná működésük j6 hatá-
sáto A reformatio már a történelemé, e nagy forradalom lezajlott, vezérei rég
elporladtak, de a történetíró elhengeríti sirjokról a követ, feltámasztja őket halot-



tnikbél. föleleveníti tetteik emlékét, hogy kimondja rájok igazságos ítéletét. Ezen
itélet tartalma nem lehet más, mint a mit Macaulaynál találunk, ennél a lelkes
és ékesszóló irőnál, kinek lelkében az igazság szeretete s az emberi szabadság
tisztelete egygyé olvadt. .A reformatio l:ég elmult esemény. Ez a vulkán kiön-
tötte már mérgét. A nagy pusztulás, melyet kitörése okozott, el van feledve.
Az elsöpröte határköveket helyreállították. A romba dölt épületeket fölemelték.
A láva gazdag kéreggel vonta be a földeket, mely-eket egykor elpusztított, és
miután sivataggá változtatott egy szép és gyümölcsöző kertet, ezt a sivatagot
ismét még szebb és gyümölcsözőbb kertté változtatta". Ranke nem nyilvánítja
véleményét, de műve a Macaulayéhoz hasonló gondolatokat ébreszt ielkünkb'ln.
Ez a hatás, azt hiszszük, ér annyit, mint az az ékes szóló költői szépségü magasz-
talás, melylyel a modern történetirók mestere áldoz a reformatio oltárán; mert
az olvasó lelke az ir6ra az, a: mi a napra a tükör, gondolatai sugarak módjára
visszavetődnek róla, hogy kétszeres fénnyel ragyogjanak.

Kov.ács Sá.ndor.

• .Jaj, te bohó kis halacskám,
A horogra rá ne kapj ám!
Mert megszúr, fájdalmat okoz,
Meg is ölhet, - légy hát okos!
Az a fiú látod mit les?
Vesztedre tör, eredj, siess!

Gyermek -mesék.")
Halacska .

Hjába intem a kis halat ....
Csalogatja a jófalat.
A fiú s az a hosszú nyél
Csak tréfa tán! .. , cseppet se fél.
Odauszik, beleharap -
Vergődhetsz már, szegény kis rab!

Róka és kacsa.
R. Rucza néni, mit úszkálsz a tö vizén?

Gyere ki a partra hozzám!
K. Nem biz' én!
R. Fontos dolgot kérdek tőled ... ne feledd!
K. Róka koma, semmi dolgom te veled!

Ravasz vagy te, én tebenned nem bizom:
Jobb nekem itt, távol tőled ... jobb bizon'!

Bosszusan a róka fel s alá jára,
Hogy a kacsa nem hallgatott szavára;
Fájt a foga fris ruczapecsenyére,
De szándékát kitalálta a récze.
Hej! ha úszni tudna! . .. ámde nem lehet,
S így nem nyelhet . száraz kortynál egyebet

Z.á.brák Dénes.
*) Hey-Speckter szemléltető képeihez német után.
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Egyházi ének.
(J esu, geh' voran.)

1700-1760.) Luk. 5. 11. Mindeneket el hagyván,(Zinzendorf L. M.-tól
követék őtet.

Jézus, nagy vezér,
Néped esdve kér:

Játj elöl és mi nem késünk,
Bátran nyomdokidba lépünk.

Nyujtsd erős kezed,
Mennybe az vezet.

Ha erőnk lankad,
Vigy, segélj magad,

Igy, bár vészbe borul egünk,
Velünk vagy, mi nem rettegünk,

Küzdelmeken át,
Visz az út hozzád.

Ha saját bajom
S bánat súlya nyom,

S sírva nézem, más mint szenved,
Taníts tűrni s bízni benned;

Szép dicső a ezél,
Szivem jót remél.

Éltem rád bizom,
Drága Jézusom. .

Bár göröngyös úton járok,
Vigaszt, erőt tőled várok.

. A ki híven fnt,
Meanyerszágba jut.

Fordította: Zábrák Dénes.

Felelet Döröcskei nyílt kérdésére.
Ill.

Döröcskei úr soraiból azt olvasom ki, hogy náluk az a szokás, miszerint
az egyes osztály, illetve évfolyambeli összes növendékek felsőbb osztályba
soroztatnak, előmenetelük, vagy képességükre való tekintet nélkül, a hol is
azután kiosztják köztük az előirt tankönyvet.

