
Sopron, 1892. [unius. 6. szám.tv. évfolyam.

Evangelikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi h.avi folyóirat.

Megjelenik' minden hó elején.
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A koronázás emlékünnepére.
Gyül a négy tájról a magyar Budára,
Mely fényben úszik és virágban áll;
Kicsap medréből aDunának arja,
Tapsolnak a fák, dal hangjainál;
Reszket a lelkünk s így zajdúl im~ja:.
Viruljon a hon! Éljen a Király!
Negyedszáz év iramlott el fölöttünk,
S ifjult erőben ünneplésre jöttünk.

A tenger-gyászra téged, ritka ünnep,
Az ég nekünk jó kedvéből adott;
Kik mult ködébe mélán elmerülnek,
Ragyogni látnak: fényes csillagot.
Szemünkben édes-fájó könnyek ülnek:
Hazánk feltámadt, többé nem halott!
Szent fóre szállt Szent-István koronája,
S az Isten áldást harmatoz reája.

Széchenyi, sződd be álmod fátyolába
A megvalósuló szép jósigét !
Költők, nem zengett dalotok hiába,
Mely a nemzetnek egy jobb kort igért;
Ti árnyak ott lenn, földi kín dijába'
Vegyétek most a földöntúli bért!
Emléknapunk ez: a hon születése,
Virágzásunknak gazdag magvetése.

Mustármag nőlsz és árnyas fád tövében
Boldogság s béke csókolódzanak;
Alkotmány állsz, a hon bástyája-képen,
Hűség, jog, törvény: három az alap.
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Oh haza Bölcse, sírod rejtekében
Nép milliói áldva-áldanak;
A hont, mit szerzett Árpád hősi karja,
Deák tartá meg s hagyta a magyarra.

S a honmegtartó, magyarok Királya
Te vagy, királyi lelked az s szived!
Jó angyalunk, Királynénk, könnyed árja
Könnyíte rajtunk. Hálánk a tied!
Áldozatát az oltál' zsámolyára
E nép letenni nagy lelk űn siet;
A szív csordultig telt engesztelőre,
A sziklák között is megy hajónk előre.

Sziklák között, szörnyű kétségbe' sésben
Kidőlt czédrusfánk, csillagunk letünt l
De mint a gyémánt ragyog a sötétben,
A gyászban még tündöklőbb lett hitünk,
S szived, Kiralyunk még fényesb az éjben,
Veled mi nem, meg nem rendülhetünk :
Király a népért, a nép a Kirslyért,
Király és nép a szerit magyar hazáért!

Fel, egyesült erővel! Ezredéve
Mienk a hármas bércz s a négy folyó.
Termő e föld, áztatta honfi vére,
Hulljon verejték most, el nem fogyó!
Áldás, dicsőség a Kiraly fejére,
Ki' hódít, mert munkánknak hódoló!
Kiraly O: trónt a hű szivekben állít
Ég, koronázd meg jóval mindhalálig l

Fel, ünneplésre, nép apraja-nagyja!
Pünkösdi honszerelem, tégy csodát!
Jövel Szentlélek hófehér galambja,
Borítson bérczet-völgyet olajág!
Os Budavárát Mátyás lelke lakja,
S rá a szabadság tűzze zászlaját!
A Gellérthegy világgá ezt dörögje :
Hired, Kiraly s magyarság, él örökre!

Sintha Károly.
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...~ koronázás 25 éves évfordulójan
Ünnep van ma Magyarországon, ünnepel a magyar nemzet, ünnepli

ö n á II ó á II ami 1é t éne k n egyed s záza dos é v for d u l ó j á t. Illik
hogy e nap örömében mi is részt vegyünk. .

Ezelőtt 25 évvel tette föl fejére alkotmányosan uralkodó királyunk a
magyar koronát saióta viseli dicsőséggel. S ha elgondoljuk, hogy e 25 év
hazánk történetének legfényesebb korszaka, melynek minden éve, minden napja,
nemzeti művelődésünk s megszilárdúlásunknak egy-egy határjelző oszlopa:
lehetetlen észre nem vennünk az összefüggést, mely 'az 1867-iki koronázás és
nemzeti életünk óriási fellendülése közt fennáll. De hát honnan nyeri a magyar
korona ezt az átalakító bűvös erőt? E kérdésre megfelelhetünk, ha vizsgáljuk:
mi nekünk magyaroknak az a korona. A k o r o n a szent ereklyéje a magyar-
nak, önálló államiságunk symbolurna, a felségjogok jelvénye, melylyel törvé-
nyeink szerint köteles minden fejedelmünk magát megkoronáztatni, különben
a magyar nemzet királyának el nem ismeri. A k o r o n á z á s tehát nálunk
nemcsak külső szertartás, hanem lényeges alkotmányos cselekmény, s össze
van azzal kötve a királyi eskü, melyet a megkoronázott királynak le kell tennie
az ország törvényeinek megtartására. Ily alkotmányos cselekmény folyt le
ezelőtt 25 évvel az ország fővárosában, midőn a nemzet leirhatatlan lelkesedés
közt koronázta királyává ő Felségét 1. Ferencz Józsefet.

Mi tehát a koronázás emlékünnepén nem csupán királyunk dicsőségteljes
uralkodásának 25 éves jubileumát üljük, hanem elmondhatjuk, hogy ma van
a modern magyar állam, a független Magyarország negyedszázados fennállá-
sának örömünnepe is.

De vessünk néhány pillantást hazánk közel mult történetébe, hogy kellő-
képen méltányolhassuk e nap fontosságát.

A szabadságszerető magyar nemzet mindíg féltékeny volt alkotmányára;
talán épen azért, mert igen sokszor meg kellett azt védenie fejedelmi önkény,
vagy idegen hatalommal szemben. A legutolsó 3 évszázad nem egyéb a
magyar történelemben, mint a nemzet szakadatlan küzdelrne függetlenségéért,
alkotmányáért. De talán soha sem fenyegette a magyar szabadságot akkora
veszedelem, úgyszólván a megsemmisítés veszélye, mint az 1848/49-iki függet-
lenségi harcz gyászos kimenetele után. A magyar nemzetet a szó szoros
értelmében eltörölte az önkény-uralom, alkotmányát megsemmisítette s Magyar-
országot bekebelezte Ausztriába. Ki ne hallott volna a .B a c h - k o r sza k r ó 1-,
a midőn a nemzetre kerlatlan kényuralom nehezedett" s midón egyetlen
kincsétől, nyelvétől is meg akarták fosztani ! A magyar nyelv helyét a köz-'
igazgatásban, sőt a mennyire kierőszakolhatták, a közoktatásban is anémet.
nyelv foglalta el. Az osztrák kormány elrendelte ugyanis, hogy az iskolákban
minden tantárgy németül adassék elő. A kényszerítésnék engedve, sok helyütt
németül kezdtek tanítani még oly magyar vidékeken is, a hol- a tanulők
nagyobb része a nérnet nyelvet nem érté. A legtöbb iskola azonban, külö-
nösen protestáns iskoláink az erőszak ellenére is megmaradtak a magyar taní-
tási nyelvnél.
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Tiz évig tartott e kényuralom. A nemzet a fegyveres elIenáIlás mind
lehetőségétől megfosztva, alkotmányához s nemzetiségéhez keble mélyéb
híven ragaszkodva, s a jobb jövőben bízva, némán tűrte a német, cseh
morva tisztviselök biráskodását.

1859·bcn nagy szerencsétlenségek érték magát Ausztriát; az olaszokk
való háborujában, a sol fer in ó i ver e ség útán elvesztette Lombardi'
egyik legszebb tartományát. A csapástól sújtott Ausztria kezdett engedni
magyar kérdésben addigi rideg kényuralmi álláspontjából, különösen mikor
olaszországi magyar menekültekböl alakúlt magyar légiók, olasz és franczi
részről nyert biztatásokkal, titkon felkelésre izgatták egész Magyarországo
E forrongás, kapcsolatban az olaszországi 'vereségekkel s Lombardia elveszt'
sével, végre változást hozott a kényuralom rendszerébe. Bach helye
Sch mer 1 ing lépett a kormány élére, s a fejedelem elfogadva az alko
mányosság elvét, kiadta az u. n. okt ó ber i d i p l o mát, 1860. okt. 20-á
melyben alkotmányt igér népeinek, olyformán, hogy az egész birodalo
részéré. beleértve Magyarországot is, 100 tagú biródalmi tanács állíttatik s
tanácsban a magyar királyság képviselői is helyett foglalnak. Azután Magyar
ország részére egy udvari magyar kanczellár vezetése alatt ideiglenes korrnánj
sierveztek, a vármegyékben is anémet és cseh hivatalnokok helyét magya
tisztikar foglalta el.

A magyar nemzet jogos igényeit azonban a császári nyílt levél s
általa mintegy ráoktrojált alkotmány nem elégítette ki, mert hiszen eze
bir o dal mia 1 k o t mán y szerint Magyarország nem volt egyéb, mint a
osztrák császárság egy koronatartománya. Sőt még avval sem elég~dett me
a nemzet, hogy 1861-ben a magyar országgyűlés képviseleti alapon összehiva
tott, mert hiszen az csak a végból történt, hogy az ország fogadja el ala
törvényévé a császári alkotmányt s küldjön követeket a bécsi birodalmi gyülésbe

S midőn a nemzet egybegyűlt képviselői épenséggel nem voltak hajla
dók az ország történelmi jogait, törvényes függetlenségét a fejedelmi kegy-
adományért cserébe adni, hanem Deá k Fer e n c z vezérlete alatt a magyat
alkotmány teljes helyreállítását kivánták: az országgyűlést ennek következtében
feloszlatták. A megyékben az alkotmányos tisztikar lemondott, s helyöket a
bécsi udvari kanczellária által magyar honpolgárokból kinevezett hivatalnoko
foglalták el. A nemzet ezután a pa s s i velI e n t áll á s terére lépve, a
adófizetés és ujonczállítás megtagadása által akarta kicsikarni alkotmányos
jogainak helyreállítását. Schmerling birodalmi miniszter azonban most at
erőszakhoz nyúlt, hogy megtörje a nemzet passiv ellenállását. Az adót katon
hatalommal kezdte behajtani, s Magyarországot minden módon megpuhítani s
engedelmességre szorítani igyekezett; meg lévén a felöl győződve, ho
Magyarország végre is belefárad az ellenállásba, a már Ausztriára nézve i
alig tűrhető viszályok kiegyenlítését mindegyre halasztá.

Mintegy 4 évig tartott ez a feszült, nyomasztó állapot, az u. n. pro v i-
sor i Ll 111. Ekkor egyszerre új, kedvező fordulatot vett a nemzeti ügy. Deá
Ferencz, a nemzeti ellenzék köztiszteletben álló vezére az 1865-ik évi husvé
táján egy czikket tett közzé a hirlapokban. melynek tartalma röviden ez volt
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-Mióta Magyarország az osztrák tartományokkal ugyanazon uralkodók alá
kerűlt, a bécsi miniszterek mindig arra törekedtek, hogy Magyarországot tör-
vényes függetlenség étől s alkotmányos jogaitól megfosztva, a birodalomba
beolvaszszák; sikerűlt is nekik több izben megcsorbítani az ország jogait, de
ennek nemcsak a nemzet; hanem az uralkodók is mindig kárát vallották;
miért is mindíg a jobb belátásra jutott uralkodók igazságszerető szívében
talált a nemzet sérelmeinek órvoslást. A nemzet most is egyedül fejedelme
igazságszeretetétől várja a' miniszterek törvénytelen kormánya által megcsor-
bított nemzeti jogok helyreállítasat«.

A hazafias szózat elhatott a fejedelem szívéhez, s őFelsége 1. Ferencz
József eltökélte magát arra, hogy véget vet miniszterei kényuralmának, rnely
midőn a magyar nemzot jogait elnyomta, egyszersmind az egész birodalom
erejét is gyöngítette. A nemesen gondolkodó fejedelem eljött hü magyar
népe közé, hogy személyesen meghallgassa annak kivánságait. Az igazság
ösvényére tért fejedelem e lépését a nemzet határtalalan lelkesedése jutalmazta,
ö pedig tapasztalva, hogy a magyar nép nemcsak alkotmányos jogaihoz ragasz-
kodik szívós kitartással, hanem hogy törvényeit tiszteletben tartó uralkodóját
szinte rajongó szerétettel és tisztelettel környezi : azonnal megváltoztatta az
eddigi korrnányrendszert, s addig is, míg a bonyolúlt ügyek véglegesen elren-
deztetnének, a hazafias lelkületü Maj lát hGy ö r gyr e mint udvari kanczel-
lárra és b. Sen nye y Pál r a mint főtarnokmesterre s helytartósági elnökre
bízta az ország kormányzását, s még az 1865. év végére országgyűlést hirdetett.

E nevezetes országgyülésen, egy részről a fejedelem alkotmányos hangú
trónbeszéde s a nemzetünkkel rokonszenvező Er z s ébe t császárné jelenléte,
másrészről a haza bölcs vezére Deák Ferencz alkotrnányhű. de mégis engesz-
telékeny magatartása már-már kedvező kiegyenlítésre vitték a dolgot, midőn
a porosz-osztrak háboru kitörése másfelé terelte a közfigyelmet, sőt ennek
folytán félévi működés után'<az országgyűlés is elnapoltatott.

De ha a háború megszakitotta is rövid időre' a magyar országgyűlést
alkotmány-visszaáIIító működésében: épen az egyesűlt porosz és olasz hatalmak
ellen viselt hadjárat szerencsétlen lefolyása adta meg a végső és elhatározó
lökést a magyar nemzet jogai s alkotmányának visszaállításához. A háború
1866, julius 3-án Königgratznél az osztrák hadsereg roppant vereségével
vegződött, melynek folytán nemcsak Németországból szoríttatott ki teljesen az
osztrák befolyás, hanem kénytelen volt Ausztria a custozzai diadal daczára is
utolsó olasz tartományáról, Velenczéről is lemondani. E vereség végre teljesen
meggyőzte a fejedelmet a felől, hogy ha birodalma hatalmi állását fenn akarja
tartani, minél előbb ki kell elégítenie a magyar nemzetet s békés kiegyenlítésre
vezetni birodalma két államát : Ausztriát és Magyarországot, belátta, hogy.
birodalmát csakis a megszorítás nélküli alkotmányos élet s népeinek ebből
folyó szeretete által szilárdíthatja meg.

