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Motto: .Avagy nem tudjátok-e, hogy azokban kell nékem
foglalatosnak lennem, melyek az én atyámnak dolgai?"

L~tk. II. 49.

Ki éltem alkotád,
Ajkam buzgó hálát
Zeng, atyám, neked.
Taníts bölcseségre,
Vezesd kegyességre
Gyenge gyermeked;
Hogy szivem,
Neked hiven
Szolgáljon itt 's egykor nálad
Nyerjem koronámat!

Boldog gyermek- és ifjúker ! .... viruló tavasz, melynek illatos rózsai
tövistelenek, - harmatos reggel, melynek ragyogó napsúgarait nem homályo-
sitjak el komor fellegek! ... te vagy az a rég letűnt, mesés aranykor, melyről
a költők lant ja epedő dalt zengedez, te vagy az elveszett paradicsom, melynek
üde virányaira az élet pusztaságában roskadozó halandó, tört reményeinek
romjairól, visszavágyik ! ... '. mért foszlik szét édes varázsod oly hamar, mint
röpke tündérálom, melyből úgy fáj a felébredés ? .... mért nem térnek soha
többé vissza gyorsan elreppenő gondatlan éveid, csillogó ábrándjaid ?! .....

Tagadhatatlanul szép és boldog az ifjúker. Ám kisérje szerencse s áldás
későbbi lépteidet, ám emelkedjél fel a dicsőség és hatalom tetőpontjára, ám
hulljanak lábaidhoz ahirnév és ünnepeltetés babérkoszorúi s nyújtsa minden
órád új meg ú] gyönyör poharát feléd, ... azt a csendes boldogságot, azokat
a zavartalan, ártatlan örömöket, melyek egykor gyermek éveidet megaranyoz~
ták, .:::....nem feledteti, nem pótolja semmi.

Ám zúgjon körülötted utóbb a bánat és szenvedések árja, árn szállja
meg csüggedés és keserűség az élet harczában összezúzott szived et : a szülői
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ház kedves emlékét, azt a szelid fénysúgárt, mely a boldog gyermekkorból
csillámlik feléd, az életnek setét felhői s kiméletIen viharai kioltani nem képesek.

De avagy azért jajgatva sirassuk-e az eltünt s visszahozhatatlan ifjúkort,
pezsdülő vérével, aranyos reményeivel, - s bús panaszra nyiljanak-e meg
ajkaink, midőn. az őszülő fürtök, mint a mulandóság, a közelgő elhalás gyászos
hirnökei jelennek meg fejünkön? I ... Nemi ... A nevelkedés, fejlődés, megérés
s elmulás, mint a természet örök törvénye, mint Isten rendelése ne keserítsen
el bennünket.

A gyermek- és ifjúkornak, bármily bűvös-bájos fényben tündököljék is az
előttünk, val ó d i é r t-é ket csak az a szép remény kölcsönöz, melynek mag-
vát az magában hordja.

Igaz, szép a tavasz s méltán gyönyörködteti szemedet, szivedet üdeségé-
vel, nyiló virágival, zöldelő vetéseivel ; -- de ha e virágok gyümölcs nélkül
hullanának le, ha a tavaszra nem következnék érlelő nyár s gazdag ősz, -
avagy megérdemelné-e azt a túláradó örömöt, azt az ezernyi zengő dalt,
melylyel azt ember, állat egyiránt köszönti?! . .. Szép a hajnal pirkadat ja s
a reggeli természet újra ébredése, de azért hálás szivvel üdvözöljük az utána
jövő nappalt is, mint a munka és fejlődés idejét.

A ki mint gyermek s ifjú jól elkészült a férfikor munkájára, az élet
küzdelmeire, annak nincs oka bánkódva visszasóvárgni az ifjúker édenkertjébe.
A ki tavasszal jól megmunkált földjébe jó magot vetett, az nyáron s ősszel is
meg van elégedve s nem siratgatja folyton akikelet rég elfonyadt virágait.

Azért ti ifjak s gyermekek, kik még rózsás korotok boldog álmait szö-
vitek, tanuljátok meg, mi szolgálhat üdvös fejlődéstek biztosítékáúl s ti szülők,
kikre az Úr a nevelés szerit munkáját bizta, - a tanítók és tanárok szent és
magasztos feladatára nem szándékozván ezuttal bővebben kiterjeszkedni,-
kérdezzétek, keressétek a helyes utat, mely gyermekeiteket egykor áldásos
munkatérre, megelégedésre s boldogságra vezeti. E fontos kérdésekre, melyek
különösen e napokban, a tanév kezdetén ébrednek lelkünkben, midőn a tanuló
ifjúság dobogó szivvel, siet a tudományok újra megnyílt csarnokaiba, feleletet
adnak a 12 éves Jézusnak a jeruzsálemi templomban mondott ama örökké
nevezetes szavai, melyeket mottóul elmélkedésem elejére irtam: «Avagy nem
turIjátok-e, hogy azokban .kell nékem foglalatosnak lennem, melyek az én
atyámnak dolgai? Üdvözítőnknek eme nyilatkozata az ifjúság szerenesés fejlő-
désének s boldogulasának egyedüli kulcsát képezi, minden időkre vonatkozólag.

Szükséges tehát, hogy ez legyen a) az ifj ú s á g nak jel m o ~ dat a,
b) a s z ü l ő k n e k legfőbb nevelési törvénye.

J. Régi szokás, hogy fejedelmek, magas állásu egyéniségek, főiskolák és
egyesületek, költők és tudományos társulatok bizonyos rövid, velős mondást
választanak maguknak, hogy az által törekvésük irányát, érzelmeiket, gondola-
taikat, vágyaikat, szóval egész jellemüket kifejezésre juttassák.

Ha a keresztyén ifjúság, mint az egyház, a haza és a társadalom reménye,
jövőjének kibontott zászlójára ilyen jeligét irni akarna, nem tudnék neki szeb-
bet, alkalmasabbat, tökéletesebbet ajánlani, mint a gyermek Jézusnak eme
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mondását : • Avagy nem tudjátok-e, hogy azokban kell nekem foglalatosnak
lennem, melyek az én atyámnak dolgai P»

De vajjon nem szükkeblű, nem egyoldalú felfogás-e ez, - kérdezheti
valaki, ~ mely a mai kor követ elm ény ei tsa zif j ú kor ter m é-
sze t é t figyelmen kivül hagyva, korlátolt elméjű, szenteskedő, képmutató
nemzedéket akar nevelni?!

Nem [ szeretett ífjú barátaim: ~ mert ugyan mi lehet a ti törekvést ek
legszentebb czélja?! Nemde a tudományos kiképeztetés? .. Helyesen. De
hisz ezt a fentebbi jelmondat épen nem tiltja, sőt hathatósan parancsnlja. Hisz
magáról isteni megváltónkról is azt olvassuk, hogy <ül vala a témplomban a
dok tor o k és tud ó sok k ö z ö t t és hallgatja és kérdezi vala őket; •....
s hogy Ő <alámenvén Názárethbe, gyarapodik vala b ö l c s e s é g b e n l- Nem,
a keresztyén egyház, jelesen evangyéliomi egyházunk épen nem ellensége a ti
tudományos kiképeztetésteknek, sőt eleitől fogva kiváló gondot fordított arra
s óriási áldozatokkal igyekezett azt mindenütt, nemcsak a főbb városokban
hanem a legfélreesöbb faluban is előmozdítani.

A mi egyházunk, mint a felvilágosodás és lelkiismereti szabadság elő-
harczosa, mindenkor az értelem fejlesztését tekíntette az egyház, haza és társa-
dalom egyik legbiztosabb támaszának, mint erről nagy költséggel s önfeláldozó
hitbuzgósággal fentartott népiskoláink és főiskoláink eléggé tanúskodnak. Nem
akarjuk mi tehát az ifjúság tudományos fejlődésének útját vágni, .... távol
legyen! Rég megmondotta már Hoseás próféta: <Elvesz az én népem, mivel
hogy tudomány nélkül való [» Jól tudjuk mi azt, hogy korunkban, a gőz és
villanyosság csudás korában, midőn a tudás és ismeret minden ágában meglepő
haladás mutatkozik, nekünk elzárkóznunk nem szabad, hacsak vissza fejlődni,
száraz mumiává változni nem akarunk. Tudjuk mi azt, hogy csak is a kor

. szinvonalán álló : képzettség nyitja meg ifjaink előtt a szép jövő, ahirnév s
dicsőség sorompóit; s jaj annak, a ki hátra marad, a ki könnyelmüen eltéko-
zolta ifjúsága drága idejét s nem igyekezett magának romolhatatlan szellemi
kincseket gyűjteni. Inség, nyomor, megvétés lesz annak jövendő sorsa,

Ámde ne feledjétek el, hogy az isteni félelem kutfeje a bölcsességnek;
hogy egyedül a vallásos érzés melege szentelheti meg' s teheti áldásossá
tudományosságtokat, úgy magatokra, mint másokra nézve, hogy midőn az
ismeretek létráján a szédítő magasba szállatok s tovább nem mehettek, egyedül/
a hit szárnyai emelnek fel a végtelenbe. melynek titkos homálya a kutató ész
előtt örökre rejtély marad.