Ez eljárást helytelennek tartom; mert mit keres egy növendék, !ki még
a Fibelben sem tud olvasni, az V.- VI. osztályban, úgy sem képes az ott
nyujtottakat megemészteni, csak a többit hátráltat ja és mire való ennek egy
IV-VI. .osztálybelieknek szánt tankönyv? Ha ily gyermeket kényszerítünk
drága új könyv megvételére. akkor nem lehet csodálkoznunk azon ha a szülők-
nél ellcnzésre találunk.

Nézetem szerint tehát helytelenül járt el Döröcskei úr tanítója akkor,
midőn egy gyermeket, ki még a Fibelben sem' tud olvasni, a IV-VI. osz-
tályba sorozott és még helytelenebbül, midőn őt ezen osztályok számára előirt
tankönyv megvételére kényszerítette.

Lássuk, miként intézkededett ez ügyben •Döröcskei- lelkész úr: egy-
szerüen dispensálta az illető apát a tanító által követelt könyvszerzés kötele-
zettsége alól, még pedig - úgy értem a közleményből - dispensálta a tanító
ellenzése daczára.

Nem ismerem a tanító eljárásának indokait és mint a fenntiekben előad-
tam, magam sem helyeselern követett eljárását és mégis azon szilárd meggyő-
ződésben vagyok, hogy Döröcskei lelkész úr eljárása még tanítójánál is hely-
telenebb. Mert ha már az illető növendéket öt éven át úszni hagyták az
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árral és a tanító most, midőn valarneuyinek új könyvet ad és így neki is,
mivel ő is ezen osztály vagy csoportban van, vagy meg lehet azért is, hogy
az új könyv okozta örömtől ne foszsza meg, úgy mindez nem oly káros követ-
kezményeiben, mint Döröcskei lelkész úrnak azon eljárása, miszerint tanítójának
egy intézkedését annak beleegyezése nélkül semminek nyilvánítja, mert az a
legegyenesebb út a tanítói tekintélynek a tanulók és a nép előtt való meg-
semmisítésére.

Mint valami újság kiválóan megragadta figyelmemet az, mit Döröcskei
úr közleményének ezen mondatában: <rn e g mar adt a ol iga z gat ó i int é z-
ked é sem mell et t» állít; Ő t. i. mint lelkész egyuttal iska"lai igázgatónak
tartja magát. Mondhatom ezt a mi egyházunkban még nem hallottam és
- nézetem sz erint - egészséges viszonyok közt nem is lehetséges, hogy a
lelkész, mint iskolaszélei elnök, egyuttal iskolai igazgató is legyen. E kettő
egymástól nagyonis különbözó két fogalom és ezen két állás nagyon is eltérő
hatáskörrel van felruházva, mi az országos közoktatási törvény rendelkezéseiből
de a mi egyházunk nagyobb gyülekezeteiben meghonosított gyakorlatból is
világosan kitünik. Tehát semmi alap és semmi ok nincs arra, hogya lelkész
mint iskolaszéki elnök egyuttal iskolai igazgatónak is tekintse vagy képzelje
magát. Igazgatónak - nézetem szerint - csak oly iskolánál van szükség, a
melynél több tanerő működik és mindenkor az illető intézetben gyakorlatilag
rnűködő tanítók sorából választandó.

F eltünt Döröcskei úr közleményében továbbá ezen mondat: «ezen tan-
könyv nyomán csakis magyar nyelven akarunk a németek között oktatni»,
mert itt oly eszme jut kifejezésre, ruely általános figyelmet érdemel; az van
ugyanis itt mondva, hogy ők a magyar nyelvet németajku gyülekezetük isko-
lájában úgy akarják tanítani, hogya magyar nyelvet teszik tannyelvvé. És
ezt tartom egyedül helyes és czélhoz vezető eljárásnak; mert az eddig legtöbb
helyen követett mód mellett a legjobb esetben megtanultak a gyermekek
bizonyos számu magyar szót és a mely iskolában sokra vitték, 1-2 tantárgyat
magyar nyelven, a mi azonban a legtöbb esetben, nem állt egyébből, mint
valamely tantárgy néhány tételének magyar nyelven való értelem nélküli be-
magoltatásábóJ. Mindezt számbavehető eredménynek alig lehet mondani és
az ily magyar nyelvoktatás csak időpazarlás. Ellenben azon eredményt, hogy
a tanulók elsajátítsák a magyar nyelvet és képesek legyenek azt beszélni -
mert mégis csak ez aczél - csak úgy érhetjük el, ha tannyelvul elfogadjuk
német iskoláinkban a magyart. Ezt tapasztaljuk a fővárosi iskoláknál és min-
denütt, hol német iskolában magyarul tanítanak,