A néhány hónapig szünetelő országgyűlés tehát ismét egybegyűlt, s
ennek sikerűlt végre Deák Ferencz vezetése alatt a nemzet összes jogait ma-
gában foglaló oly munkálatot készíteni, mely a fejedelem jóváhagyását is meg-
nyerve, alapja lett a v égJ ege s ki egye nl í t é s 11 e k.
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Az új törvényjavaslatok szerint, melyek 1867-ben lettek törvénybe igtatva
a birodalom nak történelmileg alakúlt két fele: egy részről Magyarország, társ-
országaival egyetemben, másrészről Ausztria, vagyis az osztrák örökÖs tarto-
mányok külön alkotmánynyal. külön képviseleti országgyúléssel s parlamentaris
miniszteriummal birnak. A két ország tehát egymástól teljesen függetlenül
intézi a maga belügyeit : csupán a külügy és a hadügy köz ős a két államban,
mely közös ügyeket a két állam országgyűléseiból egyenlő számmal kiküldendő
s felváltva Bécsben vagy Budapesten egybegyülendő del e gat i o intézi. E
szerint Magyarország régi alkotmánya, s az 1848-ki törvények, bá~ a közös
ügyekre való tekintettel némileg módosítva, telj esen érvénybe léptek.

Igy végre hosszú három század után elérte a magyar nemzet czélját,
melyért oly sokat küzdött, szenvedett; hogy az uralkodó személye által közös
viszonyban élő két birodalom viszonyai közös megállapodás alapján törvényi.
leg szabályoztattak. Ó felsége kinevezte a fele 1 ő s mag y.a r min isz te·
ri u m ot, 1867. jun ius 8-án pedig, a kiegyezés nagy művének betetőzéséül, a
nemzet örömrivallgása közt, szent István koronájaval, a szokásos szertartások
szerint a budai vártemplomban magát mag y a r k ir á 1y 1y á és felséges nejét
Erzsébetet magyar királynévá ünnepélyesen megkoronáztatta ; a koronázási
szertartás után pedig Pesten, a belvárosi templom előtt, az azóta úgynevezett
Eskűtéren, letette a k o r o n á z á sie 5 k ü t az ország alkotmányának meg·
tartására. Esküvel fogadta meg ekkor I. Ferencz József kírályunk, hogya
magyar nemzet törvényeit nernesak ő maga tartja meg mindenkor híven, ha-
nem őrködik a fölött, hogy azt mindenek tiszteletben tartsák.

És dicsérettel s hálával mondhatjuk el, hogy ja királyunk a lefolyt
25 év alatt hi'! őre volt a magyar alkotmánynak. úgy hogy méltán nevez-
hetjük őt legalkotmányosabb királyunknak, a legelső magyar embernek. A
koronázás óta évenként hosszabban időzik hazánkban hl! magyarjai közt, s
szabad kormányzata alatt hazánk minden téren folyvást előre halad. Isten
éltesse még sokáig jó királyunkat! O

Oomenius ..
(Folytatás.)

És most következik C. életében azon szakasz, mely reánk magyarokra
nézve kiváló fontossággal bír. 1650-1654-ig Sárospatakon találjuk. Tolnay
János, mint a nevezett város iskolainak rektora és a Rákóczy fejedelmeknek
vol~ nevelője, 1. Rákóczy György özvegyénél, Lorántfy Zsuzsannanal ki eszkö
zölte, hogy C. azon czélból hivattassék meg, hogy a sárospataki iskolák áto
alakításánál közremüködjék, E meghivást elfogadván, 1650-ben okt. 6-án indúlt
Sárospatakra, kisérve prágai Hartmanntól és vejétől, a száműzött jablonszky
Pétertől, ki különben számkivetéséhen Figulus nevet vett föl; ez utóbbi már
deczember 3·án odahagyta Sárospatakot. Az itt szerkesztett tanterve az iskolát
hét részre osztja föl, mely 7 évalatt elvégezendő. 1651-ben a két első osztály
lépett életbe, melyeket 1652-ben a 3-ik követte. Könyvtárt és nyomdát is
alapított; azután több könyvet azon czélból is irt, hogy a magyarokat a tudo-
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mány és nyelvük ápolására lelkesítse. Itt is, mint Lisszaban. a Schola lucius
czímű encyklopadiai játékot nag.y eredménynyel rendezte. Ezen szinrnúszerü
játék, mely a tudományok elemeit, elméletileg és gyakorlatilag tárgyalja, azon
időben nagy föltűnést okozott. A fejedelem halála, de nem különben a tanítók
otrombasága az iskola tovafejlődését megakasztották s didaktikájának 1653-ban
latin nyelvre való átdolgozása sem hatott ezen idő tanítóira valami kedvezően
Anyaiiskola informatoriuma czímll művét azért említjük meg még egyszer, mert
némi kételyek támadtak az iránt, hogy ezen mú valaha Sárospatakon meg-
jelent volna. E múveken kivül még valami tizet irt Sárospatakon, de ezek
közt megbecsülhetetlen emléket képez az Orbis pictus.

C. 1656-ban másodszor veszítette el mindenét kevés kivétellel; tehát
negyven évi irodalmi tevékenységének gyümölcsét. Nagy szerencsétlenségében
jól esr.etett összegyötört szivének, hogy tudósok és gazdag polgárok rábeszélték,
hogy didaktikai munkáit adja ki. Ennek lett is erkölcsi és anyagi eredménye;
de ennek nyomában ott volt az aljas irigység és a hol ellen ei munkáin vagy
személyéri gyengeséget találtak, azt megragadták és őt a sárba rántották.
Habár C.-nak ez igen fájt, el nem csüggedt s még mint 77 éves aggastyán
megirta »A békesség angyala> és eddig utolsónak ismert -Unum necessariurn '
czímű műveit, mely utóbbi nagyszerll irodalmi épületének zárkövét képezi. E
műve telve van az emberiség boldogítására 'czélzó eszmékkel.

Mivel azonban C. művei reánk tanférfiakra nézve kiváló fontossággal
bírnak, ezeknek osztályozását ezennel bemutatom.

Az első csoportba tartoznak paedagogiai történelmi múvei, melyek C.

életére vonatkoznak; számszerint 5.
1. Mi módon jutott C. tudományához.
2. Tudománya folytatásának újabb okai.
3. Magyarországba való meghivásáról szóló értesítője.
4. Magyarországban elvégzett tanügyi munkásságáról szóló végszava,

melyet 1654-ben Sáróspataktól való elbucsuzása alkalmával mondott.
5. Élete folyásáról és viszonyairól; miképen jutott Belgiumba és hogyan

tért vissza eközben megszakított tanulmányaihoz.
A második csoporthoz azon munkái tartoznak, melyek általános paeda-

gogiai tartalmuak:
1. Az anyaiskola. 2. A népiskola. 3. A nagy oktatástan.
A harmadik csoporthoz tartoznak nyelvtani iratai; e csoport a legterje-

delmesebb s habár több múuek ugyanaz a czíme, sem tartalmánal. sem terje-
delménél fogva egymással nem egyenlők.

A negyedik csoporthoz tartoznak pansophiáról Írt munkái:
1. A pansophia, azaz a hét művészet vázlata.
2. Ennek külöuféle birálatai.
3. A pansophiai iskola, azaz a bölcseség műhelye.
4. A pansophiai tudományban fölmerült akadályokról.
Az ötödik csoporthoz nagyobb szám ú, de többnyire kisebb iratok tartoz-

-nak ; ezek különböző tartalmúak 5 melyekből a következőkct, emeljük ki :
1. A lélek ápolásáról.
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2. A lélek ápolásának legfontosabb eszközeról és annak okszerű kezeléséről
3. Az iskolai tunyaság eltávolításáról, vagy Fortius művének új kiadása.
4. Erkölcsi iratok, összegyűjtve az ifjúság használatára.
5. Törvények, jól berendezett iskolák számára.
6. A bölcseség hányó lapát ja, vagy tulajdonunk bölcs kezelésének

szetéről,
7. A scholasztikus labyrintusból a szabadba való kimenetel, vagy muve-

sziesen alkotott tanítási gépezet, hogy tanításnál és tanulásnál haladjunk.
8. Az élő könyvnyomdászat, azaz azon rnűvészetről, mely a bölcseséget

röviden, kimerítően és művészetszerűen nem a papirosra, hanem a fejekbe
nyomtat ja.

9. A keresztyén ifjúság paradicsoma, vagy az iskolák legjobb állapotáról,
tervezve az első paradicsomi iskola nyomán.

10. A fáklya átadása, azaz bölcseség tanulmányozása; a keresztyén ifjú-
ságot és iskolákat Isten és embereknek ajánlva.

C. munkáinak száma jóformán száznál több; ezek közül némelyek, külőnösen
a latin nyelven irottak, igen ritkák; néhányat még nem találtak meg s némelyek
végképen elpusztúltak. Műveinek áttekintését azon körülmeny könnyítette meg,
mivel azokat amsterdami teljes kiadasaban történelmileg rendezte és össze-
állította. Ezen kiadás 4 kötetből áll: az első 1627-től 1642.ig terjed s több-
nyire Lengyelországban írt műveit tartalmazza; a második azon műveit tartalo
mazza, melyeket a svéd kormány megbizásából írt s melyeken 1642-től 1650-ig
dolgozott; a harmadik a következő négy évnek azon munkáit tartalmazza,
melyeket kiválóképen Magyarországban írt; a negyedik 1657-ben, tehát Amster-
damban szerkesztett műveit tartalmazza.

Sajátságos, hogy legnépszerűbbé lett munkáját, az Orbis pictust előbbi
múveinek felsorolásánálnem találjuk s a most említett műve negyedik kötetében
is csak egy lapnyi terjedelemben van róla szó.

Legérdekesebb ránk tanférfiakra nézve nagy oktatástana ; lássuk,' habár
csak rövid körvonalokban annak eszmemenetét: Az ember rendeltetéséből és
feladatából indúlva ki, arra utal, hogy az ember hármas czélját úgy érheti el
ha először magát és környezetében levő tárgyakat tanúlja ismerni, önmagán
uralkodva Isten felé fordúl ; másodszor oktatás és művelődés, erény vagy jó
erkölcsök által és harmadszor vallásos jámborság által. Ezeknek csirái habár
az emberben megvannak, mégis szükséges, hogy ezeknek egész valódiságához
jusson, tehát erre képeztessék. És erre legczélszerűbb a zsenge időkor, a leg-
alkalmasabb hely pedig az iskola. Ezen művelődés minden emberre nézve

I

egyaránt szükség es és fontos. Mindenki mindent tanúljon, de ez nem úgy
értelmezendő, mintha mindenkinek minderi tudományra és múvészetre volna
szüksége s azért azokra szert kellene tenni, ami ép oly haszontalan, mint
lehetetlen volna; hanem hogy mindenki mindazon alap ismerettel bírj on, hogy
itt e földön ne csak pusztán néző legyen, hanem közrernűködési képességgel
is bírjon. Megmutatja továbbá, hogy miképen lehetne az iskolákat jobb karba
helyezni, mi czélból a következő javaslatát terjesztette elő:

1. hogy az egész ifjúság kiképeztessék és pedig
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2. minden tekintetben, hogy bölcs, becsületes és jámbor legyen;
3. hogy a nevelés az érettebb kor bekövetkezése előtt be legyen fejezve;
4. a nevelés minden verés, durvaság és kényszer nélkül, lehetőleg kellemes

módon történjék;
5. a műveltség ne legyen kápráztató, hanem valódi; ne legyen az felületes,

hanem alapos ;
6. az oktatás ne legyen fáradságteljes, hanem lehetőleg könnyü.
Az. iskola javításának alapjáúl tekinthető az idő, a tananyag és a módszer

okszerü fölosztása. Itt elv, hogya nevelés művészete egyebet nem tehet, mint
hogya természethez alkalmazkodjék.

C. továbbá azt is mutatja, hogyan lehet
1. természetszerű életmóddal és a nevelésre szánt időnek kizsákmányolása

által az életet meghosszabítani;
2. it természetesség bölcs megfigyelése által a tanítást és tanulást úgy

alkalmazni, hogy azok eredménye biztos legyen; .
3. ennek alapján a lelket úgy fejleszteni, hogy a tanulás. könnyü és

kellemes legyen; •
4. hogyan lehet mindazt az ítélőtehetség segélyével alaposan keresztül-

vinni és
5. hogyan kell megszorított rövidséggel és' gyorsasággal tanítani és tanulni.
Ehhez fűződik még a tudományok, múvészetek, nyelvek, az erkölcsi és

vallásos nevelésnek módszere. .
Végre pedig az embernevelés legnagyobb és legszebb munkáját a kővet-

kező .rendszerbe foglalja: a legzsengébb gyermekkor számára van a házi
nevelés vagy az anyaiskola ; a gyermekkor számára van a népiskola vagy az" .

anyanyelv iskolája; -a serdülő ifjúság számára van a latin .iskola vagy gimnázium
és az érett ifjúság számára az akadémia.

Ilyen volt C. élete és munkálkodása általános nagy vonásokban előadva.
S habár a legnagyobb csalódásokon ment keresztül, fáradhatatlanul munkálta
népének, egyházának s ami fődolog, az emberiségnek javát: Mint hazafi,
paedagogus és kozrnopolita egyaránt csodálatraméltó férfiú volt. Amsterdam-
ban, hol életének utolsó 14 évét visszavonultan és dolgozva töltötte, halt meg
benső megnyugvással 80-dik évében, 1671-ben, nov. Iő-én.

Winkler Sándor,
ev. tanító.

A kézügyesség tanítása Svédországban.
(Folytatás.)

Most térjünk vissza a dolgoz6 terembe. A kézimunkát slöjd- (moudd :
szleud)-nek hivják. Ezen sz6 svéd eredeti és annyit tesz, mint kézügyesség. Tágabb
értelemben slöjd alatt értenek minden oly munkát, melylyel a rendes mesterségek
műhelyeiu kivül foglalkoznak, tehát körülbelül egyértelrnü a mi .háziipar" szavunk-
kal, c s a k hog y ö k a f ö s u l y t nem a zip arr a han e m mag ára a m u n-
kár a fe kte tik, ennek folytán ott nem is jöttek azon ferde és téves nézetre,
miszerint a háziipar folytatásával a mesterségek károsulnának, Náasben és az
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skolákban ezen sz6t, slöjd, szükebb értelemben veszik és csak a fával való dolgo-
zást értik alatta, iniután az ily munkához szükséges eszközök nagy részét az asz-
talos mésterségből vették át, .asztalos slőjdnek" hivják; de azért ez nem asztal os
mcsterség. minthogy e foglalkoztatást inkább a nevelés szolgálatába áll ítják.