Igen, - a tudomány ragyogó, de hideg márványpalotájában csak akkor
érezheted magad' otthoniasan, ha azt a hit melege hatotta át ; csak is a hit
képes kielégíteni üdvösség után sóvárgó lelkedet; csak az nyugtatja meg
háborgó lelkiismeretedet ; csak az fejtheti meg előtted azt - a legnagyobb
bölcs előtt is örökre megoldhatatlan talányt, melynek neve: születés és el-
mulás, élet és halál.

S midőn a megmérhetetlen mindenség vizsgálásában elfáradva lelked
szárnyaszegetten hull a föld porába, egyedül a hit s Istenben vetett gyermeki
bizalom készt imára kulcsolni kezeidet, ezt mondván a költővel s a tudomány
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nagyjaival: «Buzgón leomlom szined előtt, dicső! s majdan ha lelkem
záraiból kikél s hozzád közelb járulhat, akkor, a mi után eped, ott eléri.» E
hit s gyermeki odaadás óv meg a tévelygéstől, az önhittségtől s szellemi
tönkrejutástóI, melynek annyi kevély bölcs lett már áldozata.

Mi is volnál te, ifjú testvérem, vallásos érzület, istenben vetett hit nélkül?
tavasz, virág s napsugár nélkül, gyenge utas, járatlan sziklaösvényen, vándorbot
s vezető nélkül, tövétől letépett, hervadó rózsa, árva gyermek, pártfogó nélkül,
mező, melynek virányain végig nyargalt a jégeső s iszapos árviz!

Legyen tehát jelmondatod : Avagy nem tudjátok-é, hogy azokban kel!
nékem foglalatosnak lennem, melyek az én atyámnak dolgai?

Vagy azt mondod talán, hogy az .ifjúkort, mint az élet napsugaras, viruló
tavaszát, az ismeretek szorgalmas gyüjtése mellett, szórakozás, élvez et s-vidám
kedvtöltés illeti meg! ÁI~ legyen. Korántsem akarjuk mi serdülő korotok szép
napjait önsanyargatás, testkinzás, remetéskedés s búskomor tünődések ráérő-
szakolása által megkeseríteni. «Örüljetek, az Urban és ismét mondom örüljetek l-
mondja a nagy apostaI. «Örvendezz ifjú, a te ifjúságodban és vidámítson meg
tégedet a te szived a te ifjúságodnak idején! ... de tudd meg, hogy mind-
ezekért az Isten tégedet itéletre vonand- így szól a bölcs predikátor, S miként
a 12 éves Jézus örömtől dobogó szivvel indult első jeruzsálemi utjára s az
előtte feltünő változatos képek Názárettől a szent városig s a szent városban,
nem maradhattak hatás nélkül gyermeteg, fogékony keblére, úgy mi sem
tagadjuk meg gyermekeinktől az ártatlan s nemes örömök élvezetét; de hozzá
teszszük az ének szavai szerint: Uram, ki ben ned örül, nem vall szégyent
örömében 1

Az isteni félelem s vallásos érzés szabja meg azt a helyes mértéket,
melyen túl a gyönyör kártékonyan hat, testi s lelki veszedelembe dönt.

Jaj azon ifjúnak, a ki nemesebb hivatásáról megfeledkezve s Isten fiainak
. maradandó, édes örömeit meg vetve, csakis e világ mulandó gyönyörei után
kapkod s kinek kebelében a mérges örömvirágok csábítására nem szólal meg
eme belső, tiltakozó szózat : Mi módon mivelnék oly nagy gonoszságot, vét-
kezvén az Isten ellen! . .. Nincs törvény, nincs fenyegetés, nincs büntetés, mely
őt az előtte tátongó örvényből kiragadja, az anyagi és erkölcsi elzüllés veszé-
lyétől megóvja.

A ki nem hallja a mennyei atya intő, kérő szózatát: Add nek e m, fiam,
a te szivedet ! hanem vakon rohan a tiltott gyönyörök utján, a merre saját
szenvedélye ragadja őt, az csakhamar testileg lelkileg megtörve fogja siratni
eltékozolt erejét, elvesztett ártatlanságát seltévesztett ifjú korát, melyet többé
sem bánat, sem köny, sem kétségbeesés visszahozni nem képes; sőt akárhány
esetben idő előtt megvénülve. undorral fordul el az élettől, melynek gyönyör-
poharát már korán fenékig ürítette ki.

Ifjú barátim! Még mig időtök vagyon, mig nem késő, hallgassátok meg
5 véssétek szivetekbe az agg János apostol intését: «Ne szeressétek evilágot,
se azokat, melyek e világban vannak, mert rninden, valami e világban vagyon,
a tesfnek kivánsága, szemeknek bujálkodása és életnek kevélysége, nem az
atyától vagyon, hanem evilágtól; ... e világ pedig elmulik és az ő kivánsága
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is,... de a ki az Istennek akaratját cselekszi, örökké megmarad.» S rnidőn
jóra, roszra egyi ránt fogékony ~zived evilág kábító örömeit mohó vágygyal
kóstolni kivánja, vigyázz, mérget ne szívj magadb~, el ne égesd ékes szár-
nyaidat, mint a lepke, mely a fénytől elvakítva a gyertyalángba rohan! ....
jusson eszedbe s óvjon meg az elmerüléstől szép jelmondatod : «Avagy nem
tudjátok-e, hogy azokban kell nékem foglalatosnak lennem, melyek az én

,atyámnak dolgai?»

A 12 éves Jézusnak ezen szavai szolgáljanak továbbá II. asz ülő k nek
legfőbb nevelési törvényül.

Az a titkos kiolthatatlan nagy hatalom, mely által az isteni bölcs gond-
viselés földi életünket megkönnyíti, megédesíti, megszenteli, - a szülői szeretet.
Boldog, a ki annak védő szárnyai alatt élte át gyermek- és ifjúkoranak gond-
talan éveit s szánalomra méltó az a szerencsétlen, a ki annak melegét soha
nem érezte. Minél tehetetlen ebb az ember világra jövetelekor, annál nagyobb
önfeláldozással ápolja s melengeti őt a szülői szeretet.

S vajjon mi lehetne eme szeretetnek forróbb vágya, szentebb feladata,
mint gyermekeinek jövendő boldogulása !! Ámde mikép érhetjük ezt el, mi
lehet az a leg-főbb törvény, mely az ifjúság nevelésének soktatásának helyes
rrányát kijelöli s az óhajtott sikert biztosítja?!... Ti szülők, irányozzátok
gyermekeitek figyelmét azokra, a melyek a mennyei atyának dolgai, azokban
legyenek ők foglalatosak

Ezt pedig tehetitek mindenek élőtt s tegyétek is: sa j á t pél d a adá s-
t oká 1tal. <Mermek vala pedig minden esztendőnként az ő szülei J eruzsá-
lembe a husvét ünnepében. » Ezen szavakkal jelzi szent köuyvünk azt a mély
vallásosságot 5 isteni félelmet, mely Jézusnak nevelő szüleit s názárethi ott-
honnját átlengte. Bár a három napi utazás sok fáradsággal, mulasztással, idő-
vesztegetéssel, s a hét napi tartózkodás Jeruzsálemben sok költséggel s nélkü-
lözéssel járt, József és Mária, mint buzgó izraeliták, mégis kész örömmel
mennek a szent városba, Jehova tiszteletére. Ilyen szülőknek bizonyosan családi
szentélyét is az Úrnak lelke, a vallásosság melege . hatotta át, ílyen szülők
körében bizonnyal otthon scm hiányzott a kegyesség gyakorlása, buzgó
imádság reggel .és este s feddhetetlen; istennek tetsző élet. Ily példa láttára
nem csuda, ha a gyermek 'Jézus kiolthatatlan vágygyal kivánkozott Isten
házába, az ünnepekre s a legszebb reményekre jogosítva nevelkedett Isten
és emberek előtt való kedvességben.

Keresztyén szulőtársaim ! Higyjétek el, hogy semmi sem ragadja meg
ellenállhatatlanabb erővel a zsenge kor fogékony szivét, mint az élő példa. A
kicsinyek a nagyok utánzásában lelik kedvüket; mikép maradhatna tehát a
szülők magatartása, beszéde, modora, tettei, miket minden nap maguk előtt
látnak, a gyermekekre hatás nélkül?!

Hiába küzd, fárad az iskola és a emplom, legszentebb törekvése, leg-
buzgóbb igyekezete kárba vesz, hajótörést szenved, ha a szülői ház sannak
életmódja segítségére nem siet. A mely gyermek otthon szelid bánásmód
helyett kiméletlen durvaságot tapasztal, imádság helyett trágár beszédeket,
Isten igéje helyett istenkáromlást. nyájasság s csendes béke helyett, örökös
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perpatvart s czivóclást hall, avagy nem fog-e abból a szép és nemes utáni
vágy teljesen kialudni? nem fog-e annak szive körül lassanként durva kéreg
képződni, melyet sem iskola, sem templom lehántani nem képes?! ...