Sokan a magyarnak tannyelvül való alkalmazását németajku iskolában
túlságosan nehéznek vélik, tartanak a szülők ellenkezésétől és attól, hogy ez
az előhaladás rovására történnék; azonban mindez nem áll. Dunántúl - hála
Istennek - a német szülők talán sehol sem állják útját a magyarosításnak,
sőt a legtöbb helyen sokszor messze földre cserébe adják gyermekeiket, hogy
magyarul tanuljanak, tehát szívesen látnák, ha otthon sajátíthatnák el a magyar
nyelvet.

, ,~~~ -----
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A mi pedig azon aggodalmat illeti, hogy a magyar, mint tan nyelv gátol-
ná a haladást, ez sem indokolt; hisz minden német tannyelvü népiskolában
kénytelen a tanító, ha helyesen akar eljárni, növendékeit előbb a német iro-
dalmi nyelv megértésére vezetni, mi a legtöbb esetben annyi fáradságba és
időbe kerül, mely a magyar nyelv elsajátítására is elegendő lett volna. A
tanulásban való hátramaradás csak kezdetben van meg és akkor is csak látszó-
lagos; mert a mennyire a gyermekek eleinte hátra maradnak a tanulásban,
tehát szellemileg, annyival inkább megerősödnek ez alatt fizikailag, olyannyira,
hogy utóbb könnyen helyre pótolják a mulasztást, Kivánatos volna tehát,
ha minél többen követnék Döröcskei úr tanítóinak példáját a magyar nyelv-
oktatás ezen helyes módjának alkalmazásában.

Elmondom végül az új tankönyvek behozatalánál követni szokott saját
eljárásomat is., A behozandó könyveket nem osztom ki egyszerre a gyerme
keknek, mivel azt tapasztaltam, hogy ez esetben sokan elfelejtik (?) meghozni
az árát; nem is kén y sze r í t e m őket annak megvételére, mert ily kényszer
rossz vért szül ; ana nines szükségem, hogy más valaki p. o. a lelkész mond-
jon a dologhoz valami bevezetést az iskolában, hanem azt megteszem magam.
Új könyv behozatalánál rámutatok esetleg annak kitünő tartalmára, amelyből
sokat tanul hatn ának ; tán fel is olvasok, vagy olvastatok valami megfelelő részt
belőle stb; vagy egyszerüen hivatkozom arra, hogy ez elő van irva stb.'

Ilyféle bevezetés után kijelentem, hogy ezután mi is ezen új könyvből
fogunk tanulni ezen, vagy azon osztályban és hozzáteszem, hogy ezen osz-
tályba csak az kerül, ki az új könyvet megveszi kiszabott határidő- alatt.

Mivel pedig egyi~ tanuló sem akar társaitól el s alsóbb osztályban ma-
radni, a kitüzött határidő alatt mind megveszi az új könyvet, legfölebb az
egészen szegény kivételével, ki nem képes erre. Ez azonban ritkán fordul
elő, mert a legtöbb esetben módjában áll még a legszegényebb gyermeknek
is megkeresni annyit, hogy tankönyveit megszerezhesse. Ily czélból p. o.
évenként ki szokta~ osztani tanítványaim között bizonyos mennyiségü selyem-
hernyópetét és volt eset, hogy selyemtermeléssei egyesek 3-4 frtot, sőt ha
a szülők is némi felügyelettel vagy segítséggel voltak 5-10 frtot is kerestek,
a miből azután könnyen megszerezhették tankönyveiket. A legrosszabb esetben
a szokásos ingyenpéldányokból ,kell juttatni az egészen szegényeknek, vagy
pedig épen a gyülekezeti pénztárból. Ha pedig makaesságból nem veszi meg
a különben tehetséges szülő a szükséges könyvet, úgy méltó azon természetes
büntetésre, hogy fia ismételje az alsóbb osztályt. Mint minden eljárásában
azonban, úgy itt is szükséges, hogy következetes legyen a tanító,

Ebből áll röviden az én eljárásom, ajánlom a megpróbálásra, hogy kiki
maga szerezhessen meggyőződést, azután hadd győzzön a jobb.