Methodikai sorrendben következő tárgyak és minták elkészitésével könnyen
elérhető czélt tűznek ki az intézetnek és ezáltal indirecte igen fontos nemzetgaz-
dászati eredményt érnek el. Az elkészítendő tárgyak nem értéktelen és haszna-
vehetetlen •gyakorlatok" , sem pedig íényüzési czikkek, hanem a gyakorlati élet-
ben felhasználható tárgyak. Fősúlyt fektetnek arra, hogy a növendék önállóan
készítse el munkáját, úgy hogy minden tárgy, a mit elkészít, az ő önálló műve.
Azért a munkák is fokozatos sorrendben következnek egymás után, úgy hogya növen-
dék mindig a könnyebbről halad a nehezebbre. És miután minden egyes tárgy
elkészítésének az .a czélja, hogy a dolgozó a munka közben egy bizonyos megha-
tározott gyakorlatot sajátítson el, az első tárgynál példáűl két gyakorlat jő figye-
lembe, a második tárgy elkészítésével már egy harmadik gyakorlat van összekötve,
úg,y hogy a növendék 50 tárgyon 86 féle gyakorlatot sajátít el. A főeszköz a
kés. Először is a növendék egy darab nyirfát és egy kést kap; a fának egy.k
oldalát szép simára és egyenesre lefaragja; ha ez megtörtént, akkor ugyanezt a
munkát végzi a fa másik oldalán, de úgy, hogy az utóbbi lap az elsővel derék,
szöget képezzen ; így kell a nővendéknek a fa 3. és 4. oldalával is elbánni.
Azután a növendék a fa két véglapján megkeresi a középpoutot: lefaragja
lejtőformára a fának először az egyik két szemközt levő oldalát, azután a másik
két lapját, ugj hogy' négyoldalú pyrámis származzék, ebből azután a négy él lefara-
gásával 8 oldalú gúla az élek további lefaragásával a gúláböl kerek kúp lesz, melyet
10 cmtnyi hosszúságban levágnak; most készen van a még durva betüsor-mutatö:
azut án ellátja előállítója titkos számával és az els,ő megvizsgáltatás czéljából az
erre szolgáló terembe helyezi. Meghatározott órában azután eljön a főtanító,
megszemléli a tárgyakat és a jókat egy fiókba rakja; innen ismét elhozza a gaz-
dája és üvegpapirossal finomra csiszolja, végre ismét ellátja titkos számával az
igy elkészített tátgyat, azután a második és tulajdonképeni megvizsgáltatás végett
ismét egy fiókba helyezi. Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy minden intézeti láto-
gató, ki a ·tanfolyamra beiratkozik, egy számot húz melyet csak ő tud. Minden
számnak a főkönyvben,· mely bárki által mindenkor szabadon megtekinthető, külön
lapja van 50 rovattal. A naponta elkészített tárgyak a vizsgálati terembe helyez-
tetnek ; 12 őrákor eljön az igazgató titkárjával és a főtanítóval, kik 6 intézeti láto-
gató tanár jelenlétében itéletet hoznak az egyes tárgyakról. Először a főtanító
kezébe veszi a tárgy at és ha azt látja, hogy jól és pontosan van kidolgozva,
akkor átnyújt ja az egyik növendéknek, ki a titkos· számot hangosan elolvassa,
erre a titkár felkeresi' a főkönyvben a megfelelő oldalt, az alatt az igazgató
szemével. ujjával és a szögmérővel megvizsgálja a tárgya.t és netáni megjegyzéseit,
valamint az osztályzatot is a főkönyvbe beiratja. Miután a tárgya vizsgát kiállotta,
még ellátják az intézet bélyegéveI. A mi hibásan van kidolgozva, azt bélyeg-
tclenül visszarakják egy szekrénybe, a mi rossz, zérót kap i ez a legrosszabb
osztályzat, mig az fl a legjobb. A melyik tárgy zérót kap, annak gazdája ujat
készit. '
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Ebéd után mindenki a vizsgálati terembe siet, hogy megnézze az eredményt.

El lehet képzelni, hogy mily óriási munkába kerül az igazgatónak és a főtanítónak
105 intézeti' lát6gat6nak, egy-egynek 22 munkáját, tehát 10f:lX22 munkát oly
lelkiismeretesen megbirálni, a megjegyzéseket és osztályzatokat mind a legnagyobb
pontossággal a főkönyvbe vezetni.

Nézzük most a következő tárgyat; az 1-ső számu "b" minta egészen hasonlít
az elsőhöz, csakhogy az egyik végén ferdére van faragva. A 2. sz. tárgy gereblye-
fog, melynél az élek lefaragását gyakorolja a növendék A 3 sz. tárgy virág
mellé tüzhető fenyőfa pálczika, melynek kidolgozásánál ugyanazt a gyakorlatot
végzi a növendék, csakhogy nagyobb méretben és fenyőfával. A 4. sz. tárgy toll-
tartó gyanánt használható. Az 5. sz tárgy erősebb virágpálcza, melynek készí-
tésénél először használja a növendék a gyalút. A 6. sz. tárgy palavessző vagy
krétatartő ; kidolgozasánal először alkalmazzuk a fur6t. A 7. sz. tárgy a faisko-
laban a fácskák megjelölésére használható táblácska. A 8. sz. tárgy czérna gom-
bolyít6. A 9. sz. tárgy ültetőfa. A 10. sz. tárgy tolltartó zsámolyka. A ll. sz.
tárgy. papirvágókés. A 12. sz. tárgy borotva-fenőszij számára készült deszka.
A 13. sz. tárgy kis csésze. A 14. sz. tárgy kalapácsnyél. A 15. sz. tárgy kanál.
A 16. sz. tárgy a konyha számára készült vág6deszka. A 17. sz. tárgy virág-
cserép alá helyezendő kereszt. A 18. sz. tárgy méter. A 19. sz. tárgy lisstmérő
lapát. A 20. sz. tárgy ruhatartó és így tovább; minden tárgynak van haszna-
vehetősége j a 20'on fölüli tárgyak már nagyobbak és komphkáltabbak.

. Én 24 tárgyat készítettem, ennyit lehet egy tanfolyam alatt elvégezni. A
mint látjuk, e tárgyák, különösen az elsők, igen egyszerűek, a fősulyt nem magára
a tárgyra, hanem pontos és gondos kidolgozásra fektetik, és arra, hogy mit tanul
a növendék munka közben. A'z ember e tárgyak tulajdonképeni becsét csak akkor
ismeri meg, ha maga készítette és így a készitési m6dot el is sajátította. Hogy
e tárgyak és a velük val6 foglalkozás mennyire vonzó, és mennyire képes az
emberben érdeklődést kelteni, azt magamról tudom, mert nőm és én hat heti ott-
létünk alatt mindig növekedő kedvvel és érdeklődéssei dolgoztunk és egyetlen egy
órát sem mulasztottunk el a munkaidőből, daczára annak, hogy semmiféle kényszer
niucs alkalmazva a munkaidő betartását illetőleg.

Az a kérdés merül már most fel, vajj on mit akarnak elérni Svédhonban e
munkák tanításával ?

1. A slöjdtanítással mindenekelőtt a munkakedvet akarják általánosságban
felébreszteni. .

2. A durvább testi foglalkozás és munka iránt tiszteletet kelteni fel az ifju-
ságban.

3. A növendéket önálléságra, 4. rendre, pontosságra, tisztaságra, és 5. figye-
lemre akarják szoktatni j G. bennök a szorgalmat és kitartást fejleszteni, 7. a phy-
sikai erőket fokozni, 8. a szemet gyakorolni és az ízlést nemesíteni, őket 9.. bizo-
nyos foku kézügyességre tanítani. 10, A különböző eszközök czélszerü és helyes
használatára és j6 munkák előállítására vélik a növendékeket a slöjd tanításával
szoktatni.

Azért a tárgyak megválasztásánál arra ügyelnek, hogy a növendék a munkát
hasznos és szükséges dolognak tartsa, hogy a munka lelki és testi tehetségeihez



mért legyen, hogy igy pontosan és könynyen el is tudja végezni. Azért az egész
tanítás rajzok és minták szemléltetésével történik.

A mondottakból azt hiszem eléggé érthető, hogy daczára annak, hogy gyalu-
padon, gyaluk és fürészek segítségével dolgoznak a növendékek, azért mégsem
asztales mesterségben nyernek oktatást és nem is képeznek azért belőlük asztale-
sokat ; és hogy a tanítás sem az asztalos, sem pedig más ipari foglalkozást nem
kiván háttérbe szorítani; sőt ellenkezőleg azáltal, hogya kézimunka a növendé-
kekben felébreszti a munkaked vet, őket pontesságra széktatja és a szép forma
iránti érzéket fejleszti bennök, mindazonáltal csak előnyére van az iparnak, vala-
miut a háziipar terjesztését is hathatósan előmozdítja. Nemcsak az éjszaki orszá-
gokban látták be ezt, hanem monarchiánk másik felében is, máskülönben nem
küldtek volna egyes kereskedelmi kamarák tanítókat N émet- és Svédországba,
hogy ez ügyet tanulmányozzák. Ebből is látható, hogyakézügyességi .ta~ítás
kiegészítője tanítási rendszerünknek ; valamint az irás és olvasás tudása elenged-
hetetlen bárkire nézve is; úgy a kézimunkaban való oktatás szükséges különösen
azoknak, . kik valamely gyakorlati életpályára kivánnak lépni. A kézügyességi taní-
tásnak általános behozatala nálunk is rövid idő mulva bőven megterernné áldásos
gyüm ölcseit!

Végre vessünk még egy tekintetet arra, hogy az egyes országokban mennyi-
ben iparkodnak ez eszméket érvényesíteni. Svédhonban a törvény a kézügyességi
tanítást facultativ tantárgynak tekinti. Azt mondja erre vonatkozólag a törvény :
"Azon tankerületekben, a hol a slöjdet taníttatni kivánják, bizzak a tárgy tanítását
ügyes tanítóra •. ki azon gyermekeket, kiknek szülei ezt kivánják, a kézügyességben
tanítsa. Jelenleg Svédországban körülbelül 2000 jskolában folyik a slöjd tanítása,
nevezetesen nép-, közép- és felsőhbiskelákban ; a népiskolákban azonban a gyerme-
keket csak 10-ik évük befejezése után tanítják a gyakorlatokra. Most már azon
is fáradoznak, hogy a slöjdet a katonaságnál is tanítsák; az idén két tiszt már
elvégezte Naasben a tanfolyam at és li király megbizta a trónörököst, mint a sereg
parancsnokát, hogy jövőre több tisztet küldjön a tanfolyamra, és hogy az ügyet
figyelemmel kisérje, N orvégiában a törvény a kézügyesítő-gyakorlatoknak minden
városi iskolában való tanítását az illető iskolahatóság belátására. bizza.

Angolországban is .nagy tért biztosított magának ezen eszme, a törvény ott.
fgy intézkedik: "Tekintettel .arra, hogy a rajz gyakorlati irányban taníttassék és
fejlesztessék. és hogy igen kivánatos a kézügyesítő-gyakorlatoknak mentől szélesebb
körben való elterjedése : az állam dijakat tíiz ' kik oly osztályok fentartására, melyek
a népiskolával kapcsolatban állanak és melyekben a rajzot az előirt médszer szerint
tanítják.· Ha valamely iskolában jó sikerrel tanítják az említett gyakorlatokat,
minden növendék után 6 shilling jutalom jár az iskolának vagy tanítónak; ha
pedig kitünő sikert érnek valamely iskolában e gyakorlatok tanításában minden
.tatluló után a jutalom 7 shilling. Azért már 1890-ben 142 angol. tanító jelent-
kezett N áásben fel vételre.

Akál hova tekintünk, mindenhol, Europaban úgy mint Amerikában azt látjuk,
hogyakézügyességi tanítást behozzák minden iskolába és tanítási rendszerünk
kiegészítő részének kezdik tekinteni mindenhol. Francziaországban, a hoi más
irányt követnek e tekintetben, törvénynyel biztosítják a szóban levő gyakerlatoknak
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a népiskolákban való tanítását; ugyan így van ez Finnországban is. N émetországban
százakra rug azon iskolák száma, a melyekben a kézügyességet folytatják, és
Lipcsében a képző-intézetben évenként nagyszámu tanerőt képesítenek e szakmára.
Oroszországban l Oüü-nél több ily kéziigyesitő-iskola létezik; sőt még Ausztriában
is van ilyen iskola és pedig számszerint 50, Japánban 200.

N em hagyhatom érintetlenül azt a kérdést, vajjon Svédhonban, hogy tartják
fenn és rendezik be ezen intézeteket? Svédország, a mint tudjuk 24 "Lau" -re
azaz kerületre van osztva, mindegyik ily Lannek van külön képviselőtestülete
(Landsting); 'a Lan élén van a helytartó (Landshöfdiug). Az évek hosszusorán át
minden Lanben közhasznu ügyek előmozdítására úgynevezet háztartási társulatok
keletkeztek, melyek ismét több egyletre, melyek mindegyike más működési körrel
bir, vannak osztva: az egyik a. slöjd, a másik a halászat, a harmadik meg pl. az
állattenyésztés előmozdításán fáradozik. Igy az Elfsborg-Lan slöjdegylete kézügye-
sito-iskolákat állit fel miudenfelé fiuk és leányok számára. különösen pedig azon
fáradozik, hogy a slöjdtanítás minden népiskolának tantárgyát képezze. Több
tanítönak, kik egyegy slöjdtanfolyamot akarnak el végezni, ösztöndíjat adnak, akár-
hányszor pedig az iskolának ingyen rendeznek be egy műhelyt, hogy a tanító
tarrithassa a slöjdet, Ezen e~ylet továbbá a slöjdtanításra való felügyelettel
inspektorokat biz meg, Kik fizetést kapnak az egylettől a hivatal viseléseért. Az
erre szükséges pénzt három forrásból meriti az egylet. Az egyik forrás a szesz-
adó ; mikor tudniillik a szeszgyártást az állam vette kezébe a nyereség egy részét
a községeknek BS Laneknek engedte áto Az állam a szeszes . italok után
befolyó fogyasztási-adót a tartománynak, illetőleg a községnek adta, maga
pedig a kereseti adót tartotta meg A fogyasztasi- adó % -öd része azon
községeké, hol a szeszt fogyasztják, I/;-ödét a háztartási társulat kapja, I/s-öd
pedig a Landating pénztárába folyik. Ezen összegnek egy részét a Landsting a
slöjdegyletnek engedi át, a mi nem csekélység, mert hiteles kimutatás szerint egy
egylet évenként körülbelül 12000 koronát kap e forrásból. Hasonló összeg pénzt
kap a slöjdegylet a háztartási társulattól. Harmadszor pedig az állam is nyujt
neki évenként egy bizonyos segélyt. Természetesen az ö-szeg, melyhez a slöjd-
egylet ilyformán jut, a különböző Lánekben és a különböző viszonyokhoz képest
különböző. Azonkivül az állam minden iskolának, melynek tantárgyát képezi a
slöjd, 75 koronát mint évi segélyt ad. Ezt a berendezést én nagyon helyesnek
találom. Mert a . mily kártékony egyrészt a szeszes italok élvezete, - egészen
kiirtani pedig ezt a bajt sohasem fog sikerülni. - azt inasrészt a fogyasztási-adó
czélszerű felhasználása által tizszeresen helyre pótolják: mert ily m6don biztositva
van a kézügyesitő iskolák fennállása és nem szükséges mindig anyagi támogatásért
könyörögni.. A növendékek Svédhonban a slöjdtanulásért nem fizetnek semmit, az
anyag is ingyen jár, valamint az elkészített tárgyak is ingyen a növendék birtokába
mennek áto A tanitást csaknem kivétel nélkül mindenhol a tanító, nem pedig
mesterember végzi.