Míg ellenben' a jellemes, derék atyának, ki aZ Istenben vetett hitnek
oltárt emelt a maga hajlékában s igy szól Józsuéval: En és az én házam
tiszteljük az Úrat; s az istenfélő, kegyes anyának, ki a hit, szeretet s remény
szent tüzét élesztgeti a családi tűzhelyen, a jámbor szülők nek képe őrangyal-

.ként kiséri a gyermeket az élet útjain s megóvja a hallépéstől s becstelenség-
tőr. Azon szülői ház, melyben a vallásosság és isteni félelem lakozik, Istennek
hajléka az emberek között, sőt több, a mennyországnak előpitvara. hol a szü-
lők egyetértése, kölcsönös szeretete s példája azon éltető levegő, melyben a
gyermekek, mint olajágak növekednek Isten dicsőségére s a társadalom üdvére.

De a jó példa mellett egyszersmind ve z ess éte k is gyermekeiteket
istenes életre, erényességre, tanítván, intvén, dorgálván őket szent szeretettel,
hogy mindinkább beleéljék magukat s foglalatosak legyenek azokban, melyek
a mennyei atyának dolgai, miként Jézust is szülei már serdülő korában maguk-
kal vitték a templomba, iránta való szeretetüket kimutatták a gondos, aggódó
keresés, szelid dorgálás és jámbor nevelés által, minek édes gyümölcseit jelelik
meg eme szép szavak: cÉs aláméne velük Názárethbe és engedelmes vala
nékik és gyarapodik vala bölcsességben, testének állapotában, Isten és emberek
előtt való kedvességben.. ,

Tartsátok ezt szem előtt ti szülők, kiknek gyermekeitek jövője sziveteken
fekszik. Mi lehet a bölcs és áldásos nevelés "lapja, biztosítéka? A tiszta, jó
levegő, a test és egészség gondos ápolása, tápláló eledel, az időnek helyes
megosztása munka és szórakozás közt P! üdvös, szükséges dolog ugyan, de ez
az ifjúság gyarapodásának főkelleke még sem lehet, noha karunk sok tekintet-
ben épen arra helyezi a fősúlyt, Testi fenyíték, szigor s kiméletIen bánásmód
szintén nem vezet czélhoz, inkább kedvét szegi a gyermeknek s alattomosságra,
szolgai meghunyászkodásra, képmutatásra szoktatja azt s elöli benne az önálló-
ság fejlödését, míg a tulzó szeretet s dédelgetés csak az önfejüséget, makacs-
ságot s lelki ürességet 'neveli bennük. Az iskolai oktatás s i ismeretek össze-
halmazása szintén nem elegendő. Isten lelke legyen az éltető levegő, melyben
az ifjú nemzedék megerősödik; Isten igéje az a tápláló tej, mely a zsenge
kornak üdítő eledelül szolgál; Isten háza az a hely, hol az ifjúság bizalmas
otthont leljen, hogy a templomba járás szokásává, lelki szükségévé váljék,
még ha nem érti is mind azt, a mit ott hall; Isten országa az a termékeny
talaj, melyben a gyenge csemeték gyökeret vernek, hogy szilárdul ·megáll-
hassanak, úgy a kisértés hevében, mint a szenvedések viharaiban.

Ily elvek meliett, midőn az isteni félelem s keresztyérti erényesség képezi
. az ifjúság jelmondatát s a szülők és tanítók nevelési alap elvét, minden bizony-

nyal megszünik a sokat hangoztatott panasz, az a súlyos vád, hogy a mai ifjú
nemzedék helytelen irányban fejlődik s annak nagy része csak a hitetlenek,
önbizottak, könnyelmüek, kicsapongók selzüllött, életúnt existentiák számát
szaporítja s az egyház és haza, a család és a társadalom felőle nem sok re-
ményt táplálhat; akkor megszilárdul a gyermekekben az engedelmesség, a jó
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igyekezet, az igazi nemes jellern s a szülők reményét, örömét, boldogságát
nem fogja idő előtt sirba temetni a kor anyagias iránya s fiaink, leányaink·
egykor nem fogják keserü könyek között siratni éltük elpazarolt virágkorát,
hanem őszülő fürteik láttára is nyugodt lélekkel mondhatják: Időm hasznosan
tele, mint bölcs, úgy éltem vele.

Úgy legyen!
Zá.brá.k Dénes.

Az egyháziének-javítás kérdéséhez.
Valahányszor egyháziénekünk javításáról gondolkodom, mindannyiszor

eszembe jutnak Kapinak a Pálmaágakba irt aranyszavai : -Isteni tiszteletünknek
régi hiánya épen az, hogy a formában, a külső kifejezésben nem elég ünnepies,
hogya puritán egyszerűséget a pongyolaságban keresi, mi által veszélyezteti
felemelő hatását s magas tárgyának az Isten eszméjének nem lehet méltó
kifejezője <. Ez általánosságban kifejezett nézet semmire sem alkalmaz-
ható annyira, mint az isteni tisztelet zenei részére és ha talán volna a nem
nem zenei részben is -pongyolaság- vagy olyan a mi nem elég -unnepies-,
azzal itt, mint amely hatáskörünkön kivül esik, semmi szándékunk foglalkozni;
azonban annak zenei része - a mennyiben mint énektanítók. ugy is mint
orgonisták arra befolyással vagyunk - nem lehet előttünk közörnbös.

Átlag egyházi éneklésünk nem elég ünnepies, mert a megszokott éneklés-
mód czikornyás, sőt itt-ott mosolyra is derítő. És hogy ez ilyen. azt igen
természetesnek találom ; boldogult elődeink ugyanis- egyszer s mindenkorra
tisztelet akivételeknek ! - nem voltak oly szerencsések mint mi, kík hivata-
luuknak megfelelő zenei oktatásban is részesülhettünk és igy képesítve vagyunk
a soha nem hallott énekdallamokat is első látásra a hangjegyekről lejátszani
s azt elénekelni - ez áldásban ők nem részesülhetvén, többnyire jó zenei
hallásuk tette őket képessé a dallamok elsajátítására -és ezek vagy az u. n .
•á bé eze= kótán vagy szajról-szájra- jutva egy-egy jó énekes kántor által
ki is czifrázva énekeltetnek, amiért is t. Polgár ügy társként : -rna már alig
lehet rá ismerni az eredeti dallamra=.

Ezek a hány tanító, annyifélekép taníttatván be, nem csoda, ha egyházi
dallamainkat gyülekezeteink nem eredeti, tisztaságukban énekelik, ugy, hogy
egy-egy idegen egyházközségből megjelent hitsorsosunk nem tud velünk
énekelni; vagy mi nem tudjuk magunkat tájékozni az ének felől, ha más egy-
házközség templomába jutunk. Az itélet csakhamar kész: • itt nem tudnak
énekelni !- vagy rá sütik ezt a tanítóra, ha a dallamot nem úgy fujja, mint
az ő laikus fülük megszokta.

Nehéz helyzetük van e részben a tanítóképzőből kikerült ifjaknak, mert
ott a kötelező leg elfogadott chorál szerint tanu Iván, ha az isteni tiszteleten
botrányt csinálni nem akarnak, a dallamokat a gyülekezetben szokott éneklésmód
szerint kell átalakítani ok, igy az iskolában tanult chorálok nagy részét az
életben nem használhat juk.
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Ilyen viszás állapotot máshol nem találunk, mert mig p. o. a theologusok
a: mit az iskolából hoznak, azt az életben minden fennakadás nélkül alkalmaz-
hatják is: addig tanítóink az első énekvezetésnél, melyre akár jószántukból,
akár hivataluknal fogva vállalkoznak, azon meggyőződésre jutnak, hogy kiké-
peztetésük hézagos, mert az egyházi énekeket csak az iskolának tanulták.

Ezen viszás helyzeten csak az egyházhatóság segíthet.
Meg is tette e részben az elő munkálatokat, midőn az Altdőrfer-féle

chorálkönyvet kiadta, népiskolainak pedig kötelességévé tette ezt: -az ének-
dallamok a varácziók mellőzésével a kerületi chorálkönyv szerint tanítandók
be «, És ha a kiad ott irány eredményét mérlegeljük, azon tapasztalatra jutunk,
hogy m. e. 20 évelőtt kiadott chorálkönyvet csak itt-ott veszik figyelembe,
Inert a tanítók' egy része nem akar az ár ellen úszni, másrésze pedig azzal
védekezik, hogya lelkész nem engedi a templomban a chorálkönyv szerinti
éneklést, mert botrány lenne belőle.

Az iskola pedig laviroz a chorál betűje és a népszokás között, és egészen
megfelel a valóságnak az; a helyzet, melyet t. Polgár ügy társ e becses lapok
4-ik számában festett, hogy t. i. a gyermek az iskolában énekel tanítója
kivánsága szerint, ha pedig az iskolából kirnarad, magával ragadja a többség
és beteljeslll az, amit ezen német közmondás tart: »Wie die Alten sumsen,
so die Jungen zwitschern. c Egyetlenegy gyülekezetet tudok egyházmegyénkben
s ez a Iovászpatonai, hol a ker. chorálkönyv szerint énekelnek, a mint értettem'
itt is csak úgy volt kivihető, hogy a tanító tartotta magát a tanterv utasításához,
a lelkész pedig törekvését támogatta a templomban. Ime a gyertyát nem
azért gyújtják, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy fényljék! Kövessük a felhozott
egyháziak példáját és az ének-javítás példája meg lesz oldva.