Egy tanító.
* * *

IV.
Hogy Tisztelendőségedet az' a két felelet, mit az -Evangelikus Népiskola-

mult évi november hónapi számában közzétett • nyilt kérdésére. kapott, ki
nem elégítette, arról újabb felszólalása is tanuskodik. Bizony bennünket sem
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elégített az ki: egyik sem mondván ki határozottan sem a helyest. scm a nem,
helyest. Igy tehát még ma is-- több feleletet nem kapván - egy tisztába nem
hozott kérdéssel van dolgunk. Pedig nem lehet mondani, hogy az ilyen nyílt
kérdések nem volnának jók; a feleletekben sok homályos ügyet lehetne így
tisztába hoznunk es sok igazságot egymásnak szemébe mondanunk, már t. i.
a tisztesség korlátai között. Akár állandó rovatul szerepelhetnéuek ezek az
«Evang. Népiskolában; mert bizony nekünk is volnának ilyen kérdéseink nagy
számban, melyek előttünk, ránk nézve sérelmeseknek tetszenek.") Hanem
persze, a kérdést nem elég csak felvetni, feleletet is vár az. Nem kellene az
ilyen ügyet agyonhallgatni, hanem szólni hozzá, kinek-kínek meggyőződése
szerint. Azon reményben tehát, hogy talán még mások is hozzászólanak ehhez
az ügyhöz, adom meg feleletemet a kérdésre, úgy a mint én gondolom.

Nekem az a nézetem, hogy a midőn Tisztelendőséged egy olvasni nem
tudó gyermeket, a felsőbb osztályok számára írott könyv megvételétől fel-
mentett -. helyesen cselekedett. Sőt még helyesebben cselekedett volna, ha
azt a hülyét visszahelyezteti az első osztályba, a hová ugyan szinte nem való
de megszívlelhető : mert csakugyan mit keres egy ilyen elmaradott gyermek
az előbbre haladottak között P Talán egy szinte nevezetes kérdés: a tandij
kérdése vitte oda? Nem .kellett volna a beavatkozást provokálni. Nem kellett
volna annál a gyermeknél forszirozni a vásárt, oly kportékát kinálván neki
erősen, mely csakugyan l~em Ő neki" való. Ebben az ügyben tett intézkede-
séért, avagy itéletéért a Lelkész úrat a gáncsnak még árnyéka sem érhetí.
Ennyiből áll röviden feleletem, a novemberi kérdésre.

Hanem van az utóbbi felszólalásra is, de csak annak egyik kifejezésére,
szinte lehetőleg kurta megjegyzésem. Hát csak elmondom ezt is; előre is
jelezvén, hogy ez, nem fog a fentihez hasonlólag, kedvezően hangzani. Azt
méltóztatik ugyanis tisztelendő Lelkész úr mondani, hogy a könyvek árának
behajtását «a tanítók kötelességévé tettem.» Igazán? Ma ezt, holnap meg
mást. Például azoknak a 15-,-15 krajczároknak a beszedését, mikkel a tan-
kötelesek tartoznak járulni évenkint, a tanító nyugdijalaphoz. Miért ne? hiszen
csak ki kell mondania: kötelességévé teszem, azután megy az, mint a karika-
csapás, ellenmondás nélkül. Mi úgY tudjuk, hogy a mi kötelességeink az Egy-
házi Rendszerben s vokatóriáinkban vannak elősorolva S nem a lelkész urak ra
bizatott, hogy azt koronkint megszabják. Hiszen, ha azok a tanítók az egy-
házuk által beszerzett könyvek elárusítását magukra vállalták és azt eszközöl-
ték is - jó; működésük körébe vágott és - miért is ne tették volna meg?
de bizony megtették önként és hihetőleg tesznek még többet is minden kény-
szerités nélkül. Elég mi nekünk egy bizalmas szó és gyakran elég látnunk a
szükségesség et, hogy közrcmüködjünk ; hát akkor minek azt hangsulyozni:
kötelességükké tettem? Az ilyen hang rontja levegőjét annak az alkotmányos
egyháznak, melyben mi élünk és sérti a munkások fülét, kik úgy is tudják az
ő kötelességüket és azt hűséggel teljesítik. Ha mulasztás történt, arra figyel-

*) Magam is óhajtom, hogya .n y il t kér d é sek. rovata az .Ev. Népiskolában» állandó
legyen. . Szerk.



meztetni négy szem között, ha ferdén intézkedtünk, ezt a ferdeséget kikorri-
gálni, igenis van joga a lelkésznek; de kötelességeinkhei, kötelességeket
toldani, csak úgy parancsolom, rendelem-féle módon, - olyan nincs.