Mielőtt még egészen befejezném azt a képet, melyet Önöknek ez előadásommal
nyujtani kívántam, legyen szabad még egy futó pillantást vetni a jővőbe és kifej-
teni, vajjon nálunk behozható-é és mikép a kézügyességet fejlesztő gyakorlatok
tanítása?
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Az én nézetem szerint e czél elérésé-re mindenek előtt sziikséges volna, hogya
kormány szorgalmas és lelkiismeretes tanitókat küldjön el Naasbe, hol azok szigoru
ellenőrzés mellett a szükséges gyakorlatokat elsajátitsák. Azután nyujtson az állam
alkalmat a tanítóknak, hogy ott szerzett ismereteiket az ország különböző részeiben
érvényesithessék, azon meghatározott megbizással, hogy a svédországi rendszert
hazánk peciális viszonyaihoz álkalmazzák mint ezt Angol és Oroszország is tették.

Ha ez megtörtént, akkor gondoskodjék az állam, hogy hazánkban a szün-
időkben tanfolyamok létesíttessenek, melyekben tanítóink a szükséges kiképeztetést
nyernék és csak azután állitson az állam évenként több ily kézügyesitő-iskolákat
fel, - vagy támogassa legalább - ilyenek felállítását hathatósan oly formán,
hogyaközségeknek, a hol az iskolában heti 2-4 órán át a kézügyesitő-gyaker-
latokat a tanító tanítja, nyujtson évenként áJlamsegélyt a költségek fedezésére;
nagy kiadásokat ugy sem igényel az ily tanítás, mert az első berendezés által
származó költségeken kivül már nagyobb kiadások alig vannak; -az anyag ugyis
olcsó, az évenként tönkre ment eszközök újakkal való pótlása is kevés költségbe
kerül; a helyiség pedig épen semmibe sem kerülne, mert erre az iskolatermet
lehetne használni, a mint azt Svédországban teszik.

Hogy ha a kézügyességi oktatás fenti módon a népiskola felsőbb osztályai-
ban megkezdődnék, a felsőbb nép- és polgári-iskolákban valamint a középiskolák
alsó osztályaiban folytattatnék, akkor ezáltal nemcsak a polgári iskolákkal össze-
köttetésben levő ipari szaktanfolyam nyerne alapos támogatást, hanem a házi-ipar
elterjedése és az egész ipar hatalmas előmozdító rugót nyerne. A svéd rendszer
alkalmazását -azért ajánlom, mert alapelve, hogy a könnyűről haladjunk a nehe-
zebbre, és mert a nevezett iskolák minden osztálya számára nyujt megfelelő mun-
kát. Ez mind azonban nem zárja ki azt,' hogy e téren más irányu kisérletek
is tétessenek, hogy pl. előkészitésül az ugynevezett karton-munkák szolgáljanak;
alapul azonban, daczára a kezdet nehézségeinek, mégis a svéd elveken alapu16
kézimunkák tanítását tartom legczélszerübbnek. És ha a háziipari oktatásra fordí-
tott pénzösszeg mindjárt a kézii.gyességi tanításra fordíttatnék, az államnak, leg-
alább kezdetben, az eddiginél több kiadása nem volna, miután mindenekelőtt csak
a háziiparmunkákat a kézügyesítő-gyakorlatokka 1 kellene helyettesíteni. Igaz ez
megint egy hosszu ut, melyen haladva azonban annál biztosabban czélt érnénk.
Vigyázzunk, hogy az ügyet el, ne hamarkedjuk. Itt Sopronban már jelenleg ily
irányu kisérletet teszünk és a középiskolák növendékei számára is szándékozunk
egy tanfolyamot berendezni. Hogy mily sikert érünk el e kisérlettel, attól függ,
hogy a maga~ miniszterium és a nagy közönség micsoda állást foglal el velünk
szemben; én magam tehetetlen vagyok, ha a m. t. közönség nem nyujtja szives
támogatását. Adja a jó Isten, hogy e munka, melyet oly kedvező előjelek közt
megkezdtünk, édes hazánk javára és áldására mielőbb sikerüljön.

. Schranz .Mihály.

Az isk. mulasztasok korlatozasai körüli teendőink
(Folytatás.)

De melyik mulasztást tekintsük indokolatlannak? Erre a kérdésre is megfelel
a fentebb említett "Utasítás" 54. és 55. §-a a következőképen:
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,,54. § A tanul6knak a tanít6 engedelme és elfogadhat6 helyes ok nélkül
iskolát mulasztani nem szabad. Iskolamulasztásra engedélyt adni, vagy engedély
nem kérhetés .esetén a mulasztást kimenteni a következő esetek bebizonyításával
If-het: 1. ha a tanuló oly betegségbe esik, mely ruiatt kénytelen az iskolából
kimaradni ; 2. ha a szülője, vagy családjának valamely tagja annyira beteg, hogy
a miatt a tanulónak erkölcsi kötelessége otthon maradni; 3. a család körében
történt halál vagy hasonló családi csapás esetén ; 4. a háznál előforduló nagyobb
családi ünnepélyek (pl. házasodás) alkalmával.. .

55. §. Az iskolai mulasztásokról a tanító (vagy a tanítók) a vallás- és közokt,
miniszter által kiadott C. iniuta szerint rendes mulasztási naplót vezet. TI; mulasz-
tási naplóban minden növendék nevének van külöu helye s minden növendék neve
után következik tiz hónap rovata; mindenik hónap hat függőleges és öt vízirányos
vékony vonallal apró koczkákra van felosz-tva. A vízirányos vonalak (5) jelentik a
hónap heteit; egyik koczkát a másiktól el választó vonalka jelent egyes napot. A
vonalka felel ti koczka üreg jelenti a délelőtti, a vonalka alatti koczka a délutáni
időt. A délelőtti idő elmulasztása egy mulasztás, a délutáni idő elmulasztása
második mulasztásnak számítandó. A malasztásokat a következő hónap első napján
összeszámítja s az 'WI. ö. (mindössze mulasztott) rovatba beírja. Ez' összegből le-
számítja a kimentett mulasztásokat s a maradékot a k. n. m. ö. (ki nem mentett
összes mulasztás) rovatába íjja."

Igaz ugyan, hogy az a tanító, ki a mulasztókkal szemben ekként jár el, s
az a lelkész, ki a tanítót ezen eljárásában' támogatja, sok kellemetlenségnek teszi
ki magát. Azt a panaszt ugyan, hogy a gyülekezet nem szerzi meg a mulasztás-
naplót, nem tekinthetem másnak mint kicsinyes kifogásnak. a melyre csak azt
felelhetem, hogy az a tanító, ki a gondnokkal nem tudja azt megvetetni, készítsen
olyat saját maga. Kellemetlenséget csak a szülfík s a községi biró részéről vár-
hatunk. Tudjuk u. i. hogy népünk csökönyösen ragaszkodik a régihez s mihelyt
kényszerítjük, hogy a korral haladjon, magunk ellen ingereljük. Így nem akar az
sem a fejükbe menni, hogy miért kelljen. most gyermeküknek az iskolából való
elmaradhatását is kérnlök s miért kelljen ennek elmulasztása esetén büntetéspénzt
fizetniök, holott az ő gyermekkorukban nem volt igy. Ismeretes továbbá a falusi
biroknak azon szokása, hogy a nép előtt mindig szerétnek tündökölni s ha valakit
büntetniök kell, azzal védik magukat, hogy hiszen ők. nem tehetnek róla, mert
nekik a törvény, a főszolgabiró, a tan felügyel ő, a jegyző ÚI", a tisztelendő űr, a
tanító- úr megparancsolta, hogy ezt tegyék. Természetes, hogy azután a kötelesség-
mulasztás miatt megbűntetendő egyén siet a lelkészhez s tanítóhoz s ha a kérés
JÍemhaszná:l, gyakran még haragjának Sem átall kifejezést adni.

"Az iskolai mulasztásokról " szóló czikk irója (mult évfolyam 6. sz) panasz-
képen fel említi, hogyaszülőknek, kiket a tanító azon kérésükkel, hogy gyermekük
mulasztását utólag izazoltnak jelentse ki, elutasított, a lelkész akárhányszor telje-
síti kérését. Lehetnek ugyan egyes esetek, midőn a mulasztást utólag igazoltnak
lehet kijelenteni, de hogy ezt a lelkész a tanítónak tudtán kivül, sőt annak akarata
ellenére tegye, az semmi körülmények közt sem engedhető meg. Nem már azért
sem, mert a "Mulasztási kimutatás" a tanító és az iskolaszéki elnök által közösen
aláirt okmány, melyet egyik aláíró a másik nélkül meg nem változtathat. De nem
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engedhető meg azért, sem, mert épen ez az eljárás volna a legalkalmasabb arra,
hogy a tanítot necsak a szülők, hanem az egész gyülekezet odiumának is kiszol-
gáltassa. Pedig a tanítónak rendes en amúgy sincs valami sok jóakarója, vajjon ki
védje őt, ha közvetlen feljebbvalója, á lelkész tagadja meg tőle a védelmet Sze-
retem azonban hinni, hogy at. czikkíró panasza nem is általános, annyival is
inkább, mert hiszen az .Egyházi ~'endszer" 230. §-a határozottan megköveteli a
lelkésztől, hogy .a tanítőt, mint munkatársát becsülje, tanácsával gyámoJítsa, 'annak
hivatalos tekintélyét növendékei és hivei előtt, túlbuzgóság vagy heveskedés által
ne osorbítsa l"

Hogy azonban minél ritkább an kelljen a mulasztásokat utólag igazoltaknak
kijelenteni, szükséges, hogyaszószékről a tanév megkezdésekor, az iskolában
pedig gyakrabban is kijelentessék, hogy aki bármely ok miatt mulaszt, a mulasztás
okát azonnal jelentse be, esetleg pedig kéljen előre engedélyt, mert különben
igazolatlanul mulasztónak fog tekintetni.

A míg egyrészt így járunk el a szülőkkel szemben, másrészt a községi elől-
járőságot is ellenőrizzük, hogy vajjon megteszi-e kötelességét. Az •Utasítás a polg.
községek számára" u. i. szigorúan meghagyja, hogy:

.2. §. Mihelyt a községi _előljáróság vagy saját tapasztalása, vagy a helyi
iskolaszék vagy székek, vagy magán=személyek feljelentése utján megtudja, hogy
valamely tanköteles rendetlenül, vagy épen nem jár iskolába (bármely jellemü
legyen azon iskola, melybe járnia kellene), az iskolamulaszt6 gyermek szülőjét az
1868. XXXVIII. t. ez. 4. §-a értelmében meginti, többszöri mulasztás esetén foko-
zatosan megbünteti, a bűntetésből származó bírságot szigorúan -behajtja és az így
összegyűlt pénzt az iskola pénztárába beszolgáltat ja.

Négy izbeni megintés után az iskolát még folyvást mulasztö tanköteles
gyermek mellé az 1868. XXXVIII. t. ez. 4. §-a értelmében gyámot rendel, ki
aztán a gyermek pontos iskolába járásaért felelős.

Ha az illetők a mulasztök névjegyzéke hetenkénti bemutatását elmulasztanák,
azt tőlük minden két hétben felelősség terhe mellett bekövetelni köteles.

7. §. Önként értetik, hogy a tanköteles gyermekek szülői (gyámjai, gazdái)
csak annyiban kötelezhetők gyermekeik iskolába. járatására. a mennyiben a helybeli
iskolákba azok: l-ször beférnek .... stb., 2-szor törvény szerint kötelesek vol-
nának járni.

27. §. A községi előljáróság a fenebbi szakokban megszabott kötelességeit
a legszigorúbb pontossággal köteles teljesíteni, mivel ha e kiszabott kötelességei
tejesitését akár az egész előljáréság, akár annak egyes tagja elmulasztaná, a
törvényhatósági közigazgatási bizottság vagy saját kezdeményezéséből, vagy a
vallas- és közoktatásügyi miniszter rendeletére ellene fegyelmi vizsgálatot indít"

Sokan panaszképen hozzák fel, hogya községi előljáróság - a szegénység
örve alatt sok szülét fölment a büntetés - s ily mödon gyermekeiknek iskolába
küldése kötelezettsége alól. Erre nézve megjegyzem, hogy szegénységi bizonyítványt
csak annak lehet adni, a ki •birtoka, tőkepénze vagy járadéka után, vagy pedig
munkája és szolgálata folytán nem huz nagyobb jövedelmet, mint a mennyit a
szegény lakhelyén szekésos közönséges napszám tesz." Míután pedig a szegénységi
bizonyítvány csak ügy érvényes, ha azt az illetékes lelkész is aláírja, _s tuiután
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)1a7.0k, a kik a szegénységi bizonyítványt kiállítani vagy megerősíteni hivatvák,
személyes felelősség és kártérítés terhe alatt köteleztetnek a bizonyítványt kérőnek •
vagyoni és kereseti viszonyai iránt pontos és megbizhat6 tudakoz6dás útján ma-
guknak megg-yőződést szerezui": 6vakodni fog ~ lelkész oly szegénységi bizonyít-
vány aláírásátől, mely a val6ságnak meg nem felel. S ha a szegénységi bizonyít-·
Válly a szülők részére kiállíthat6 s kiállítandó, meg kell követelni, hogy azok
vagy az iskola, vagy a közs. faiskola körül a büntetéspénznek megfelelő munkát
teljesítsenek.

Egyébként az előljár6ság is 6vakodni fog olyasmit tenni, mit tennie nem
szabad s olyasmit elmulasztani, a mit tennie kell. Mert ismernie kell az" Utasítás
a polg. közs, iskolaszékek számára" 34. 9-át, mely szerint: .Ha a községi elől-
jár6ság ... az iskolamulasztások megbűntetésénél nem járna el elég erélylyel és
eredménynyel, az iskolaszék köteles erről azonnal jelentést tenni a tanfelügyelőnél. "
Ismernie kell az· "Utasítás a népnevelési tanlelügyelők számárá a 4., 20., 60. és
62. §-ának a tankötelesek összeíratása és ískeláztatására vonatkoz6 rendelkezéseit,
ismernie kell az 1876. XXVIII. t. ez. 5., 6. és 7. §§-ainak s az ezeken alapul6,
.A közig bizottság hatásköréről szól6 utasítás" 16. és 22. §§-.ainak határozatait,
mely utóbbi világosan kimondja, hogy: a közig. bizottság •mint fegyelmi hat6ság
fegyelmi vizsgálatot indíthat, a vallas- és közokt. miniszter rendeletére pedig
köteles indítani:

2. p. a községi előljár6ságok bármely tagja ellen, ha az megsérti, vagy
hanyagul teljesíti a törvényben és szhbály- vagy kormányrendeletekben az iskolaügy
iránt megszabott kötelességét." (L. fentebb: Utas. polg. közs. számára 27. §.)