• Mielőtt azonban végleg rászánná magát egyházhatóságunk arra, hogy az
énekjavítás kérdésében határozott állást foglal, két dolog volna kivánatos: az
első az, hogy a chorálkönyv átdolgoztassék. Nem szólok itt a chorálkönyv
u. 'n. I-ső vagy általános részéről, legyen erre gondjuk anémet kartársaknak.
engem mint magyar tanítót a Il-ik az u. n. külön rész érdekel, mint amelyben
a magyar gyülekezetek számára kiszemelt dallamok foglaltatnak. Ug-yanis az
ott felvett 37 dallam a dunántúli kerületi énekeskönyv tartalmának csak részben
felel meg, hiányzik belőlük sok eredeti dallam, ide vonátkozólag a jegyzet
utasítása ez: -ha lehetséges, a főrész dallamai vetessenek alkalmazásba. « A
tapasztalás azt rnutatja, hogy ez utasítást -megbirja apapiros, de ennek életet
adni majdnem lehetetlen, mert nem kell a magyar fülnek az az idegenszerü
dallam, midőn szebbnél szebb eredeti dallamai is vannak, de a melyeket a
kijelölő bizottság a gyüjteményből kihagyott. Ilyenek csakhogy néhányat is
ernlitsek »Hiszünk mind .. c (Énekeskönyv 57. sz.) -Diosértessék uram' (164.)
.ö-er mi szivünk (209.) -Oh dicsósség- . " . c (305,) stb.

Az átdolgozásnál nem kellene bizonyos chorál számhoz ragaszkodni,
hanem felveendő volna minden dallam, mert hol egyikre, hol a másikra van
szükség. Elengedhetetlen volna az átdolgozásnak a variánsok teljes elhagyása,
mert ezek csak zavart okoznak; e mellett szólnak azon ,okok is, melyeket t.
Polgár ügy társ oly alaposan kifejtett.
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Az énekjavítás második feltétele nem lehet más, mint az, hogy a kánto-
roknak és lelkészeknek egyházhatóságilag kötelességükké tétessék, hogy az
istenitisztelet alkalmával csakis zeneileg helyes dallamok használtassanak. Mert
midőn az egyház meghagyja lelkészeinek: -az igéből egy jottát sem szabad
elhagynod, habár a szöveget tudod is; kötelezlek arra, hogy azt a hivők előtt
felolvasd « - ugyanakkor nem kötelezhetné-e arra is, hogy az isteni tisztelet
méItósága érdekében az istenitisztelet vezetője megtartsa és megtartassa a
hatósága alatti közegekkel azokat, melyeket az egyház a közbuzgóság emelése
czéljából az énekre nézve is elrendelt? Ez uton lenne elérve az, hogy ugyan-
azon perikópák, énekes könyvek használata mellett ugyanazon dallamok a
szerző által irt alakban emelőleg hatnának az istenitissteletre, Nem fog ez
nehezen menni különösen akkor, midőn a népben felébresztetik és ápoltatik is
az a tudat, hogy az egyházi énekeket nem tudja helyesen, hanem vissza kell
térnie azon eredeti forráshoz, melyet a kegyes szerzők nyitottak.

Varga János

Az álló-irás előnyei.
Mutat vány BÖll g é r f i J. és Kár p á tiB. »Az álló-irás." czímű műv éből.

Németországban a felújított írásrendszer elnevezésében nincs'en
egyöntetűség. A nagy többség meredek írásnak (Steilschrift) nevezi,
mások függélyes írásnak (senkrechte Schrift ) mondják. Mi a magunk
részéről dűlö- és álló-írást különböztetünk meg. A meredek írás elne-
vezést nem tartjuk szabatosnak. mert nem fejezi ki tökéletesen a felújított
írásrendszer fogalmát. A hegyoldala lehet igen meredek,de azért
még nem függélyes.

Am b ros J ó z s e f h~romféle írásrendszert különböztet meg, u. m.
1. dülö, 2. meredek és 3. álló-írást. A dűlöt határozottan elveti; nem
ellensége a meredek írásnak, de feltétlen híve az álló-írásnak. Mi szintén
az álló-írásra adjuk szava.zatunkat, mert ez a rendszer á ll leginkább
az iskolai egészségügy szolgálatában.

A korszellem elöl nem zárkózhatik el az iskola. Már pedig nap-
jainkban - igen helyesen - kezdenek nagyobb figyelemmel lenni az
egészségügyi tekintetekre. Az egészségügy nagy nemzeti ,tőke, melynek
nemzetgazdasági és erkölcsi értéke egyaránt becses. '

Követeljük, hogy az írásnál is érvényesüljenek az egészségügyi
tekintetek. Vigyük be iskolákba az álló-írást mielébb, hogy az írás
tanításáná1 csökkenjenek a gyermek egészségére és testi épségére
károsan ható mozzanatok. Minden nap, a melyen még dülö irást irnak
a gyermekek az iskolában: hátráltat ja az ifjúságnak előnyösebb test
kifejlődését. Ne várjunk addig, mig ifjaink mind púposokká, elgörbültekké '
és közellátókká 'Válnak
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S c ha r ff A., flensburgi tanító, az álló-irás előnyeit a következő
pontokba foglalja össze :*)

1. Egészségügyi szempontból. Az álló-irás a gerincz-elgörbülések
ellen és a szemek egyenlőtlen munkássága ellen óv.

2. Piidagogiai szempontból. Az álló-irást biztosan és könnyen meg
lehet tanulni. A betüalakok irányát könnyebben felfoghatja a gyermek,
mivel a függélyes vonalak fogaI mát magával hozza az iskolába. A test.
nek egyenes tartása az irásmüveletét elősegíti.

3. Gyakorlati szempontból. Az á.lló-ir ás felülmul minden más irást
olvashatóság, idő- és papirkimélés tekintetében; irás közben a testtartás
szép, biztos, kényelmes, kevésbbé fárasztó és nem ártalmas.

Mi a legnagyobb suly t az egészségügyi szempontra fektetjük. S
habár nem is ál lítjuk , hogy az álló-irás mindennemü gerincz-elgörbülést
és szembajt meg fog szűntetni ; de annyit ki merünk mondani, hogy e
bajoknak számát és hatását mindenesetre csökkenteni fogja.

Az álló-irás ugyanis előfeltétele az egyenes testtartásnak. Az egye-
nes testtartással végzett irás pedig sem a gerincz-elgörbüléseknek, sem
a szembajoknak nem képezheti forrását. Az irás csak akkor válhatik
veszélyessé, ha helytelen testtartással végezzük, a mi a dűl ö irásnál
rendes jelenség., minthogy ennek az irásnak a technikájában fekszik
a baj.

Dr. Mer kel orvos, a többek kózött azt tapasztalta, hogy az első
osztályú gyermekek kiváló hajlamot mutatnak az álló-irás iránt. A ter-
mészetnek ezen ujjm .rtat á sa alapján azt kivánja, hogya gyermeket
kezdettől fogva a testalkatának megfelelő álló-iráara tanítsuk. Ez által
a ferdén ülésre nem adunk alkalmat s igy elferdülésre sem vezethet
az álló-irás.

Hogy ez milyen nagy előny' - mondja a lelkes orvos - azt min-
den ki beláthatja.

Az európai hirü dr. Dit tes Fr igye s szerkesztésében megjelenő
"Paedagogium" ez. folyóirat 1890. évi 11. füzetben a 745-746. oldalon
dr. Han nek E. rokonszenvesen ismerteti Bay r E. "Steile Lateinschrift"
ez. mun káját, Tény - mondja az ismertető - hogya gyermekek az
álló-irásuál egyenesen ülnek, nem hajolnak előre és meIlüket sem tolják
az asztallap széléhez. Egyuttal szebbnek is mutatkozik az állóirás a
dűlö irásnál, mivel ez utóbbinál több nehézséget okoz a gyermekeknek az
alap. és a hajszálvonások párhuzarnosság át föltüntetni, mint az á lló-Irásnál.

A bécsi orvosok egyesületének 1890. nov. 28-án tartott üléséri dr.
Re u s s**) orvostanár a következőleg nyilatkozott az álló-irás kérdéséről;

Az álló-irás nagyjelentőségü az orvosra nézve és pedig úgy a se-
bészre, mint a szemészre. Csodálatos az a hatás, melyet az álló-irás a
gyermekek testtartására gyakorol! Azokban az iskolákban, melyekben
a füzet fekvését a gyermekek tetszésére bizták s a melyekben tehát

*) Begleitwort zum ersten Theil von Scharffs Schreibschule, Flensburg.
*0) Wiener Klinische Wochenschrift, 1890. decz. 4. Nro. 49. 957. oldal.
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evvel semmiféle egészségügyi czélt sem akartak elérni: láttam nehány
tanulót, a kik helyes, szabatos testtartásuk kal magukra vonták figyel-
memet. Meggyőződtem, hogy ezek álló-irást használtak.

pe a dolognak még egy másik figyelemreméltó oldala is van -
folytatta a tudós orvos. Minden törekvés, mely a helyesen szerkesztett
padok elöá.llitására ,vonatkozott, csak az épszemü tanulókat vette figye-
lembe, de a közellátókról mindenki megfeledkezett. A közellátóknak oem
mertünk szemüveget adni, mivel attól tartottunk, hogy a helytelen test-
tartásnál a közellátás még növekedni fog. Az álló-irást végző gyermek-
nek azonban nyugodtan adhatunk szbmüveg et, mert a helyes testtartást
fenntartja.