. Barabá.s Gáspár.

Felelet Bognár Endre nyílt kérdésére.
1.

Daczára az esperesseg' utasításnak, hogy az iskolai év alatt a gyermekek
tartoznak látogatni a reggeli könyörgéseket X gyülekezetben a lelkész azt
veszi észre, hogy az iskolásfiuk legnagyobbika, kinek sem ruhája sem egészsége
nem hiányzik hozzá, és' kinek jó példával kellene előimenni a többi előtt, nem
jelenik meg soha a templomi könyörgéseken. Végre a lelkész interpellátiója
következtében azt a választ nyeri az illető tanítótóI, hogy «az apja nem ereszti
a fiút a ternplombav l? Quo jure meri ezt egy apa megtiltan i iskolás gyerme-
kének, ki a mint belép az iskolába azonnal a tanító vezérlete alá kerül, hol
megszünik a szülői hatalom befolyása a gyermekre, hol senki más, mint egyedül
a tanító bi~ hatalommal tanítványainak valamit parancsolni vagy megtiltani ?
Részemről nem tanácsolnám egy apának sem, hogy iskolás gyermekének
önkényüleg utasitásokat adogasson, az iskolában való magatartására vonatko-
zólag. Hisz ha ezen önkényt mutatkozó eseteiben behunyt szemmel türnénk.:
akkor igen szomoru állapotra jutnánk növendékei nk között, s elvégre ők len-
nének szülői utasitasok következtében felettünk intézkedő hatóságaink.

Én tehát - az I-ső kérdésre válaszolva - minden habozás nélkül
elitélem X gyülekezetbeli tanítótársamat, ki a gyermeknek elnézte azt, hogy
apja meghagyása folytán nem járt fel Isten házába, Ezzel csorbát ütött 'az
egyházias és vallásos nevelés szent ügyén, továbbá egyházmegyéje, mint köz-
vetett felsőbbsége ellen is vétett. Joga a felmentésre 'semmi esetre nem volt,
mert az egyházmegyei utasítás hiszem, semmiféle kivételeket '1.em emlit a
templomba járást illetőleg. A lelkészre való haragja az apának legkevésbbé .
jogosította fel a tanítót a felmentésre, sőt ellenkezőleg annál hathatósabban
kellett volna szorgalmazni a rendes bejárást.

Hogy mi lett volna ez esettel szemben a tanító teendője P - erre nézve
nézetem a következő. Először is az illető tanulót figyelmezteti a tanító a
templomba való rendes bemenésre, anélkül azonban, hogy legkevésbbé érez-
tetné vele, miként tudja ám ő is, mi az indító oka ezen gyermeki álláspontnak?
Ha ez nem használ s a gyermek még is elmarad a templomból, úgy nyilvá-
nosan felkérdezi, valjon miért nem akar templomi könyörgésekre bejárni.? Erre
természetesen a gyermek elmondja az apai tilalmat, úgy a hogy vette.

Most következik a tanítónak hivatása magaslatára való emelkedése, a-
mint erre tanítói tekintélyét a mérlegbe vetve, felderíti a gyermekek előtt nyil-
vánosan az iskolai nevelés magasztos feladatát, úgy nevelési, fegyelmi, felügye-
leti s mindenek felett vallásosságra irányító oldalairól. És itt ne tekintse az
a tanító, hogyatemplombajárást megtiltó apa ő neki talán jó embere s hogy



valamiképen megbánthatná, ha meggondolatlan utasításának s rendelkezésének
útját vágja. Mondja el hát komoly, higgadt hangon és általánosságban, miként
a szülő iskolásgyermekével igen is rendelkezik, midőn még a családi asztalnál
együtt van vele, de mihelyt az az iskolaajtón be lép, azonnal egy más hatalom,
a tanító rendelkezése alá kerül, kinek tartozik feltétlenül engedelmeskedni,
tudván, hogy ar. minden tekintetben jövő boldogságát czélozza. A tanítónak
pedig nemes czélja eléréséhez mindenben a felette álló egyházi és állami tör-
vényekhez kell magát alkalmazni, melyek minden tekintetben szintén az em-
beriség boldogítására vannak irányitva. V égre szigoruan meghagyja a ki hágó
gyermeknek, hogy ezen eset többé elő ne forduljon.