V égűl még csak egyet akarok tanít6ink és iskolaszékeink figyelmébe ajánlani.
Tudniillik azt, hogy ha mi másoktól megköveteljük a törvény megtartását, tartsuk .
azt meg mi is. Tartsuk be a törvény által megkivánt szorgalomidőt, melyet az
1868. XXXVIIIt. ez, ll. §-ának 5. pontja faluhelyen legalább nyolcz, városban
legalább kilencz hdnapban állapít meg j tartsuk be az 6rarendben megállapított
tanórákat s tegyünk meg mindent tanügyünk emelésére. A lelkész s az iskolaszéki
tagok, valamint az előljár6ság tagjai látogassák meg minél gyakrabban az iskolát,
óvakodván azonban attól, hogy a tanmenetet iskolai •vizsgálatok" rögtönzése által
megzavarjak.

Ha ily m6don törekszünk aczél -- az iskolai mulasztások korlátozása -
után, biztosan hiszem, hogy azt elérjük. a mint ezt számos példa bizonyítja. A
kellemetlenségekre ugyan el lehetünk készülve, de ki ne szenvedné el ezeket a
szebb jövő reményében? Mit is mond a költő? Előtted a kűzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, Az erős megállja, És tudod az erő micsoda? ,.- Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyant arat."

Adorján Ferencz;

Egy alföldi kis evang. egyház 100 éves jubileuma.
Az alföld egyik gyászos emlékezetű megyéjének, Aradnak Új - F az e k a s-

Var s á n d községe,- tiszta magyal' ág. h. ev. vallásu lakosaival. - f. évi május
h6 8-ikán ünnepelte fennállásának 100-ik évfordul6ját E kis falu - alig 800
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lakosával - vallás és nemzetiség tekintetében teljesen elszigetelten áll; körülött
oláhok és r. kath. vallásu németek laknak. E körülmény okozta különösen a
roppant érdeklodést, melyet megyéuk s távoli vidékek közönsége e kis falu jubi
leumi ünnepsége iránt mutatott. ~e:-,jelent ott Aradmegye alispánja, több tisst-
viselője, a község országgyűlési képviselője, a járás tisztviselői, a Bo h us é
8 oly mos sy család egy·egy tagja, utóbbi, miut felügyelő az apatelki ágo h. ev.
egyház képviseletében, s a szomszéd községek intelligentiaja majdnem teljes szám-
ban. De ha szivesen látott vendége volt a kis egyháznak a világi elem: tollal
alig leírható az a lelkesedés, melylyel egyházi, különösen dunántúli vendégeit
fogadta és környezte. Már nehány nappal a jubileum előtt leirhatatlan öröm
fogta el a község lakosainak szivét, midőn értesítést vett, hogy jönnek a lovász-

. patonaiak, az ősrokonok. És méltán örvendettek már előre a jövetelnek, mert az
a kedves emlék, melyet Bog n á rEn d re lovász-patónai lelkész úr 4 társával
együtt megjelenésük és itt időzésükkel a lakosok szivébe hagytak, meg lesz őrizve
mindaddig, mig csak Varsánd s abban egy ev. ember élni fog. A lovász-patonaikbaa
az egyház ős·anyját ölelte keblére, mert hiveinek tulnyomó része onnan, továbbá
Kemenes-Högyészről és vidékéről szakadt el a ~l Svik század közepe táján, Torontál
megyének Náköfalva, másként 8zőllős községébe, onnan pedig 100 évelőtt az egész
egyház lelkészestél együtt mostani belyére. Később a szintén dunántúliakból 150 évvel
ezelőtt alakult orosházai egyháznak az ország leguagyobb magyar evang. egyhá-
zának, egy raja követte a szőllősiek példáját stelepedtek meg a községben. Az
orosházai gyülekezet, mint anya- egyház Ver ess .J ó zs ef ev. lelkész és ország-
gyülési képviselő; Sass István tanító és 2 presbyter által volt az ünnepéljes
képviselve s a lovászputonaikhoz hasonló szivélyességgel elfogad va. Az egyháziak
részéről megjelentek még: Csermák Kálmán a tót-komlósi, Frindt Lajos az aradi
és Gálik Mátyás az apatelki ev. egyházak lelkészei ; továbbá Csarejs György,
Povázsai Máté és Droppa Gyula békés-csabai tanítók.

Május 8·án, vasárnap, kora reggel taraczk-Iövések hiraették alakosoknak
a várva- várt ünnep felvirradtát A máskülönben csendes falucska ünnepi diszt
öltött e napon. A templom és községháza előtt gyönyörű diadal-kapu várta a
szent- annai vasut-állomástól érkezendő vendégeket; s a midőn azok 1/29 6rakor
egy 20 tagból álló disz-banderium vezetése mellett, élén az öreg biró-
viselt Mód Mihálylyal, harangzúgás, taraczklövések s a Rák6czy-induló hangjai
mallett a templom elé értek: szünni nem akaró éljenzéssel adta jelét az egybe-
gyült lakosság, a határtalan tisztelet, ragaszkodás és lelkesedésnek, melylyel külö-
nösen a község szülöttjét, Aradmegye alispánját, 8 za t hm á r y Gy II 1á tsa többi
kedves .vendégeket várta és üdvözölte.

A tulajdonképeni ünnepély 10 órakor vette kezdetét a templomban, mely
ez alkalomra eddigi puritán egyszerűségéből kivetkőztetve, valóban díszes állapotba
bozatott; ugyanis a másfél évelőtt alakúlt nőegylet egy 200 frtos, dúsan aranye-
zott és pazarul kivarrott bordó selyem plüs oltár-terítőt készíttetett és egy diszes
csillárt vett; a templom belseje, az oltár, a padok ki lőnek festetve, az orgona
kijavittatva; új gyönyörü papi szék és keresztelő medencze ajándékozva s a toronyba
a nernes község áldozat-készségéből 1300 frt értékben 3 új harang öntesve.

Az ünnepi isten-tisztelet az "U ram Isten" bevezetése után a "Dunántúli
énekeskönyv" 138. éneke 4. versének eléneklésével vette kezdetét; mire Bognár
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Endre lelkész úr az oltár eiőtt búzg6 és áhitatos imát mondott. Ezután a helybeli
lelkész, Csepregi György által az ünnepélyre irt alkalmi ének következett, melynek
elhangzása után Frindt Lajos aradi lelkész úr olvasta az oltár előtt a 100-ik
zsoltárt. Ezzel ev. egyházunk hymnusának 2 versét énekelte a lelkes sereg. Majd
a helybeli lelkész lépett a sz6székre s Ezsaiás prof. 7. 14. verse alapján egy
val6ban magas szinvonalon álló egyházi beszédet mondott. Helyszűke miatt elég
legyen csupán a felosztás közlése: .

"Immánuel! az Isten vélünk!
Ezt hirdeti ez ünnepélyünk,
Shitcsillagunk, a miglen élünk:
Azért a hála csak Őt illeti,
S lelkünk bizalmát Ő belé veti."

A beszéd után Veress J 6zsef orosházai lelkész úr szívből és szívhez sz616
zár6 imája, áldása s a 21. ének első versének eléneklésével az ünnepély egyik
legmagasztosabb részlete a diszközgyülés vette kezdetét. A gyülés folyama alatt
üdvözölték a kis egyházat a lovász-patonai, orosházai, aradi, apatelki és t6t-koml6si
egyházak, továbbá Szathmáry Gyula alispán úr és Wittmann János orsz.-gyül.
képviselő úro

Az egész jubileumi ünnepség leglélekemelőbb és legmeghat6bb mozzanata
a lovászpatonai egyház üdvözlete volt, melyet Bognár Endre lelkész űr tolmácsolt
de tetőpontját érte el a meghatottság akkor, a midőn átadta a helybeli egyháznak
a lovászpatonai egyház ajándékát: 3 zacsk6 földet. Ezek egyikének, a mely az
ottani szánt6földekről lett szedve, úgymond sz6nok, az a tulajdonsága, hogy minél
több verejték öntözi, annál bővebben terem; a másikának, mely a templom küszö-
béből vétetett az, hogy az soha ki nem gyöpösödik, s a harmadiknak, mely az
ősök: . a Szilvágyiak, Barthák, Horváthok, Finták és Vargák sirjairól lett össze-
szedve az, hogy az örömünnepen is figyelmeztessen arra, hogy porból vagyunk és
porrá leszünk."

Végűl fololvastattak Sárkány Sámuel ev. püspök, Achim Ádám ev
esperes, M 6 d Lén á r d kemenes-aljai ev. esperes s több mások l:dvözlő levelei

Az istentiszteletet s a diszgyülést a szokásos közebéd követte; hogy lelkes
tosztekban hiány nem volt, könnyen képzelhető. Ez alatt a falu közlakossága a
községház udvarán felállított óriási sátorban gyűlt egybe, hogy magnum áldomást
igyék s kedvére mulasson.

Denique még e kedves ünnepségnek is . elkövetkezett a vége s a kedvesi
vendégek felejthetetlen emlékkel szivökben, de nehányan, különösen a lovászpatena
ked ves rokonok a válas fájdalmas érzésével hagyták el a kis falut sannak lak6it.

Bizonyára érdemes még a megemlítésre, hogy az egyház 100 éves fenn-
állása emlékére egy másodtanítói állás rendszeresítését határozta el s ez álláshoz
a nemes község tanít6i lakra 1500 frtot s nagym. bár 6 Ed e-l s h e i m - Gy u 1 a y
Li P 6 tes .. és kir. lovassági tábornok úr, az egyház főfelügyelője évi 100 frt
segélyt adományozott. Ezeken kivül a vendégek részéről a néhai varsándi lelkész-
nek családja iskolai czélokra 300 frtot, amegye alispánja, 100, s eközség orsz.-
gyül. képviselője szintén 100 frtot adtak.
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A rnindeohatö adjon hazai evang. egyházainkmk sok ily nemeskeblü s fen-
költ gondolkozásu barátokat.

Isten velünk! Üdvözlet Dűnántúlnak !
t,..aUDer Gus~tá.v,

ev. tanító.
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1892. június 8-án.
Ferencz József, jó királyom!

Téljen áldás, nevedre.
Légy népedtől, hű népedtől

. Mindhalalig szeretve.
Alkotmányunk első őre

A ki voltál idáig:
Viselhesd még szent fejeden

A koronát sokáig.

Huszonöt év ·múlt azóta,
Hogy koronánk viseled;

De megáldott a jó Isten
Rajta minden gyöng·yszemet.

Szerétetnek s igazságnak
Fénye ragyog azokon;

S tőlük áldás nő ez ősi
V érszerezte 'billt9koo.

Ferencz József, jó királyom!
Kérve kérlek tégedet:

Mintszeretted, üg-y szeressed
Ezután is népedet.

S a rnerre jársz, a merre kelsz,
Áldjuk minden nyomodat ;

S majd hálánknak virágival
Ültetjük be porodat. ..

Visszatekintés.
Mint az amazon hullámai őserdők templomi csendjében, nyugalmas mél-

tósággal halad az emberiség történetének folyama .az örökkévalóság felé. A
-béke angyala úgy látszik kiterítette szárnyait felettünk, minden ernber tiszteli
felebarátja jogait és senkinek sincs egyéb gondja, mint a saját és övéi lételéuek
fentartásahoz szükséges táplálékot a természet emlőinek kifogyhatlan forrásaiból
előteremteni .és az emberiség nagy czélja felé való általános haladásban közre-
múködni. .

Ha egy bizonyos magaslatról áttekinthetnénk napjainkban a vén Európa
lakosságát, örömre gyuladna az ember kebele a szép látványon, -mely ottan
szemei elé tarulna. A nemzetek úgy látszik teljesen kibékültek egymással,
még il keleti kérdésnek 'Sincs semmi nyoma. 'Olykor olykor végig fut ugyan
Európa idegszálain Oroszország harczi készülődéseinek lélekborzongató hire i
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de miután ez az eset rendesen . az osztrák-magyar birodalom delegatióinak
össze ülése előtt közvetlenül szokott csak előfordulni, vagy legfelebb egy-egy
börzespekulansnak sikerül - mint a mult deczember hóban - ilyen hirt
szárnyra bocsátani; a kiket a mi közös' leöltségvetésünk közelebbről nem
érdekel, figyelemre se méltatja e híreket, a gyáros nyugodtan munkálkodik,
a földmívelő gondtalanul szánt, vet, a tudós zavartalanul mélyed el a tudo-
mányos köreinek vizsgálásába, a kereskedő akadályok nélkül bonyolitja le
üzleteit.

Ugy látszik áldott időket élnek a föld lakosai. Annál meglepőbb, mikor
ezt az általános nyugalmat Ravachol bombájának mcsszeható csattanása sza-
kitja meg. Meglepő azokra nézve, kik a felszin látszatából it élnek, de nem _
azok szemeiben, kik tudják, hogy az emberiség szivének mindennapi közönyt
nyugalmat seinlelő kérge alatt veszedelmes, rettenetes tűz lappang s ez a
bomba vetés nem egyéb volt, mint ama torrogó tüznek vulkánszerü kitörése.

A s o c i ali s mus - a többi elnevezés*) tulajdonkép, mind ezen egy
anyának különféle tulajdonu, de egy test s vérből származó gyermekei - napról
napra nyer térben, emelkedik az elkeseredésben és ennél fogva kiméletlenség-
ben, napról-napra növekedik erőben. Aligha csalódunk, ha azt hiszszük, hogy
a nemzetközi politikai mozgalmakat, nevezetesen a most legégetőbb keleti
kérdést is e rém félelme tartja lekötözve. Innen van ez az általános szélcsend.

De egy másik háborgó elem is létezik e látszólagos nyugalom és
közöny jégkérge alatt: a fel eke zet eke g y más hoz val ó vis z on y á-
nak kér d é s e, mely jelenleg. épen mi nálunk foglalkoztatja a közügyek terén
gondolko_dó főket legélénkebben, vagy hogy a hírlapirodalom kifejezésével
éljek: nálunk most akút jelleget öltött. A kath. egyház azon követeléssel
lépett fel, miszerint a gyermekek vallását mindenkor a szülők határozhassák
meg, így kivánja azt a 1 eik i ism ere tsz a bad s á g. Sajátságos, hogy ,!-Z

az egyház, mely magát egyedül üdvözítőnek, általánosnak, katholikusnak
nevezi, mely elnevezés maga homlokegyenest ell en kez i k a lelkiismeret-
szabadsággal, ebben a kérdésben ezt a kizarólag protestáns eszmét használja
fel czégérül ellenünk. Jól jegyezte meg dr. Králik Lajos, a budapesti evang.
esperesség ujonnan választott felügyelője az ő székfoglaló beszédében, hogy
ha gyermekek vallása törvénynyel szabályozva nem lenne; akkor = a gyóntató
szék, a kath. egyház erős hierarchikus szervezete, nagy vagyona és hatalma,
mely jutalmazni tud, érvényesülne egyházunk ellen.« Nem kell még ezeken
kivül azt se felednünk, hogya magyar állam maga is tulajdonkép katholikus
jellegü, mi;1éI' fogva a hatalom a kath egyház kezében van, következéskép a
vallasügyét szabályozó törvény nélkül a gyengébb egyházak ki lennének szol-
gáltatva a hatalmas túlkapásainak.