Az álló-irás kérdésével az osztrák legfelsőbb egészségügyi tanács
is tőbbsz őr foglalkozott. 1891. febr. 14-én tartott ülésén pedig a kő ve t-
kez ö határoza tot hozta :*)

Az álló-irás az első irástanitásnál az egyenes testtartás hoz való
szoktatás, agerinczoszlop elgörbüléseinek megakadályozása és a látási
bajok elkerülése végett általánosan ajánlható azon föltétel mellett, hogy
ennél az irásnemnél is csak úgy, mint bármelyiknél kerülni kell a hosz-
szas gyakorlatot az iskolában és a szűlöi háznál egyaránt; továbbá az
irófűz etnck olyan alakot kell adni, hogya sor ok ne legyenek nagyon
hosszúak és a _kényelmes irás minden oldal utolsó sorára nézve is le-
hetövé váljék.

A nemzetközi egészségügyi kongresszus 1891. augusztus hó k őze-
pén Londonban tartott ülésén Kotelmann dr., a .Zeitschrift für Schul-
gesund heitspflege'' szerkesztője felolvasást tartott az álló irásról. A majd-
nem 300 tagból álló ülés valamennyi szavazattal egy ellen a következő
nagyfontosságú határozatot hozta:

Min t hog y az áll ó-i r á s eg ész ség ügy i elő nye it úgy
o r vos i ku tat á sok, min t g Ya kor lat ita p asz t a 1a tok f ény e-
sen iga zol j á k ; min th ogy az áll ó-i r ása lk alm az ása a t ő b b-
nyi r e hát ger i o c zcel fer d ü 1é s t vag y k ő z e II á tás ter ed m é-
n y e z ö hibás testtartást számüzi:ezért ajánljuk, hogy
az á II ó-i r á sta n é p- é s k ő z é P isk o 1 á k ban fel kar o 1j á k és
t a o it s á k. .

. Ennek a határ.ozatnak kivá ló súlyt kőlcsönőz az a körülmény, hogy
oly testület hozta, mely a leghiresebb .európai orvosokat és iskolai egész-
ségügyi szaktekintéJyeket számitja tagjai közé.

Schubert javasolja, hogy vigyék az isk ol á kba az álló-irást és biz-
tosit, hogy a gyermekek otthon is, minden felügyelet nélkül egyenes
középfekvés mellett tognak irni, tehát az annyira kárhozatos gerincz-
elgörbülések is el fognak maradni, mivel függélyes irás az irófüzetoek
másnemű fekvésénél nem is lehetséges.

Ezen szavait saját szerény tapasztalatunk alapján is alá kell írnunk.
E munka egyik írojának egy fiú és egy leány-gyermeke jár Budapest,

*) » Das Österreichische Sanitátswesen" Wien, Ill. Jahrgang, 1891. 19. Febr. Nr. 8.
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főváros, IX. ker., Lónyai-utczai elemi iskolájába. A fiú a IlL, a leány
a II. osztály tanulója, s habár a két megelőző évben csakis dűlö betű-
ket írtak, a mikor a végzetes fej- és törzselhajlitásoknak - daczára a
szakadatlan figyelmeztetéseknek - nem akart végeszakadni : most a
jelen évben olyan könnyüséggel végezik az álló-irást, mintha másnemű
irást soha életükben sem tanúltak volna. Naponként elég alkalmunk
van őket megfigyelni házi feladataik végzésénél. S mit tapasztaltunk ?
Örömmel kell bevalIanunk, hogy az álló-irás barátjainak ez irás e lönyéül
betudott minden mozzanata telje-sen k ie lég itett bennünket.

Min dket te n egyenes testtartás;al, a fejnek legcsekélyebh hajlása
nélkül irnak. Irisuk nemcsak tiszta és olvasható, hanern csinos is.

Az álló-irás még aestetikai szempontból sem marad mögötte a
dúló-irásnak, mint a hogyan a dülö-Irásnak védelmezői hirdetik.

De utóljára IS gyermekeink nevelve-tanitásában az egészségi szem-
pontok döntőbbek, s feltéve - de meg nem engédve - hogya dülö-
írás szebb volna, mint az álló-írás; az olvasható és tiszta írás elegendő, ,

kellék e tárgy aesthetikai részének eléréséhéz.
A szépség külő nben is ízlés dolg-a és nagyon relatív valami. Sok

függ az elöité lettöl s a megszokástól is, főleg- a hosszas megszokástól,
mely a conservativ hajlamú egyénekre mindig bénitólag hat.

Mi részünkről az irás szépségét inkább az erőteljes, határozott vo-
násokban keressük. S szemünknek sokkal kellemesebb az egyenesen
álló betücsoport, mely több erőre s nyiltságra mutat, mint a többé ke-
vésbbé oldalra dűlö-ír ás, mely inkább a roskadozó g-yengeség eszméjére
emlékeztet. Sokkal több gyönyörrel tölt el minket az égnek meredező
fenyvesnek siemlélése, mint az ingadozó nádszá lé.

Az álló-írás behozatala mellett nyilatkozott a franczia közoktatás-
ügyi miniszterium által kiküldött eg észség ügyi bizottság is, me lyne k
Sch ub ert kutatásairól tudomása sem volt.

A franczia kö~oktatásügyi miniszter ugyanis 1881. junius l-én kelt
rendeletével egy 12 tagú bizottságot nevezett ki a végből, hogya ta-
núlók között állandóan mind nagyobb mér ve ket öltő k őzellátóság okairól
meggyőződést szerezzen magának és terjeszszen elé javaslatot, mely en-
nek a bajnak a megszüntetésére vezethetne.

A bizottság alakúló üléséri G a var r e t elnő k lete alatt tanácskozott
és ugyanakkor Gariel, Gavarre", JavaI, Masson és Mont-
ma hon tagokból álló albizottságot küld őtt ki kebeléből, hogy'e kér-
dést behatóan tanúlmányozza. Ehhez az albizottsághoz önként csatlako-
zott: G ű n the r, V i II ars és Per r i n , a kik szintén szorgalmasan részt
vettek a kutatásokban. Főfigyelmöket a szem egészségugyére fordították
s k ivált a látóképesség erejét kutatták. Többszöri teljes ülésezés után
a bizottság Ga r i e l n e k , mint az albizottság megbizottjának ama né-
zetét fogadta el, hogya leghelyesebb irás az átló-irás, melyet egyene-
sen fekvő papíron egyenes testtartással végezhetünk, (Écriture droire
sur papier dr o it, corps droit).
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A bizottság emlékiratában*) bölcs elörelátáss~l megjegyzi, hogya

dűlö-ir ásna k a gyermekek köréből való - teljes kiküszöbölése és az álló-
irással való he lye ttesitése eleintén bizonyára nagyon különösnek fGg
tetszeni. De - teszi hozzá - hasztalan kutattunk ama számbavehető
okok után, melyek ezen javasiatunk ellen fölhozhatók volnának. Sőt az
illő-irásnak még másnemű előnyeire is mutattak. Igy pl. fölemlitették,
hogy az álló-irás olvashatóbb a dűlt irásnal. E véleményüket mi is oszt-
juk, és azt hisszük mindenki, a ki e tekíntetben őssz ehasonlitásqk at végez.

Hasonlitsuk csak össze pl. x. y. Író kéziratának szarkalábait bár-
melyik nyomtatásban megjelent munka betüivel! Melyik olvashatóbb:
a kézirat-e avagy a nyomtatás? Vagy hasonlítsa össze a szives olvasó
a dűlö betükkel kiszedett nyomtatványt az álló betűkkel e löál litott
nyomtatvánnyaL És csakhamar tapasztalni fogja, hogya függélyes irás
világosabb, könnyebben áttekinthető és igy olvashatóbb.

Az irásnak világossága és olvashatósága gyakorlati szempontból
kiváló fontosságú. Látható tehát, hogy az irás nemcsak egészségügyi,
de gyakorla ti szempontból is előnyösebb a dülö-irásná l.

De térjünk vissza a franczia egészségügyi bizottság emlékiratára .
Senki sem fogja azt eltagadhatni - mondja a bizottság - hogy az álló
irás alkalmazásával, a midön a papir egyenes középfekvésben van és a
törzset arányos tar tásba hozzuk párhuzamosan az asztal szélével: a mos-
tanában olyan gyakori gerinczoszlop elgörbüléseknek utját vágjuk.

A bizottság megengedi ugyan, hogya tanuló az írófüzet egyenes
középfekvése s az álló-irás gyakorlása mellett is hibás testtartással ül-
het, de mégis meglesz legalább a lehetősége annak, hogy a helyes test-
tartást fenntartsa; elleriben a jelenleg alkalmazáshan levő szabályok
mellett a tanítók leglelkiismeretesebb intései folytonosan hajótörést sz en-
vednek a p hy sio log i a ile het e tIe n ség eke n.