Megtörténhetik, hogy ily eljárás után is a kérlelhetetlen apa még inkább
felemeli tiitó szavát gyermeke előtt l ? Ekkor nincs más hátra, mint az apát
felszólítani a tanítónak s szívére beszélni, hogy ezt ne tegye, mert hisz ez
által a jó Istent haragitja magára s gyermekeben elöli a buzgó vallásosság-
nak csiráját.

Végső esetben pedig ott az iskolaszék,
a bajra gyökeres orvoslást. Ha ez talán nem
forum: az es per ess é g.

vigye az elé az ügyet s kérjen
ád neki elégtételt, ott a felsőbb

Bándy.János,
ev. tanító.

II.
1. A például felhozott tanító önmagára nézve kén y elm ese n járt

el, mert nem lett volna szabad arra tekintenie, hogyellenesetben meggyül-
hetik neki is baja az apával.

Pa e d a góg i a isz e m pon tb ó 1 hib ása n járt el, mert tudta, hogy
a vallás erkölcsi nevelésre hatásos eszköz a templomba járás.

A fölmentvényt oly okból adta meg mínt az apa, tehát papjával szem-
ben ros sza kar at ul a g járt el, pedig kivánatos, hogy a pap s tanító egy-
másért a néppel szemben solidáritást vállaljanak.

A tanító ig n o r á Ita az egyházhatósági, rá nézve minden körülrnények
között kötelező rendeleteket, tehát tör v ényell e n ese n jár t e 1.

2. Ezen fölvetett esettel szemben eljárását az 1868. é vi 38. t.-czikkel
kell e t t vol nae gye zte t n i, s ha a kornoly megintés nem használt volna,
4 igazolatlan mulasztást egybe tudva, az apát bűntettetui kellett volna. Níncs
oly szolgabiró, aki a büntesést meg nem állapitja, mert azt elbirálni, hogy az
egyházmegyei autonomikus határozat nem ütközik e az idézett törvénybe?
a szolgabiró nem illetékes. Legfeljebb utasíthatja a szülőt, hogy az egyház-
hatósági rendelet megváltoztatása iránt az egyházi felsőbbségnel a polgári
büntetés ellen pedig a politikai hatóságnál kereshet jogorvoslatot, de hogy
ezt nem kap, az aztán egészen bizonyos. Szücs Imre.

Nyílt kérdés.
II.

Én úgy tudom, hogy mig a te m pIo 111- egyuttal a felnőttek iskolája;
addig másrészről az isk o 1a egyuttal a kicsinyek temploma; én azt vallom,
hogy az iskola elsőrendű feladata, hogy az "új tömlőkbe új bort szürjenek";



én úgy gondolkodom, hogy az iskolának légmentesen el kell zárva lenni a
mindennapi élet gyarlóságai, selejtességeitöl stb., nekem az ?- véleményem,
hogy az iskola nem az élet gyarlóságaira nevel, hanem arra oktat, annak
egyengeti útját tőle telhető minden erővel és eszközzel, a milyennek a valódi
igaz és nemes életnek lenni kell.

Épen azért tisztelettel kérdem:
1. Képviselőválasztások alkalmával megegyezik-e az iskola méltóságával,

hogy az iskola (annak vezetője) kortesdalok gyártója legyen?
2. Megegyezike az iskola feladatával, hogy e dalok az iskolásgyermekek

kezein át jussanak a szülők kezeihez?
3. Tanácsos-é, hogy az iskola növendékei kivonuljanak s a felnőttekke

együtt télvíz idején utczahosszat zászlók alatt kertesdalokat énekeljenek?
Bognár Endre,

ker. népisk. biz. egyh. elnök

Irodalom.
Elöfizetési, illetve megrendelési felhivás. Tisztelettel alúlirottak már hosszabb idő óta