. Miután az új esztergomi primás, Vaszary Kolos, kinyílatkoztatta, hogy e
felekezeti kérdés békés megoldását tűzte ki feladatául, s e czélból Rómában
is megfordult, soká-ig járt az a hír, miszerint a tanácskozások eredménye oly
intézkedés lesz, mely sem a haza tekintélyét, sem a felekezetek érdekeit nem
sérti. Azonban végre is meg kellett győződnünk a felől, hogy a kath. egyhaz

*) Socialdemocratia; cornmunismus, nihilismus, anarchia, internatio nalisraus.
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az 1868. évi LIll. törvényczikk megváltoztatásaról lemondani nem akar. Végre
május 19-én a közoktatásügyi tárcza költségvetésének tárgyalását gr. Csáky
Albin miniszter azzal kezdette meg, hogya kérdést minden oldalról megvilá-
gítva alapos érvekkel kifejtve az említett törvényczikk szükségszerüségét és
helyességét határozottan kinyílatkoztatta, hogy kormányunk azt mezváltoztatni

• b

nem engedi. ·A természeti jog olyan - mondá - hogy mihelyt az állami,
vagy a társadalmi rend megkivánja, mindig korlátozható és mindig korlátoz-
tatik is>. Rámutat annak- rendbontó következményeire, hogy ha a szülők ter-
mészeti jogát e tekintetben -nern korIátoznánk, ." hogy pl. a kath. szülők is
elhatározhatnák akkor, hogy gyermekeik protestánsok legyenek». Vagy ha
megegyeznek a szülők abban, hogy gyermekeik protestans vallásban nevelőd-
jenek ; -a kath. nő, mikor leánygyermeke .születik, lelkiismereti, vallásos furda-
lásból, vagy családjának befolyása folytán gyermekét mégis a kath. plébánoshoz
küldi megkeresztelés végett, a kath. lelkész semmiesetre se fogná megtagadni
a keresztelést», és ezzel ismét csak megsértené a törvényt. Az oly intézkedés
tehát, minőt a kath. papság kiván, a felekezeti surlódásoknak nem venné elejét
De hogya kath. plébános vallásos meggyőződése ellenére ne legyen kénytelen
az általa keresztelt s törvény szerint más felekezetbe tartozó gyermeket anya-
könyvelés végett kiadni, az az intézkedés lesz behozva, hogy a vegyes házas-
ságokból ~származó .gyermekeket nem a lelkész, hanem a p:o 1g á r i hat ó-
s á g fogja anykönyvbe- vezetni. Ezzel tehát a felekezeti kérdés egyelőre
alkalmasint leszorul anapirendről.

Egyébiránt nagyon üdvös dolog, hogy e kérdés felszínre került egyrészt
azokra nézve, kiket a hosszu béke tétlenség kényelmes párnájára fektetett,
másrészt azokra nézve, kik vallástalanság korcseszményének hódolva azt hitték,
hogy vallási harczok korát az emberiség túlélte már. Ezek megszégyenülve
fognak felületes gondcilkozásmódjukkal háttérbe vonulni, amazokat a küzdelern
tettre fogja serkenteni.

Ezen kivül kormányunkat még hazánk. ö n áll ó s á g á nak és a monarchia
másik feléhez való viszonyának kérdései és abe 1 r e for mo k foglalkoztatják.
A képviselőválasztások urnájából a kormánypárt bár megfogyva, de általános
többséggel, az ellenzékek megszaporodva kerültek elő. Az ors7.ággyülést
február 22-én nyította meg a király a budai várpalotában. Megkezdődött aztán
a hosszu és kuzdelmes felirati vita, mely alatt leülönösen Apponyi Albert gr.
a nemzeti párt vezére ~állott a támadások élére, vádolván a kormányt, hogy
nemzeti intézményeink érdekében nem elég erélyes, és hogy főkép a törvény-
hozás terén kevés eredményt képes felmutatni. Sajátságos jelenség, 'hogy az
a párt, mely régi időktől fogva mint conservativ, bizonyos tekintetben Róma
felé hajló, egy-egy kicsit mindig inkább Bécs mint a szélső nemzetiségi irány
felé vonzódó párt, melyhez egy Apponyi György, Majláth, Bartal tartoztak,
most nemzeti elnevezést vett fel és egyrészt erőteljesebb ellenállást igér Bécs-
nek birodalmi nyomása és a militarismus követelései ellenében, másrészt igazán
szabadelvű reformokat.

: Tény az, hogy az összbirodalom érdekében s a két állam közti béke
kedvéért nemzeti önállóságunk rovására sok és nagy áldozatokat hozunk,
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melyekre a 67 -iki kiegyezés nem kötelezi hazánkat. Hogy a nemzeti párt,
ha csakugyan kormányra kerülne, kevesebb áldozattal érne-e czélt s betart-
hatua-e összes i;;éreteit, az a jövő titka, mely felől e soruk keretében, hol
csak befejezett tényeket akarunk előszámlálni, nyilatkozni nem lehet.

A tan ügy reformjának kérdéséhez a közoktásügyi miniszter nem rég
tanácskozásra hívta össze hazánk jelesebb tanférfiait. E tanácskozás az eg y-
ség esk ö z é p isk o I a elvét fogadta el. E szerint kilátás van reá, hogy
sokféle irányu középiskoláink megszünnek vagyis átalakulnak egységes közép-
iskolákká.

Napirenden továbbá pénzünk ért é kén ek. (val uta) megállapítása és
rendezése és az á II ami ti szt vis elő k fi zet é sén ek ren d e z é s e é s
rés z ben eme lés e. Miután azonban az országgyülés még mindíg a költség-
vetést tárgyalja, úgy hogy kormányunk jelenleg leöltségvetési törvény nélkül
egész junius hó végeig kiterjesztett indemnity jog alapján kezeli az állami
bevételeket és kiadásokat: a reform törvények még alig kerülnek egyhamar
tárgyalás alá. A valuta törvény javaslatot Wekerle Sándor pénzügyminiszter
már letette a ház asztalára.

Legközelebbről érdekel azonban minket az, hogy zs ina t un k máj us
4 - é n ismét megkezdette tanácskozásait sletárgyalta az alkotmányügyi, pénz-
ügyi és tanügyi javaslatokat. A zsinati atyák hitbúzgósága s a korszellemmel haladó
szabadelvüsége sok üdvös új intézkedést hoz létre, sok régi s haladásunkat
akadályozó elemet kiválaszt alkkotrnányszervezetünkből, minél fogva remélhető,
hogy egyházunk megifjulva s erőben gazdagodva nézhet majd a jövő elé.
Nevezetes haladás az, hogy például a tanítok méltányos kérelmei, annak
daczára. hogy lapokban ellenkező felszólalásokra adtak alkalmat, a leglénye-
gesebb kérdésekben megnyugtató elintézést nyertek.

A költők kedvehez hava, a természet újra ébredésének napjai hazánk
fejlődésének gazdag bimbait fejlesztette ki, de fájdalom gyásznapokat is hozott
reánk. Közéletünk legerélyesebb s legtevékenyebb államférfia Bar o s.s G á bor
kereskedelemügyi miniszter máj. 9-én hosszas szenvedés után elhunyt. Multunk
két kiváló alakját, K!apka Györgyöt és gr. Teleky Sándort, amazt
máj. 17 én emezt máj. 18-án ragadta el közülünk a kérlelhetlen halál. Nincs
itten tér arra, hogya nagy férfiak érdemeit méltassuk, az a meleg részvét,
mely őket örök nyugalmuk helyére kiséré, bizonyságot tett róla, hogy egész
vemzetünk érezte a veszteséget. érezte, hogy nevezetesen Baross , Gábor, kit a
halál élete delén fáradhatlan tevékenység mezejéről szólított el, pótolhatlan
ürt hagyott hátra. Erőteljes, vasakaratu szellem volt, ki czéljai után való
törekvésében akadályt, nehézséget nem ismert ki nem akart még a természet
hatalma előtt ~em meghajolni, nem hihette, hogya betegség ellenében az
emberi akarat hiábavaló erőlködés és ez a törhetlen erély vitte őt nemzeti
haladásunk kimondhatlan veszteségére a sirba.

Bár a végetlenség egy szikrája műköclik bennünk, sohase kell feledni,
hogy az ember gyarló törékeny szervezet és csak körüle élő mozgó véget Ien
erőkkel egyetértve, érheti el czélját, azokkal harezra kelvén nem kerülhetjuk
ki a tragikus véget. Sau Já.nos.
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Próbafordítások az ev. egyház régebbi ének-
kincseiböl.

.5. Reggeli ének .: Praetorius Mihályt61 (1571-1621).
Zsolt. 59, 17. "Én peclig éneklem a te hatalmádat és
minden reggel éneklem a te kegyelmességedet."

S aj á t
Dicsérlek, Uram; tégedet*)

.J6voltodért szivemből,
Hogy ez éjjel erős kezed

Megőrze sok veszélytől.

Ma is kérlek szivem szerint,
Ne nézzed sok hibámat;

Hivő lelkem Jeléd' tekint,
Te nálad a bocsánat.

Te légy az én hű gyámolom
Ma és minden idöben ;

A bűnre sok az alkalom
S ai ember oly erőtlen.

dall am.
Legyen vezérlő csillagom

Igédnek szent világa,
Pályámat így bizton futern

. S áldásod száll reája.

Lelkem, 'testem és rnindenem
Ajánlom sz ent kezedbe;

Keresztemet, ha szenvedem,
Fogadj hű védelembe.

Sokszor hallám: a ki bizik
Az ember erejében,

Sokszor csa16dik a sirig,
Ha nem hisz Istenében.

Az Urat hát az ég s a föld
Dicsérettel imádja,

Ki áldással mindent betölt,
Övé legyen a hála.

6. Esti ének. Tersteegen Gerhardtöl (1697-1769.)
1. Sám. 3, 3-4'. "És minek előtte az Istennek szö vét-
nekét megoltották volna és Sámuel is aludnék az Úr
templomában. melyben az Isten ládája vala; akkor
sz6litá az Úr Sámuelt, ki monda : Imhol vagyok énl"

D a II am: A nap elment, oh Jézus, maradj velem.
Az est beáll, a nap im elsötétül, Mint j6 atyám voltál ma is vezérem,
Egész világ csendes, nyugodni készül. Te örízél, te tartottál meg engem.

Te is lelkem oh nézzd, mi vár reád! Mély hálával jövök, Uram, eléd,
Az Úrnál lesz csendes, j6 éjszakád. Nem érdemlern kegyelmed sok jelét.

Fáradt vándor szállást keres az éjre,
Madárnak is nyugalmat ád a fészke,

A nyáj oda vonul, hol akla van:
Én is hozzád hadd térek oh Uram! '

Bocsásd meg, mit e napon elkövettem,
Sok a bűnöm s előttem áll szünetlen;

De most szánom-bánom szivem szerint,
S bűnös lelkem feléd hittel tekint.

Mit téveteg lelkem gondol vagy érez, A test immár napi terhét leoldja,
Vigyen közelb hozzád j6 Istenemhez; De lelkemnek most kezdődik a dolga;

Nálad legyen csendes nyugv6helyem, Az égre feltekint, Atyám, reád,
Hol e napot békén végezhetem. Hálás szívből rebeg forr6 imát.

*) A dunánt~li 458. sz. ének újabb. fordítása.
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Beállt a mély esend és sürű setétség,
BH gyermeked meghajtja most a térdét,

Körültem itt szent most ez esthomály,
Oh sz6lj Uram, szolgád szavadra vár!

Im itt' e szív estéli áldozatúl.
Egészen a tied legyen ezentúl.

Oh csillapulj te vágy, te szenvedély;
Fáradt lelkem jer már, nyugodni térj !

Payr Sándor.
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A soproni alsó ev. egyházmegyei répczevidéki
tantto-értekezlet gyüléséröl.

A soproni alsó ágo ev. hitv. egyházmegyei répczevidéki fiók-értekezlet
Farkas Mihály, nagy-geresdi lelkész és Rupprecht Olivér, sajtoskáli földbirtokos
urak iker-elnöklete alatt 1892. evi ápril hó 23-án Alsó-Szeporon tartott
gyülésén jelen voltak: Bejek György nemeskéri lelkész úr, Borbély Gyula
buki segédlelkész úr, Horváth József nagy-geresdi, Hajas Kálmán alsó-buki,
Heiner Lajos felső-szakonyi, Nagy Lajos nemes-Iádonyi, Molnár Sándor répcze-
szemerei. Hajas Gyula nemeskéri és Kovácsics Sándor pórládonyi tanító urak.

A beküldött jegyzőkönyv alapján közö ljük a következőket :
1. Az iskolában megtartott gyakorlati tanítások után egyházi elnök úr

lelki örömének adva kifejezést, hogy az előbbi roskadozó tantermet kiváló
díszű, minden tekintetben czélszerű épület váltotta fel, az értekezletet meg-
nyította.

4. Következett Hajas Kálmán alsó-büki kartárs előadása fölött tartott
eszmecsere. Szabadon választott tárgya volt: •A kalmár-mérleg· ismertetése.
Mielőtt tulajdonképeni tárgyára tért volna, egy be vezető elbeszéléssel nagyon
megnyerte az idegen gyermekek bizalmát s felélesztette tárgya iránt az
érdekeltséget és figyelmet, mit mind végig fenn is tartott. Elbeszéli István
bácsi jómódú polgár történetét, ki kedvező anyagi viszonyai mellett sem lehe-
tett boldog; mert iskolába nem járván, olvasni, irni nem tudott, a miért is
árui eladásánál lelkiismeretlen kereskedők sokszor megcsalták. Tárgya elő-
adásanal a szabadesés törvényéből indulva ki, az egyenkarú erneltyü bemuta-
tása után tért csak át tulajdonképeni tárgyára, melyet szakavatottan - saját-
készítmenyű kétkarú emeltyün és kalmár-mérlegen kézzelfoghalólag magyarázott,
folyton szemléltetve s, kérdezve, megismertette a súlymértékek egyes részeit
is; tárgyát jól megértette. Befejezésül adva előadására az igazi díszes koronát,
szivükre kötötte a gyermekeknek, hogy a jótettekben egykor' ők is lenyomják
a jótékonyság serpenyőjét s úgy tarthatnak számot Isten áldására. Ezen
erkölcsi tanulság megkapó volt s erkölcsileg hatott a gyermekekre. Előadó
jeles módszerével csakis újabb tanujelét adta kiváló tanítási ügyességének. A
tárgy megválasztása nagyon helyes és gyakorlati volt; minta-előadása fölött
melyet a, növendékek feszült figyelemmel hallgattak, teljes megelégedését
fejezi ki az értekezlet.
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5. Fodor Miklós, helybeli tiszttársunknak tárgya, me'y az elnökség által
volt kitűzve, a megye ismertetése volt. Elöadásánál kiindult a lakóhely
ismertetéséből. ismertette a községet, határát, áttért a járás s ebből amegye
ismertetésére. Meglepetésünkre kiválóan díszes saját rajzolataban mutatta be
a község és a járás térképét. Módszere nagyon helyes, a gyermekek figyelmét
teljes mérvben sikerült lekötnic. A tárgy ismertetése szerenesés. kezelése igen
ezélszerű volt; ismertról ismeretlenre vezette növendékei figyelmét; bő tárgyára
részletenkint kiterjeszkedvén, folyton szemléltetett és kérdezgetett. Említésre
méltó a gyermekek példás magaviselete, melyet az előadás alatt tanusítottak.
Előadónak szorgalma dicséretre és elismerésre méltó.