Ennek az orvosi szakvéleménynek a gyakorlati élet teljesen igazat ad.
Mi is - csak úgy, mint Bayr Manó - meg kisér lettűk tanitványaink

egy részével dülö, másik részével álló betüket iratni. Meglepő látvány-
nak voltunk tanúi. A dűlö betűket irt gyermekek erősen előre hajoltak,
s részi rit jobbra, részint balra félrefordították tőrzsüket. Az álló betűket
írt gyermekek pedig egyenes testtartásukkal annyira kiváltak társaik
kőzül, hogy azonnal föl lehetett őket ismerni, anélkül, hogy Írásukat
meg kellett volna néznünk. Erre figyelmeztettük a tanulókat, hogy irás-
kőzben is egyenesen kell ülni. Nehány perczíg az egész osztály egye-
nesen ült, de a dűlö betűket irt tanulők hamar visszaestek az elébbi
helytelen testtartásba, mig azok a tanitványaink, a kik álló betűket ir-
tak, csaknem végig megtartották egyenes testtartásukat. A munkánk
végén található fénynyomatú képek az álló és dűlö betüket iró tanulók
testtartását hiven tüntetik föl.

Az álló-irásnak gyakorlati jelentősége abban is áll, hogy _vele időt

*) J\'[inistere de I'instructíon publique. Cornmission de l'hygiene scolaire, Paris, imprimerie

nationale, 1882.



ég tért kimélhetünk meg. Az irás gyorsaságára nagy befolyással van a
tolltartás. A fesztelen, könnyed tolltartás inkább fogja lehetövé tenni a
gyorsabb irást, mint a feszes s erőltetett.

Minthogy az álló irásná l a toll tartás könnyed és fesztelen, a dűlő.
irá snál ellenben erőltetett és merev, ennélfogva az aránylag gyors irás
kérdése már megoldást nyert.

Angolok gondos számitá sai sz er int az irótoll a dűlö-ir ásnál 25%-
kal nagyobb kanyarulatokat végez, mint az á lló-ir ásuál, tehát 25%-kal
több időt is igényel. Az álló-irással tehát szemben a dülö-irással időnk-
nek egy negyedrészét takarithatjuk meg. Mily nagy munkamegtakaritást
képez ez az egész nemzetnél -- kiált föl J ohn J a c k so n.*) És igaza
van. A gyakorlati angol hamar felismerte ennek az ügynek k őzg azda.
sági jelen tőségét.

Ar. álló-irás k iseb b helyen fér el, mint a dülö-ir ás. jackson írja,
hogy Angolországban mindkét irásrendszer k őz őtt külőnb őz ö ősszeha-
sonlításokat tettek és az eredmény az volt, hogy az álló-irás tér tekin-
tetében úgy viszonylott a dülő-ir áshoz , mint 30: 60. Különböző irófüze-
teket megvizsgáltak oldalról-oldalra, sorról-sorra és arra a meglepö
eredményre jutottak, hogy mig a dűlö-ir ásnál egy sorban 25-30 betű
fért el, addig az á lló-ir ásnál egy sorban 40-50 betü foglalt helyet.

Mi is őssze hasonlitottuk több tanitványunk dűlö és álló kéziratát
és a j ack__son által fölemlitett számitások helyességéről győződtünk meg.

De leülőnben is világos dolog, hogy a négyszög függélyes oldalai
rövidebbek, mint annak átlói. Ar. ugyanazon magasságban húzott egye-
nesek k őz őtt a függélyes vonalak mindig rövidebbek lesznek, mint a
ferde vonalak.

De paedagogiai szempontból is előnyösebb az álló-irás a dülö-irás-
nál. Az álló-irás sokkal jobban hasonlit a nyomtatványhoz, mint a dűlő-
irás: tehát megkönnyitjük a 'gyermekeknek az olvasás megtanulását a
mennyiben az irott és nyomott betüalakok között nem lesz olyan nagy
külömbség, mint jelenleg. Az álló betűalakokat könnyebben fogja fel a
gyermek, mint a dűlő alakokat. Ki ne -tapa.sztalta volna, hogya tanulék
sokkal jobban olvassák el a nyomtatványokat, mint a dülö betűs kéz-
iratot? Sőt hány ember van, a ki a nyomtatott művet el tudja olvasni,
de az irottat nem! Még napjainkban is, az irás olvasás tanításának
előhaladott k orában, olyan növendékek hagyják el a népiskolát, a kik
csak olvasni tanultak meg, de írni nem tudnak. Mi tehát azt hiszszük,
hogy mintegy paedagogiai szükséget képez az irott és nyomtatott betű-
alakok között nagyobb összhangzatot alkotni.

A függélyes irányt a gyermek környezetének sok tárgyán szem.
lélheti. A ferde irány nyal csak elvérve találkozik. A falak, a bútorok, a
fák, a rúdak, az oszlopok, az állványok, az épületek, a sorban, menő
katonák, az emberek stb. stb. mind a fiiggélyes irányt tüntetik föl a
gyermeknek. A ferde irány szemlélete nem hat reánk olyan kellemesen,

*) Uprigcht versus Sloping Writing. By John Jackson, London.
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mint a függélyesé és a vizszintesé. Avagy kellemes érzelmeket kelt-e
bennünk a ferdén ülő iskolásgyermek, a dűlöfélb en levő ház, avagy a
ferde torony látása? Miért irjon tehát a gyermek éppen kezdetben dülö
betüket, midőn még a rajztanítás is a függélyes vonásokból indul ki?

Az álló-irás a gyors- és a szépirásnak kellékeit eg yesít i. Hogy
paedagogiai szempontból ez a mozzanat mennyire jelentős, hogya mód-
szeres irástanítás mennyire meg' volt nehezítve eddigelé a régi rend-
szerrel és a régi eljárással : azt egyetlen gyakorlati tanférfiu előtt sem
kell fejtegetnünk.

Az írástanitásnál eddig- úgynevezett szépírást (kalligraphiát) és k ő-

zönséges kézírást különböztettek meg. A mint a ruházatra vonatkozólag
mintegy elvárják az embertől, hogy kinek-kinek legyen ünnepi és hét-
köznapi ruhája: úgy a gyermekektől is azt követelik, hogy mindegyik-
nek kettős írása legyen; az egyik legyen szép, a másik meg gyors -
mondja dr. Li n d n e r.") A szépírást külön órákban tanították, de a
közönséges fo lyóirásná l, a nyelvgyakorlatok elkész itésénél figyelembe
se vették.

Hogy ez az eljárás nem felel meg a mai módszer kellékeinek : ez
világos. Az iskola ne tanitson kettős irást, hanem csak egyet. Miért ne
lehetne az írás aránylag gyors és szép egyaránt? Az álló-írás e két
kelléket egyesíti: azért nekünk paedagogusoknak ethikai tekintetből is
az álló-írást kell pártolnunk. Mert ha a gyermek állandóan szépen ir
és nem kényszerül firkálni, mint a hogya dülö-irásnál - fájdalom -
igen gyakran előfordul, lassanként rend- és tisztaságszeretővé válik;
Ízlése, szépészeti érzéke finomodik s ezáltal egész lelkűlete nemes irány-
ban fejlődik. Mi tehát nem teszünk különbséget szép- és folyóírás között.
Az irásnak folyékonynak és szépnek egyaránt kell lennie.

Az álló-írás előnyei szembetünők. Az álló-Írást csak meg kell pr ó-, .

bálnunk, hogy annak lelkes hiveivé legyünk.

Az 1848--49-ik évi szabadságharcz fény- és
árnyoldalai.**)

Jel ige: Éljen a haza I

Történelmi orara jöttetek kedves gyermekeim! Legközelebb
tárgyaltuk V. Ferdinánd korát s az ezt követő eseményeket az 1849-dik
év végéig. Láttuk a dicső kort ama szabadságharczban, melybe
hazánkat nemzetünket az uralkodó környezete kényszerítette s láttuk
az idegen segítség által eltiport szent ügynek bukását s drága ernlékü

"') Encyklopadisches Handbuch der Erziehungskunde, von dr. Gustav Ad. Lindner. Schreib-
unterricht.

**) A gyömegyei tanítóegyesület, illetöleg ngs. Földváry Elemér úr által 30 frttal jutalmazott
pályamil. Szerk.



obbjainknak tömeges lemészároltatását a nemzet-gyilkoló párt részérol.
Átéreztétek velem együtt ama véres októberi, napoknak gyászos ern-
lékü tényeit, melyekre ma is borzalommal tekint vissza a nemzet
azokkal együtt, kik szeretteiket siratták; de siratta különösen a nemzet
az eltiport jogot - a szent igazságot, - siratta törvényadta szabad-
ságát! A honfiúi mély bánatba merülve kétkedve kereste minden
igaz magyar a jövőt, ha valjon: «jő-e még egy jobb kor, mely után
buzgó imádság épedez százezerek ajakán ~!»

Bizony kedves gyermekeim! a nagy költő vel bátran elmondhatjuk:
«Isten csudája, hogy még áll hazánk !»