figyelemmel kisérjük a külföldnek az álió irás ügyében megindított mozgaimát, melynek hullamai
immár hazánkba is elhatottak. Meggyőződésünk, hogy az álló irás a jövő irása. Külföldön mind
nagyobb és nag-yobb tért foglal el. Bécsben már 80 iskolában, 300 osztályban gyakorolják az
álló irást a· legszebb sikerrel. Nálunk is történtek már kisérletek e téren. De nagyobbszabásu
mozgalom meginditásához - természetesen - a tanférfiaknak és a műveltebb szülőknek e
tárgyban való helyes tájékozottsága szükséges. Ez okból elhatároztuk, hogy az irás ügyében
folytatott komoly taunlmányaink szerény gyümölcsét, mint az írás tanításának szolgálatáoan
álló útmutatót: a nyilvánosság elé bocsátjuk. :Mnnkánk ezime : }JA z irá s k ö n y v e, főt e-
kintettel az álló ir á s r a." Aszámos abrával és irási mintákkal ellátott könyvet cicero
betűkkel nyomatjnk s mintegy 14 nagy nyolczadrétii ívre fog terjedni. Hogy az ápril havában
a sajtó alól kikerülö munkáuk nyomataridő példányairól tájékozódjunk, előfizetést, s illetve meg-
rendelést is elfogadunk. A könyv a következő fejezetekből áll: 1. Az irás történeti vázlata.
2. Az irás, mint az iskola tantárgya. 3. A gerinczelgörbülésekről. 4. A szem betegségekről.
5. Az egyenes testtartásról. 6. A dülő irás birálata. 7. A Berlm-Remboldféle emlékirat.
8. A Berlin-Remboldféle emlékirat bírálata. 11. Az álló irás előnyei 12. Külföldi orvosok nyilat-
kozatai. 13. Hazai orvosok nyilatkozatai. 14. Az álló irás a gyakorlatban. 15. Az álló irás
kellékei. 16. Az iróeszközökről. 17. Mintaleczke. 18. Irási minták. 19. Szemelvények a tanulők
írási gyakorlatai ból. 20. A latin és gót betük harcza. _. Egy-egy füzöt.t példány előfizetési
vagy megrendelési ára 1 frt 20 kr. bekötött példány bérmentes küldéssel 1 frt 40 kr. Bolti
ára jóval magasabb lesz. Kérjük az előfizetést illetve megrendelést a lehető legrövidebb idő
alatt Lampel .Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésénél, Budapest,
Andrássy-ut 21. czim alatt teljesíteni. Kitünő tisztelettel: Budapesten, 1892. február hóban
B ö n g é r ti J á nos é s Kár p á tiB éla.

A tanítói nyugdijtörvény-javaslat országgyülesi tárgyalása 1891. évi deczcmber hó
16-18. Az "Országgyűlési Tudósító" gyorsírói feljegyzései után, mint különuyomatot a
"Tauítók szava" 1891. s 1892. évi megfelelő számaiból, közli Glatz György. Ara 35 kr.
Uegrendelhetö a "Tanítók szava" kiadóhivatalában, Budapesten. VII. ker. Wesselényi-utcza
48. szám.

Népiskolai szervezet és a tanítók szolgálati szabályzata. (Tervezet és javaslat). Szer-
kesztette Kiss Sánd,or. Kiadja Glatz György. Külöu Ienyomat a "Tanítók szava" 1891. és
1892. évi számaiból. Ara 20 kr. I. rész: a nép isk ol á k ról: 1. általános határozatok, 2.
népiskolai épületek és felszerelések, 3. tannyelv, tanterv, tankönyvek. 4. népiskolai közoktatás,
5. népisk. rendtartás, 6. népisk. helyhatóságok és feliigyelet. IL rész: a tan í t ó k r ó 1 :
1. általános határozatok, 2. tanítói állás ok betöltése, 3. a tanítói állások javadalmazása, 4. a
tanítók tecndői és kötelességei, 5. a tanítók jogai, 8. fegyelmi eljárás, 7. a tanítók nyugdijazá-
sáról s a tanítói özvegyek és árvák segélyezésérö 1. Záradék.

A bányai ágo h. evang. egyházkerület leánynevetö-lntézete Aszódon és keletkezésének
története. Ajánlva a protestáns családoknak. Osszeállította B ie r b ru nn erG u szt á v
~kéri ev. lelkész. Kiadja az aszódi leánynevelő-intézet javára br. Pod m ani c z k Y G é z a.
Ara 20 kr, E kis füzetböl megismerkedhetik a nyájas olvasó az aszódi leánynevelő-intézet beléle-
tévei is, melynek irányadó elve az, hogy az intézetben ne szorosan vett iskolai, hanem családi élet



legyen. Elkövet ez intézet mindent, hogy észszerű vallásos nevelés által evang. leányainkat,
kik az intézetbe lépnek, egyházunknak áldásosan működő tagjaivá nevelje. Ajánljuk e kis
füzetet a protestaps szülők kiváló figyelmébe ,

Comenius Arnol! János élete es működése (1592-1671). A Comenius irodalom felhasz-
nálásával írta Ber e c zGy ul a. Kiadja a "Magyar Paedagogiai Szemle" szerkesztősége Buda-
pesten. Megrendelhetö szerzőnél, Berecz Gyula, tanfelügye\őséghez beosztott állami isk. igaz-
gatúnál Szepsi-Szentgyörgyön, 45 kr. előleges beküldése után bérmentve küldetik meg.