6. A kiállított díszes térképek azon inclítványra adtak alkalmat az érte-
kezletnek, hogy a község és járás térképe minden iskolában a tanító által
elkészíttessék.

Jövő értekezlet helyéül Alsó-Büle tüzetik ki s a helybeli tanító Hajas
Kálmán uron kivül Horváth József nagy-gercscli tanítótársunk szabadon válasz-
tott tárgyról tart előadást.

Jegyezte:
Kovácsics Sándor,

ez alkalom szerinti jegyző.

Nyilt kérdések és feleletek.
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Kérdések.
IV.

A népnevelésnek protestáns egyházunkban irányt szabni, a kerületek
maguknak tartották fenn. E végett alkotott külön-külön mindenegyik egyház-
kerület a maga számára -k e r ü l e t i népiskolai b iz o t t s a g o t-. Ez volt
idáig az ö kiküldött egyetlenegy organuma, melynek vélemény es javaslatait
meghallgatta, mielőtt gyülésein népiskolai ügyekben határozott volna. Jövőre
fog lenni - ha lenni kell - egy másik c o ope r á n s testület is legkivált
Dunántúl, mely a népnevelés ügyének ártani nem fog, (?! Szerk.) egyházi érdeket
nem sért, de sőt amazt elöbbre viszi, emezt istápolja. A· mit ezek segítségével
jövőre a kerület kimond, ahhoz iskoláink alkalmazkodni, azt. végrehajtani
okvetlen tartoznak. - Addig is, azt hiszem, jó dolgot cselekszünk, ha egyről-
másról, mi mélyreható nevelési princzipium, e becses Lapok úja bb biztatása
folytán, nyugodtan egymásközt eszmecserét folytatunk. Azért is egy harmadik
-nyilt kérdést- adok elé: Közdivattá kezd válni, hogy mig előbb csak az
iskola falain belül, ott is elvétve ünnepeltek, ma már az iskola falain kivül is
megülik, még pedig sürüen falvakban és községekben, -riemzeti ünnep- gyanánt
nem zet i ébredésiink dicső korszakát, már c z i u s 15 - é t, a melyen tanítóink-
nak az előkelő szerepből bőven kijut.

Jól és helyesen van ez így! Mert a multak dicső emlékein ek hű ápolása
oly kőzerőforrás, melyről vallásnak és nemzetnek, ha élni és virágozni akar,
lemondani soha sem szabad. - Ez ébreszti fel minden népben a nemzeti
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öntudatot. ez önt erőt, ez kelt lelkesedést az elfásult csontokba; ez
tanít meg a hazáért nemcsak meghalni, de még inkább éln i, azáltal, hogy
a legkisebb munkakört is a nemzet k ö z kin c sén e k gyarapítására töltjük
be. Hogy evang. népiskoláinkban már c z i u s 15 - é t. hogyan ünnepeljük, erre
igen szép tanácsot adott tanítótársainknak ezelőtt évekkel a vasi közép egy-
házmegye tanítóinak körmendvidéki intelligens köre, Nag y Bál int pro-
grammja szerint.

De mint mondottam, divatba kezd jönni, hogya mit aki spo 1 g á r-
t á rsa k az iskolában megkedvelIettek, ugyanazt, ha onnan kikerülnek, az
életben is gyakorolni kivánják. Kinek ne dobbarma azután erre nagyot az ő
szíve? Jól esik azt konstatálni minden nemes haladást szerető embernek,
hah ogy t öbb é 11 e m a z isk o 1 á nak, d e a z éle t nek tan u 1u n kés
ta 11 í t un 1<. Azonban épen azért kimondhatatlan nagy a fel elő ss é g, nagy
ó vat o s s ágo t igényel ez utóbb érintett divat meghonosítása, úgy evangyélmi
egyházunkban, mint egyátalán hazai földünk termékeny talaján, már csak azért
is, mert népünk konservativ, a szekasokhoz egész a megesontosodásig ragasz-
kodó. A -nyilt kérdés' tehát ez leszen: Községeinkben, hol tanítók rendeznek
nemzeti ünnepeket, az iskola falain kivül minő programm szerint járjanak el?

Hogy a felelet annál szabatosabb lehessen, megjegyzem még a követ-
kezőket : Ujabb szokások, ünnepélyek annál inkább számíthatnak, nem mondom,
hogy kelendőségre, de j ó g igé n y r e, minél inkább javítják az erkölcsöket,
régi megavult szokásokat készülnek helyökből kiszorítani. - A magyar ember-
nek sok jó szekasa mellett van rossz is, az is pedig bőviben. Különösen,
hogy akár örüljön, ~akár szornorkodjék, mindenkor nagyokat iszik, azaz szereti
a korcsmát. Ebből a szokásból kell őt kivetkőztetni, mert • a bor csu f o-
l óvá tes zen é sar ész e g í t ő ita 1 h á bor g óvá, é s val aki abb an
gyönyörködik, nem lészen b ö l c s.« (Példab. 20. r. IV.) Vagyis meg
kell értetni vele gyakorlatilag, hogy a kor c s mai 1 ev e g ő fo j t ó gőz e
nem vid ámít ja meg a szívet, ellenkezőleg azt megöli. De
akkor, akik nemzeti ünnepeket rendeznek, első kellék. hogy keresmákban ne
rendezzék, áldomással ne végezzék ; mert így ott rendezve a sok rossz
alkalom mellé még egy újabb alkalom járúl, mely évenkint titulusúl szolgál
arra, hogy a munkás, a dolgos ember nehéz munkával megkeresett bérét
korcsmába vigye,' és hogy családját annál könnyelmüebben elhanyagolja s
végül, ha máskép nem futja, a tiltott uttól se iszonyodjék, csakhogy mulatni
szetető vágyát kielégíthesse. - Vigyázzunk tehát, hogy a midőn a leg-
nemesebb intenczióval fogunk a munkához, a lehető legveszélyesebb lejtőre
ne jussunk, mely népünket az anyagi és erkölcsi emelkedés' helyett a bukás
örvényébe sodorja, mely békót ver az ember kezeire lábaira.

Bognár Endre,
kerül. népisk. biz. e. elnök.

V.
Szükségesnek tartom előrebocsátani, hogy noha csak azon körülmény

folytán vagyok abban a helyzetben, hogy az 1.-11. osztályt vezethetem, hogy
egyik másodtanítónk elköltözött s helyébe alkalmas egyént nem kaptunk, a
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legnagyobb érdeklődéssel viseltetem a tan- és
ragadom meg az alkalmat, hogy tanulhassak.
kérdésemet.

Mint talán mindenütt, úgy nálunk is szokásban van, hogy a gyermekek
délutánonként, az előadás kezdete előtt az iskola udvarán játszanak, tarsolyukat
az iskolában hagyva. Történt egy izben, hogy növendékeim közül csak mint-
egy 12-en maradtak az iskolában s ezek közül egy leány azzal mulatta magát,
hogy társainak tolltartóját kikutatta s - mint később kitünt -- meg is vá-
molta. Nehezítette az eljárást az, hogy az illető leány időközben hazaszaladt,
valósz.inüleg az elcsent tárgyak biztonságba helyezése végett. Vallató ra fogtam
tehát a leányt, bíztattam, hogy ha bünét megvallja, nem alkalmazok oly
szigoru büntetést, mint egyébként, a leány azonban konokul tagadott. A szép
szó nem használván, fenyegetésre fogtam a dolgot, de a "leány most is meg-
maradt a tagadás mellett. Kikutattattam tarsolyát, zsebeit, de mint előre
látható volt, az elveszett tárgyak nem kerültek napfényre. Eljárásom ered-
ménytelensége kezdett boszantani, azért tehát megparancsoltam a leánynak,
hogy rögtön menjen haza s a kérdéses tárgyakat különbeni bezárás terhe
alatt hozza vissza. Nem sokára visszajött anyjának kiséretében. A tagadás
természetesen ismétlődött, elvégre azonban, hallva a számos tanú vallomását,
az anya is meggyőződött arról, hogy leánya bűnös. Megigérte, hogy majd
házkutatást tart, ez azonban nem vezetett eredményre

Én tehát 4 óra után visszatartottam a leányt, s tudtára adtam, hogy ha
nem mondja meg az igazat, be fogom zárni. Erre elkezdett "sirni s bevallotta,
hogy a hiányzó tárgyakat hazavitte s az ablak' párkányára tette. A lelkére
beszéltem, igyekeztem szivében megbánást ébreszteni s azután elbocsátottam
azon intéssel, hogy az eltulajdonított tárgyakat másnap reggel hozza vissza.

Ekkor ismét beállított az anya, jelentvén, hogya leányt megbüntette,
s az mégis tagadta a tett el követését, kijelentvén, hogy nekem csak félelem-,
ből vallott." Abban hagytam tehát a dolgot, s hogya leánynak további
hasonló dolgoktól elmenjen a kedve, egy fél napra bezártam.

Némelyek előtt talán túlszigorunak tünik fel eljárásom. Megjegyzem
azonban, hogy erre a tapasztalás indított. Volt u. i. a mult évben is egy
ehhez hasonló esetem., A tettes akkor is tagadott, s csak néhány hét mulva
vallotta meg a társainak, hogy az elidegenített tárgyakat ingének ujába tette
bele. Persze, ott nem kerestük, de kinek is jutott volna ez eszébe, s ki hitte
volna, hogy egy 9-10 éves gyermek oly raffinirt legyen!

A tényállás előadása után kérdem most már, hogy helyesen cselekedtem-c,
vagy mit kell~tt volna tennem? Én u. i. azt hiszem, hogy' ily esetekben
a szelídséggel párosult szigoruságot kell alkalmazni s nem annyira a gonosz
tett elkövetésének bei s mer é s ére, mint inkább meg bán á sár a kell a
gyermeket vezetni, mert csak a hol megbánás van, ott lehet remény, hogy a
roszra való hajlandősag csirástól irtatik ki. Hogy nézetem helyes-e, s ha
helyes, a czél elérése lehető volt-e eljárásom folytán, s ha nem, mit kellett
volna tennem, erre nézve kérném a t. tanító urak sziv es válaszát.

Adorján Ferencz.

nevelésügy iránt S szivesen
Ez mentse s igazolja nyilt
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Felelet Döröcskei nyilt kérdésére.
Döröcskei úr kérdésére válaszoló feleletem félreértésre adván alkalmat

a következőkben tartom szükségesnek annak helyreigazítását.
Az általam használt kifejezést: »érdekelt fél- eszem ágában sem volt a

pénzre vonatkozólag használni; de használtam azért, mivel az egész dolog az
én iskolámban folyt le.

Az ez ügyben adott Ill. felelet a Döröcskei úr nyilt kérdésére vonat-
kozólag már morális kötelességemmé tevé, hogy a tisztelt - Egy tanító - urat
megnyugtassam ; elmondom, miként került a lelkész úr által említett gyermek
a felsőbb osztályokba. Előre bocsátom, hogy a tisztelt felelet adó úr nagyon
téved, ha azt gondolja, hogy nálunk az egyes évfolyambeli növendékek, elő-
menetelükre való tekintet nélkül, életkoruk szerint soroztatuának a feliőbb
osztályokba. Már 1878. évi november hó egyik rendes iskolaszéki ülésünkben
elhatároztuk. hogy csak olyan 'gyermekek léphetnek a felsőbb osztalyokba,
kik erre elég képzettséggel birnak. Történt pedig ez azért, mivel az alsóbb
osztályokban mindig akad gyermek, mai napig is van, meg lesz is (mákfejek
stb. miatt), ki koránál fogva már a felsőbb osztályokba való volt és a ken-
firmátióra járt. A szülők ahhoz voltak szokva, hogy gyermekük, ki a kon-
firmátióra jár, akár elegendő képességgel birt, akár nem, a felsőbb osztályokban
ült, hogy ilyen gyermeket a felsőbb osztályokba át nem vettem, ez az illető
szülők el8tt szekatlan volt, ezért hoztuk a fent idézett határozatot.

Hogy került a leány mégis a felsőbb osztályokba ?
Tavaly magani vezetvén mindkét iskolát, a 3. osztály' is jelenlegi tan-

tennemben vett részt az oktatásban, s köztük a szóban levő leány is, ki noha
nem felel meg ez évben a 4. osztály követelrnényeinek, de vissza nem küld-
hettem az alsóbb osztályok rendkivüli túltömöttsége miatt, mely épen onnét
ered, mert a fent idézett határozatot nagyon is szigorúan végrehajt juk, s a
gyenge elméjűeket sohsem bocsátottuk még a felsőbb osztályokba; igy pld.
be van irva két első osztálybeli. kik már a 12. évet is túl-haladták. Mind
ebből világosan kitunik, hogy nem hagyjuk növendékeinket az árral uszni. -
Hogy miért adtam a leány kezébe a könyvet, annak oka az, mert egy leány
kedvéért külön osztályt nem -állíthatok fel. Ha perlíg már iskolába jár,
legyen könyve.

Schmidt József,
tanító.

Irodalom.
Az álló-irás. Irták és szerkesztették : Böngérfi János és Kárpáti Béla. Dr. Fodor

József előszavával és Dr. Sehubert Pál "Az írás és a szem « ez. tanulmányával A szöveg köz é

nyomolt számos ábrával, kézfrásokkal, betümintákkal és fénynyomatu képekkel. Melléklet: Régi
irásemlékek. Bp. 1892. La m pe 1 R ó b ert (Wodianer F. és Fiai) kiadása. Ára 1 frt 60 kr. Kötve
1 frt 80 kr. Nagy nyolczadrét.