De hagyjuk a gyászos történeti eseményeket, - ezen a már
letárgyalt s szomorú véggel pecsételt kor után, --- mintegy· ennek
kiegészítőjeül tegyük mai napon elmélkedésünk tárgyává újra az
1848-49-diki szabadságharczot s lássunk ebből egyes mozzanatokat
s tekíntsük meg ez órában szabadságharczunk fény- és ánl)'oldalait.

Lássuk elsőben is az 1848--49·dik évi szabadságharcz fény.
oldalait. A magyar szabadságharcz fényoldalait a nemzet erényeiben
találjuk meg, melyek a megpróbáltatások nehéz napjaiban nyilvánultak !
Szabadságharczunkból ilyen fényoldal gyanánt tündöklik elénk elsőben
is a mag y arn e m zet l á n g o 1ó sza bad s á g sze r e tet e.

Mióta honalkotó dicső óseink a Kárpátok övezte szép hazát
elfoglalták, e hosszú idő - majd ezer esztendő - óta sok irigye
és ellensége volt a magyarnak, dúlta hazánkat tatár, török és nérnet ;
de Árpád utódainak kegyelete az ősök iránt mindannyiszor kimutatta
szabadságszeretetét hona, drága véren szerzett. hazája iránt. Szerette
a magyar békében, úgy mint a vészekben, délibábos.vhegyes-halmos
szép hazáját. Szeretett szabadon és békében élni, de szabadságszere-
tetének akkor adta leginkább nyilvánuló jelét, mikor a haza veszély.
ben forgott. Ha akár a dicső II. Rákóczy F erencz harczaira tekintünk,
akár az 1848~49.diki szabadságharczot s különösen csak is ezt
méltatjuk figyelmünkre, nemzetünk egyik legdicsőbb erényét, alángoló
szabadságszeretetet megtaláljuk a magyarban; mert hazáját úgy
szereti, mint gyermek édes anyját! Az ősöknek csatákhoz szokott
szent érzülete nem halt ki még Árpád ivadékaiból ! c ÉI magyar, áll
Buda még!) Jól mondja a költő : «Hol legtöbb honfivér lepé a harczi.
sikokat, 'a népszabadság ott tenyészt legszebb virágokat!» Sokszor
letűnt kedves gyermekeim hazánk egéről a szabadság napja, de ;J.

dicső ősöktől öröklött szabadságszeretet szent erénye a fogékony
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keblekből ki nem halt s ez képezi dicső szabadságharczunk második
fényoldalát, melynek neve: a 1e l k es ült ség.

Midőn Kárpátoktól-Adriáig ez a szó hallatszott: e Veszélyben
a haza !s Midőn a lánglelkü Petőfi elszavalá a «Talpra magyar)-t.
Midőn Kossuth lánglelke sugalatánál fogva kiadta a szózatot: (Fel
Isten nevében ti népek milliói ! Velünk a jó ügy az igazság! Velünk
az Isten !» A szózat végig hangzott a hazán s a nemzet mintegy
varázsszóra lépett ki a sikra, hogy szembeszálljon a jogtalanul támadó
ellennel, a zsarnoki hatalommal, mely hazája megsemmisítéséért szállt
táborba nemtelen fegyvereivel. De a magyar ismervén ügyének igaz-
ságát, mely szentesített törvényeken alapúlt, lángoló lelkesedéssel
nézett szembe ügyének védelmére száz halállal, ezer vészszel és meg-
mutatta a nemzeti honvédő sereg újra, 'hogy nem halt ki még az
ősök fajzadéka s lelkesedésében megmutatta, hogy: «Csatája a védel-
mezett népjog csatája volt, melyet szent eskü, szent kötés ellen zsar-
nok tiport.» .

A vész láttára talpon termett s fegyvert fogott a nemzet ki-
csinyje-nagyja s mintha csodatevő hatalom varázsolta volna elő, egy-
szerre ott termett az ellenség előtt a lelkesült honvédő sereg, hogy
megvédje drága kincsünket - szabadságunkat, - és visszaverje
igaztalan megtámadóit. És vissza is verte! Az egész világ csodálta
honvédőinknek lelkesültségét, hősiességét. Ott küzdött soraikban' a ki
magyar volt!

Tisztelet és örök kegyelet a honért elvérzett névtelen félistenek-
nek itisztelet és örök hála a nemzet számos nagy férfiai közül az
evang. szülőktől származott Kossuth Lajosnak, dicső hazánkfiának,
kinek lángszavai oly lelkesedést tudtak önteni a honfiúi keblekbe l

De a lelkesült és igazságos honvédelem a véráldozaton kivül
egyuttal anyagi áldozatot is igényelt, azért lássuk szabadságharczunk
megfelelő fényoldalául továbbá az áld o za t kés z ség et, mely akkor
nyilvánúlt leginkább, midőn a haza veszélyben volt. A veszélynek
érzete szülte a honfiúi erények egyik legszebbikét, az áldozatkész-
séget! Szívesen feláldozta a magyar ekkor mindenét s az áldozat-
készség erénye valósággal csodarnódon nyilvánult. Míg az anya felnőtt
fiát, a menyasszony vő egényét, a férfiú karját /áldozta a szép haza,
a drága hon szabadságáért, addig a szegény filléreit, a gazdag drága
ékszereit áldozta a haza oltárára, hogy szükséget ne szenvedjenek
azok, kik mindnyájunkért vérüket ontották. Nem volt oly kérelem,
mit a nemzet az ügyek vezetőitől megtagadott volna. A Kossuth-
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bankók csakhamar találtak érczlapot az áldozatkészség következtében.
Dicső és követendő például szolgál a hazáért való áldozatkészsége
lelkes honfiaink és honleányainknak. Szép és dicső a hazáért áldozni
vért, életet, - de a vagyonnali áldozat sem maradt messze ernettől.
Vésséték jól szivetekbe kedves gyermekeim: « A haza minden elótt l»

De lássuk kitüzött tételünk alapján továbbá apá r a t 1 a n ho s i-
ess é get. Az igazságos önvédelmi harcz a jogtalanul ellenünk küz-
dőkkel szemben titán okká, (megmagyarázandó e _ szó jelentősége),
tette a nemzet honvédő fiait! Nem nézte a honvéd, mennyi az ellenség
száma, csak azt kereste, hogy hol van ~ Mint a vihar rontott az
ellenre a vitéz honvédő sereg, nem remegve a vészt okádó ágyúk
bömbölő dörejétől, nem a puska fütyöló golyóitól, - kilőtt fegyverét
nem is töltötte többé, - hanem szuronyrohamban indult a jogtipró
ellennek s több fényes győzelmet vivott ki a vitéz honvédő sereg a
hősi rohamok által. Ama páratlan hősiességet lelkes «éljen s-ek kiáltása
s a <Szózat s dalai közt valódi oroszlánvitézség közepette fejtette ki
mindaddig, mignem a magát már gyengének tapasztalt osztrák ellenfél
200 ezer fegyveres muszkát könyörgött be ellenünk a czártól segít-
ségül, hogy mint egy vasgyürü szoríthassa össze szabadságért lelkesült
hősi honvédőinket s a nemzetek sorából kitör ölhesse a magyart, mely
nemzet egykor a Habsburgok hatalmát alapította meg. Merítsetek
dicső honvédóink példájából fiaim, felnott korotokra ti is tanulságot,
hogy egykoron hősi halállal tudjatok ti is adózni a hazáért, ha erre
alkalom adná elo magát!

Fényoldala v.égre az 1848 -49-diki szabadságharcznak : Eur ó pa
s _a zeg ész' m Üv lJ It v il á g r o k o n sze n v éne k m eg nye rés e.
A szabadságért lángoló 'lelkesedéssel folytatott harczot viselő népek
sorsa és ügye iránt a külföld mindig rokonszenves érzést szokott
tanusítani, Édes hazánk, melyet a művelt nemzetek eddig kevésbbé
ismertek, a hősileg viselt harcz alatt tanusított vitézsége és életrevaló-
sága miatt felkeltette a külíöldnek figyelmét, rokonszenvét. Egy sza-
badságáért lelkesedni tudó nép s ha hozzá oly lovagias is, mlnt a
magyar, mindig számíthat más népek elismerésére s rokonszenvére.
A franczia s különösen az angol nemzetet illeti meg részünkről, a
becsültetés., hogy ügyünk iránt valódi -rokonszenvvel viseltettek i de
az egykori vitéz ellen, a mai napság már gyenge török nemzet is
méltán becsülésünk targyát képezheti, bár tényleges segítséget egyik
sem adott védelmünk és jogos ügyünk kivivására. Jól esett nemze-
tünknek a tanusított részvét s különösen az, hogy a harczok lezajlása
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után menekültjeinknek biztos menedéket nyújtottak. Az 1848-49-diki
szabadságharcz után fordult különösen a külföld figyelme s rokon-
szenve édes hazánk felé s egyengetni segítették az utat, hogy magyar
államiságunk épsége helyre álljon s hogy Magyarország mint magyar
királyság továbbra is védö bástyája legyen a szláv áramlatnak s
egyuttal Európa keletén előkapuja legyen az európai müveltség ter-
jesztésének. Tisztelettel adózik minden magyar a külföldnek e rokon-
szenves érzületért )