Vegyesek.
Közoktatásügyi viszonyaink a statisztika szemüvegén áto Az 1890-iki

népszámlálás adatai szerint olvasni-irni tudott 62'19% férfi, 48% nő, csak
olvasni 1'96% férfi, 6'80% nő, egyiket sem tudott 35'85% férfi s 45'20"/0 nő,
Az olvasni-írni tudás tehát az 1880-iki állapothoz képest 13-14%-kal javult.
Felekezet szerint a 6 éves koron fölül olvasni irni tudott: az ág, hitv, evan-
gelikusnál 69'38% férfi, 60'20"/0 nő, a zsidóknál 70'55% férfi, 59'71% nő,
a helvét hitv-nal 63'11% férfi, 53'58% nő, a. róm. kath.vnál 55'48% férfi,
43% nő, a görög keletieknél 16'41 ll/O férfi és 11'69% nő. E szerint első
helyen állnak a zsidók és az evangelikusok; s ha tekintetbe veszszük, hogy a
zsidóknak nincs parasztságuk, s így a tómegben élő köznéppel nem igen
allarisk egy sorban: elmondhatjuk. hogy hazánkban a népoktatásügye legjobban
áll evang. egyházunk iskolaiban. Nemzetiség szerint első helyen állnak az
őrmények 78 s 64%-kal, azután következnek a németek 68-58%-kal, a
magyarok 59-48%-kal, a tótok 50-36%-kal, saczigányokat nem számítva,
(kiknél alig tesz 1--2%-ot az írni-olvasui tudók száma),' utolsó helyen állanak
a ruthének 12-6 %-kal.

- Az egységes középiskola. Mult hó 19-ikén ért véget a közoktatasügyi
miniszter által ez ügyben összehívott szaktanácskozmány. Az értekezlet 23
tagja mind az egységes középiskola eszméje mellett nyilatkozott. A tanács-
kozás eddigi eredményeként az ~gységes középiskolának már határozott képe
domboredik ki, mely igen hasonlít a mostani gymnáziumokhoz, de amely
bizonyos reformoken menne keresztül. Az alsó osztályok teljesen egységesek
volnának; a felső osztályokban a tanítás közös törzse mellett bizonyos elága-
zások volnának, s az ifjak szabadon választhatnának némely tantárgyak közül,
Hogy melyek lennének e tantárgyak, erre nézve a vélemények eltérők; említ-
tettek : a görög nyelv, franczia nyelv s egyes természettudományi tárgyak.
A latin nyelv végig vonulna az egész tanfolyamon, Szóba jött, hogy a polgári
iskolák viszonya is rendezendő. Az egységes középiskola a tudományos
pályakra készítsen elő, a polgári iskola a gyakorlati, ipari, alsó hivatalnoki
pályakra.

- A keresztyén' vallásfelekezetek számaránya nagyot változott az utolsó
száz esztendőben. Száz évvel ezelőtt volt a föld kerekségén 80 millió r. kath,
40 millió görög keleti és 37 millió különböző árnyalatu protestáns keresztyén,
Most van 205 millió r. kath" 89 millió görögkeleti és 137 millió protestáns.
Száz év alatt tehát a görögkeletiek száma csak megkétszereződött, a róm.
katholikusoké két és félszeresre emelkedett, a protestánsok száma pedig meg-
négyszereződött.

-- Kerületi világi jegyzők választása a dunántúli evang, egyházkerületben,
A soproni evang: főiskola tanári kara egyhangú szavazatával a világi főjegyzői
állásra dr. Ber z sen y iDe zs ő eddigi aljegyzőt, az aljegyzöi állásra pedig
Fej é r La j o s Iyc. tanárt jelölte. E választással egyszersmind" kifejezi azon
óhajtását, hogy a világi jegyzöi állásra a tanári kar valamely tagja is válasz-
tassék.