Ez a czíme annak a munkának, melyet már hón,'lpok óta várva-vártak a magyar taniigyi
körök, A szerzők t, i, igen ,iigyesen föl tudták kelteni széles körökben az érdeklödést az irás
kérdése iránt, a melyly el leülőnben mostnns.íg az egész müvelt világ folglalkozik. Munkájukat
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R6zsavölgyi Gy u l a, fővárosi tanácsneknak ajánlottálc Dr. Fodor J. meleghangú előszót Irt
hozzá. Ausztria, Németország, söt Anglia neves férfiaival levelezésbe bocsátkoztak s felhivásokat
küldöttek szét az országban az iskolák iga'gatoihoz és tanerőihez. hogy mindenünnen összeböngész-

hessék az adatokat munkájuk részére. Áldozatkész kiadói találtak, a ki a magyar irodalomban
valób in szekatlan fénynyel állította ki ezt a művet. Szerzökt ő l nem lehet megtagadni a hangya-
szorgalmat, a fáradhatatlan kutatást és nemes igyekezetet: s Így nem lehet csoda, hogy derekas
munkát végeztek,

A 14 nyomatott Ivnél terjedelmesebb munka 21 fejezerből áll. Ezek czímei' a következök :
1. Az irás történetének vázlata. 2. Az irás, mint az iskola tantárgya. 3. A gerinczelgörbiilésekröl.
4. A szembajokról. 5. Az egyenes testtartásról. 6.' A dülő irás birálata. 7. A Berlin-Rembold-Iéle
emlékirat. 8. A Berlin-Rembold-féle emlékirat bírálata. 9, Az álló-irás előnyei, 10. Ellenvélemények.
11. Külföldi orvosok nyilatkozatai. (Dr. Sdiub~rt Pál, Dr. Ellinger Lipót, Dr. Toldt Károly,
Dr. Reuss A., Dr. Lorenz A. és Dr. Cohn Ármin érdekes szakvélemény ei). 12. Hazai orvosok
nyilatkozatai. (Dr. Hainiss Géza, és Dr. Csapodi István véleménye. Hát nálunk nem foglalkozik
több orvos az iskolai egészségügygyel?) 13. Az álló-irás a gyakorlatban. (E fejezetben a szerzők
szám os szakférfiúnak tapasztalati megfigyeléseit köz lik és hozzák a miniszternek az álló-irás tárgyában
a fő varos' tanácsához intézett rendeletét, valamint az álló-irás tanításához kiadott utasítását. Ez
utóbhit figyelemreméltó birálati észrevételekkel kisérik. 14. Az álló-irás kellékei. 15. Az rillóirűs-
tanítás általános szabályai. 16. Az iró-eszközökrő l. 17. Gyakorlati eljárás az álló-irás tanításának
a kezdetén. 18. A gót és a latin betük harcza. 19. Kézirások álló-irással. (Érdekes Fáy I. Béla az
»Egyetértés" belső dolgozó társának a kézirása.) 20. Betüminták az álló-iráshoz. 21. A tanulók test-
tartása irásközben. (Szerzők lefényképeztették az álIó- és dülő-irást iró gyermekeket. Ezek a fény-
képek nagyon tanulságosak.) A munkár névjegyzék, tárgymutató és irodalom egészítik ki.

Látható ebhő l, hogyalapos, komoly tudományos munkaval van dolgunk egyfelöl, de más-
felől a szerző k oly világosan, magyaros sty lusban irnak ezen száraznak tetsző dolgol<ról, hogya
nem szakértö is élvezettel olvashatja 'azt a munkát, melyröl az előszó előkelő írója: Fodor]. dr.,
egyetemi tanár ,is Így nyilatkozik:

- Munkájuk nem csupán ajánló és védő-irat az álló-irás mellett, hanem az irás hygiéné-
jének, történetének, paedagogiájának összehasonlító monografiája, melyet minden művelt olvasó
élvezettel soklIlással tanulmányozhat. Kivánorn, hogy az érdemes munka sok olvasót találjon sth.

Mi is kivánjuk, mert valóban itt az ideje, hogy gyermekeink és az ifjuság testi nevelése és
egészségügye érdekében valahára cselekedjünk is.

Stampfel Károly, cs. k ir, udvari és kir. akad könyvkereskedő, jö hírnevű kiadó
Pozsonyban, a kiadásában most megjelent népiskolai kézi s vezérkönyvek közül következőket kül-
dötte meg szerkesztöségünknek:

Hajnóczy R. J., dr., Földrajz a népiskolák 5. oszt. számára. Ára kötve 32 kr.
Sza bóL., Ném e t A - B - C és o 1vas ó k ö n y v magyar tannyelvű népiskolák számára.

2. lényegileg nem változott kiadás. Álló írással. Ára kötve 16 kr ..
Sz a b ó L., Beszédgyakorlatok a német-mpgyar tannyelvű népiskolák alsó osztályai

számára. Ára kötve 25 kr.
Szabó József, dr., Egészségtan, az elemi népiskolák számára. Ara köí ve 20 kr,
Neumann-Gaal, Magyarok története. Magyar és nérriet nyelven, Kérdések és felele-

tekben. 15. kiadás. Ára kötve 40 kr.
Ezen iskolai könyvek mindegy ike szakavatott szerz ő kezére vall. Hajnóczi földrajza az elemi

iskola V. osztályának sz ó l ugyan, de mivel konczentrikus menetben haladva tárgyalja Magyar-
országot, Ausztriát, Európát s a többi földrészeket, sőt a földről, mint égiteströl és a naprend-
szerről is szól, az osztatlan népiskola mind a három felső osztálya jő sikerrel használhatja, annál
inkább is, mert tárgyát velős rövidSéggel adja elő. Kár, hogy Budapest helyett még ma is »Buda-
Pestet" ir. - Kiválóan jeles munkát végzett Szab ó L., midön »Beszédgyakorlatait« anémet·
magyar tannyelvű népiskolák számára megirta. Minden órai anyagot rövid kerekded moudatokban
dolgozott fel, magyarúl és németül, s hozzá mellékelt megfelelő kérdéseket. Tanmenete következő:
1. Az iskola. 2. A szülei ház, házi állatok. 3. A helység és lakosai, a haza. 4. Világ, Isten.
5. Elbeszélések. Ezenkivül vannak benne alkalmi imák és kisebb versek magyar nyelven. -:- Gaal-
Neu m a IIn »Magyarok története" szintén két nyelvű, s anémet nyelvű nép iskolák jö sikerrel
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használhatják. Nem tartom benne helyesnek, hogy kérdések és feleletek alakjában van irva. A
kérdések úgyis csak szorványosan következnek, s egy-egy kérdésre egész hosszú törtenetet kell
elmondani: p. o. e kérdésre: Mit cselekedett ez a hires Attila' - nemcsak hadjáratait, hanem halála
módját is el kell mondani. Methodikailag helytelen e kérdés: Rendezte-e Árpád a meghódított országot?
- Vagy micsoda kérdés ez az V. Lászlóról szóló czikknél: Mi történt ezután? - A könyv érté két
emelik a szép történeti képek. - Dr. Szab ó József járási orvos • Egészségtana= tartalmilag
ugyan derék mű, de teljesen elhibázottnak tartjuk a kérdések és feleletek alakjában való feldolgozást.

A lovászpatonai ágo hitv. evang. gyülekezet évkdny ve, XII. évfolyam. 1891.
Szerkesztette Bog n á rEn d r e ev. lelkész. E kis füzet fényes dokumentuma a lovászpatonai egy-
ház hitbuzgóságának. Elég lesz csak a következö adatokat kiemelnünk állításunk bebizonyítására.
Az 1891. évi konfirmandusok 13 frt 40 krt adakoztak a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre. Az
1790/91. évi 26-ik törvényczikk meghozatalának százados ernlékünnepén a Leopoldiánumra begyült
összesen 65 frt 60 kr. Ihász Lajos Hathalomró l' iskolára 1.30 frtot ajándékozott. A nagy-elém
leanygyulekezetben harmoniumra a hívek 78 frt lS krt. adakoztak. Az egyház buzgó lelkészei
minden adakozásuál jó példával jár elöl s az évkönyv jövedelmét is II gylilekcl.et javára fordítja;
az egyháztagok tetszésszerinti áron szok ták megvásárolni e k is ,filzetet s ez uton is 8 Irt 38 k r,
folyt be az 1891. évben.

Vegyesek.
Ajánlkozás. 36 éves, jó bizonyítványokkal rendelkező ágo ev. tanító

Dunántúl kiván alkalmazást nyerni. Orgonálni tud. Czím: .Magyar·. Nagy-
Szénás. Békésmegye. Poste restante.

- Kitüntetés. Gye rt y á n ff y 1s t v á n nak, a budapesti állami
paedagogium igazgatójának ő Felsége a tanügy terén szerzett érdemei elis-
meréséül a. kir .. tanácsősi czímet dijmentesen adományozta. Öszintén gratu-
lálunk a jól megérdemelt kitüntetéshez s kivánjuk, hogy Gyertyánffy még
sokáig vetére legyen a budai jeles intézetnek, az ország első tanítóképzőjének.
mely a hazának oly sok derék tan férfiút nevelt.

-- Faiskolát kezelö tanítók rnegjut almazása. A íöldmivelési m.
kir. miniszter - mint értesülünk - 37 szorgalmas faiskola-kezelő tanító között
jutalmat fog kiosztani.

Új tanfelügyelö. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nmsga
a budapesti kir. tanfe1ügyelőségnél megüresült segéd-tanfelügyelői állásra
Sch w et z ViI m o s fővárosi közs, vezetőtanítot nevezte ki.. Örömmel érte-
sűltünk e kinevezésről, mely egy minden tekintetbel~ jeles, kiváló szorgalmú s
kellő képzettségű tanítót ért, mert látjuk ebből is, hogy a minisiteriumban
meg van az irányzat arra nézve, hogyatanfelügyelői állásokat tényleg taní-
tással foglalkozó egyénekkel töltsék be.

- Értekezlet a tanítói árvaházak ügyében. Május hó közepén
gr. Csáky A.lbin miniszter szakértőkből álló értekezletet hivott össze, az 1891.
évi XLIII. t.vcz. 9. §-a, illetőleg a teljesen szülőtlen vagy vagyontalan ta n í tói
árv á k nevel é se é seI hel yez é s e tárgyában. A fölött tanácskoztak,
hogy tanítóképzőkkel kapcsoltassanak-e össze a létesítendő árvaházak, vagy
önálló szervezettel birjanak-e ; továbbá hogy hány árva részére rendeztessék
be egy árvaház s együtt legyenek-e a fiúk s leányok, s hogy minő intézke-
dések tehetök az árvák gyakorlati kiképeztetese tekintetében stb. A tanítói
árvaházak felállítására eddig mintegy 110,000 frt áll rendelkezésre. Úgy
halljuk, hogy az első ilyen árvahaz Iglón lesz felállítva.
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~ A magyar népdal a népiskolában. Az országos tanítói bizottság

népnevelési szakosztálya a magyar népdal ápolása és fejlesztése czéljából érte-
kezletet tartott. AGy ö r g y A 1adá r által fogalmazott s az értekezlet által
egyhangulag elfogadott határozati javaslatból kiemeljük a következőket : .Az
értekezlet emlékiratot nyujt be a valláso és közokt. miniszteriumhoz felkérvén
őt, hogy létesítsen a -Magyar Mcsernondó- gyűjteményhez hasonló olcsó s
gondosan megválogatott dalgyűjteményt, melyet különösen a vegyesajkú köz-
ségek népiskoláiban és az ismétlő iparosiskolákban terjesztenének, s hogy
ezenkivül tűzzön ki állandó évi jutalmakat oly tanítók számára, kik különösen
nem magyar ajkú volt növendékeik közt daltársulatokat létesítettek s azt már
legalább három éven át sikerrel vezették." Üdvözöljük a hazafias irányú
mozgalmat, mint nagyfontosságu kezdeményezést a nemzeti szellemnek a dal
útján való terjesztésére nézve. Kivánjuk, hogy mielőbb üdvös eredménye
legyen. '

Zsinatunkról. Május hó 2-án kezdette meg s 27-én fejezte be a zsinat
üléseinek második szakat. S az alig négy hétre terjedő idő alatt négy fontos
törvényjavaslattal küzdöttek meg az egybegyült zsinati atyák. Serényerr folyt
a munka naponként délelőtt 9-től 1óráig s délután 4-től 6-ig. Legtöbb gondot
s körültekintést igényelt az épület fundamentoma, az egy ház aik o tm á n y.
ról szóló javaslat. A mint az alap elkészült, könnyü volt falait az egyház
háztartására, tanügyére s törvénykeiésére vonatkozó törvényjavaslatokkal fel·
építeni, újabb ülésszakra hagyván az épület betetőzését : a testvér ref. egy-
házzal közös ügyek kánonba foglalását. - Népoktatásunk kérdései közül,
tekintettel a korlátozó országos törvényekre, kevés került tárgyalás alá. De a
melyek majdan szentesítés után kánoni erőre emelkednek, azok arról fognak
tanuskodni, hogy a zsinat tagjai, áthatva népnevelésünk fontossága által, míg
egyrészt jól ismerték e téren az egyöntetüségre, bizonyos czentrálizáczióra
való törekvés szükségét, másrészt teljes méltánylattal viseltettek nép oktatá-

. sunk napszámosai a tanítók iránt. Tanugyi tekintetben legfontosabb a zsinat
azon intézkedése, hogy a különbőző fokozatú iskolák »rendszerét, főbb voná-
sokban; az egyházkerületek javaslata alapján az egyet eme s gy ü 1é s álla'
pítja rneg ;- Ezentúl tehát nemcsak a középiskoláknak, hanem a tanítóképző-
intézetek nek s népiskoláknak is egy ség ess z e r v eze t ő k, tan ter v ö k s
tan kö n y vei kiesznek. Fontos a zsinati. megállapodások azon pontja is,
mely kimondja, hogy -a tanítóképző-intézetek egyetemes jellegüek s mint
ilyenek, egyetemes erővel tartatnak fenn. A hazafias érzület követelményei-
nek tesz eleget a leendő törvény azon szakasza, mely megköveteli az egyház
minden tanférfiától, működjék bármely intézetben, hogy a magyar haza iránt
- hű ragaszkodást= .tanusítson s »a magyar nyelvben teljesen jártas- legyen.
A tanítói állás iránti méltánylásnak szép jeleivel találkozunk az egyház-
alkotmány azon szakaszaiban, a melyek elrendelik,' hogy az iskolalátogatók s
egyházmegyei törvényszék tagjai (kik között tanítok is lesznek) hivataluknál
fogva, az egyházmegyei tanító-egyesületeknek egy· egy képviselője pedig válasz-
tás alapján tagjai az egyházmegyei közgyülésnek; a melyek továbbá kimond-
jak, hog.y az egyházkerületi közgyülésre -szabályzatilag megállapítandó módons
két tanító is küldendő ; s a melyek végre a tanítót az egyházi törvényalkotás
munkájába is belevonják, a zsinat tagjai közé felvevén -az elemi iskolai,
tanítóknak kerületénként egy-egy képviselöjét.« Junius hó Ifl-én lesz a letár-
gyalt törvényjavaslatok har ma d s zor i olvasása, mely után a megalkotott
törvénykönyv ő Felsége elé terjesztetik szentesítés végett.

Koronázási ünnep. A soproni ev. tanítóképző intézet ifjusága alkalmi
felolvasással, szavalatokkal s énekelőadásokkal ünnepli meg a koronázás 25 éves
évfordulóját.