De nincsen fény árny nélkül. Dicső szabadságharczunk fényoldalai
mellett - fájdalom - vannak árnyoldalok is, bár ezek már nem
magában a nemzetben, - mint egészben, - inkább a nemzet ügyé-
nek vezetö egyéniségeiben keresendők. Ilyen első sorban is: a ve zet ö k
közötti egyenetlenkedés. Édes hazánk ezen izgalmas időben
két pártra szakadt, u. m. a béke pártra és a harczi as pártra; amannak
feje gr. Batthyány Lajos miniszterelnök, emennek éltető lelke a láng-
lelkü Kossuth volt. Milyen kárára volt az idöveszteség a különben is
haszontalan békeközvetítésnek, melyeket a békepárt Bécscsel folyta-
tott, azt az események a végeredményben igazolták. De az egyet
nem értés meg volt a harczok folyama alatt is a vezérekben, szent
ügyünknek nagy kárára. A hősileg viselt harczok sikereinek biztosí-
tását s a helyzet kiaknázását is meg-megakasztották az egyet nem
értö vezérek átkos viselkedései - és sajnos - a tiszta magyar
származásu vezérek között nyilvánult leginkább a rút viszálykodásnak
átkos ténye. Szomorú dolog, de igaz; mert hazafiatlan tett volt az,
hogy hazánknak jogos önvédelmi harczaba némelyek a hatalom s az
elsöség fölötti rút viszály magvát hintették, mely által a nemzetet
veszedelembe, a hazát pedig majd a végbukás szélére vitték, nem
gondolván egy nagy költó mondásával : «Minden ország támasza a
tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől s rabigába görbed):o>

Az egyet nem értéssel párhuzamban meg volt vezéreink között
- fájdalom - az irigykedés is. Nincs rút abb bún, mint az irigy-
kedés, kivált ha az egy nemzet ügyének, sorsának elintézői részéről
nyilvánul s épen a válságos pillanatokban.

Szentesített törvényeink jogos élvezhetésének gátat emelt első
. sorban is m~ga az uralkodó ház, mely a király és nemzet közti
bizalom teljes együtt múködhetés utjába üszköt dobott s e két tényező
közé az összeütközés veszélyét állította, megirigyelték a nemzetnek
adott igazi jogokat. A hazánkat lakó nemzetiségek közé elhintették
az irigykedésnek rothadt magvát, felbújtogatták testvéreinket, a hor-
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vátokat, szerbeket, oláhok at és tótokat, mindnyájunk édes anyja a
magyar haza ellen. Bizony-bizony nagy a te bűnöd óh Ausztria! De
hát mindezen vészeknek csak ellen állt a magyar s emberül megfelelt
hon védő feladatának; azonban a nemzet saját fiai közt is felütötte
fejét az az átkos közmondás: «Megverte Isten a magyart, mert az
soha össze nem tart.» Kossuth dicsőségét ~ nagy népszerűségét -
megirigyelte különösen a fővezérré lett Görgey s a különben vitéz
hadvezérnek a kormányzó Kossuth elleni irigykedése, nagyrayágyása
s többször nyilvánított makacssága a szép diadalokkal kivivott sike
reket is a posvány szélére sülyesztette.

Az irigykedés rút bűne - a nagyravágyás ördöge miatt vesze-
delembe sodortatott a nemzet s ezen bűnöknek folyománya -- vég-
eredménye lett azután a hazaárulás. Ha lelkünk elmereng a dicső
multakon, egyúttal a hon fiúi mély bánat fogja el szivünket annak
tudatára, hogy akadtak a nemzet saját fiai közül Ephiáltesek is a
muszkavezető nagyuraink s a tót Hurbánok személyében. Oh nemze-
tern ! Oh szegény magyar nép! «Hányszor támadt ten fiad szép hazám
kebledre - SIettel magzatod miatt - magzatod hamvvedre!»

Rút bünnek bélyegzi a világ mindenkor a hazaárulást. de még
rútabb volt a fővezér Görgey tette, ki a rábizott hadsereget s vele
az édes magyar hazát adta el. Bizonyára nagy hadvezér volt ő, de
alig lelkesült a nagy Petőfi vel, ki így ir versében: «Ott essem el én
a harcz mezején!» A mint az oroszok betörtek az országba, kereste
az alkalmat, hogy azokkal titokban bár, - de érintkezésbe léphessen.
Meg is tette. Többször miatta, - az ő késedelme miatt hullott a
drága magyar vér hiábari. Sötét lelkében egy· határozat fészkelte
be magát: lerakni feltétlenül a fegyvert. S ha .még vitéz társaival
gondolt volna, kik nem kevesebb hősiességgel védték a hazát! Az
aradmegyei Világos mezeje az az emlékezetes hely, mely szabadság-
harczunknak lett gyászos sirköve .

Ezentúl következett a dicső szabadságharcz utolsó szomorú fel-
vonása: A 1egy ő z ö t tek k e í val ó e m ber tel e n b á ri á s m ó d.
Ha Arad városáról hallotok kedves gyermekeim, dobbanjon meg a
szivetek egy perczre ' Ez a magyar Golgota. Véres - borzasztó
gyászos események szinhelye Arad. Görgey, a honvéd fővezér sza-
badon mehetett , vitéz bajtársait, a 13- dicső honvéd tábornokot vesztő-
helyre hagyta hurczolni; mindannyiát kivégezték. A békeközvetítő
Batthyányt is e napon küldték hóhérai a halálba a kamarilla akkori
fejének boszúja miatt. Vérfagylaló dolgok történtek ezután ország-
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szerte , Haubner püspökünket is ekkor vitték várfogságra. Hagyjuk
.a rémes eseményeket! A hálás utódok szobrot emeltek Aradon a
13 hős tábornok emlékének. A vértanuk emléke meg leszen örökítve
a hazai történelemben, hisz ok a hazáért haltanak.

Kedves gyermekeim! Ime elősoroltam dicső szabadságharczunkból
ama fény- és árnyoldalokat, melyek manapság mint tények állanak
lelki szemeink elott.

Ismertetésem- alapján ilyen fényoldalok: 1. A magyar nemzet
lángoló szabadságszeretete. 2. A lelkesültség. 3. Az áldozatkészség.
4. A páratlan hősiesség. 5. Európa s az egész művelt világ rokon-
szenvének megnyerése.

Ezeknek ellentétül az árnyoldalok: 1. A vezetők közötti egyet
nem értés. 2 Az irigykedés. 3. A hazaárulás. 4. A legyőzöttekkel
való embertelen bánásmód.

Nemzetünk ezer éves európai élete alatt sok vészektől hányatta-
<

tott , belső és külellenségekkel, egymást emésztő pártokkal sokat
kellett küzdenie , volt már a végenyészet szélén; de minden veszélyek-
ből, sőt a sir széléről is megmenté önereje s fiainak lángoló haza-
szeretete. Míg egy nemzet törvényeihez ragaszkodik s őseinek dicső
példáján lelkesül, addig nem veszhet el! Imádkozzatok édes gyerme-
keim a haza boldogságáért; erre igen szépen "buzdíthat benneteket
Pósa Lajos is a gyermekek költöje, midón így ir:

»Mikor imádkoztok, kezeteket összetéve,
A hazát ne feledjétek - küldjetek egy fohászt érte
Szivetekben honszerelem égjen, mint a tűz, lobogva.
Foglaljátok a hazát, mindennapi imátokba!

Drága föld Tz nekünk, ad kenyeret téjjel mézzel ;
Ezer éve öntözzük már - hulló könynyel, honfi vérrel.
Ezer éve, hogy a zászlót feltűztük a Kárpátokra !

Foglaljátok a hazát mindennapi imátokba !«

Kedves gyerme~eim! Miről beszéltem e történelmi órán előttetek?
Az 1848-49-diki szabadságharcz fény- és árnyoldalairól. (A teljes
korrekt feleletet itt nem irjuk ki, de a gyermekeknek úgy kell feIel~ie).
Miben találjuk meg a magyar szabadságharcz fényoldalait ? A nemzet
erényeiben. Melyik az általam feltüntetett legelső fényoldala szabadság-
harczunknak ? A magyar nemzet lángoló !1aZaszeretete. Mikor nyilvá-
nult ez a szabadságszeretet ? Békében úgy, mint a vészes időkben.
Meg volt-e minden időben nemzetünknél a szabadságszeretet ? Igen,
mert addig él a nemzet, míg e szép erény ki nem haj a nemzet
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szivéből. Mit szűl a nemzetben a szabadságszeretet ? Lelkesültséget.
Ki volt az 1848 -49-diki szabadságharcznak legnagyobb lelkesítője r
Kossuth. Kossuth hogyan lelkesítette a nemzetet szózatában? Fel Isten
nevében ti népek milliói, velünk a jó ügy az igazság! Velünk az Isten!
Ki volt a nagy költő, a ki 1848. márcz. 15. egy lelkesítő verset irt?
Petőfi. Emlékeztek-e erre a Ielkesítő versre? Igen, ez a «Talpra
magyar.» (Elszavalja egy gyermek.) Mely szép erénynek volt szülője
a lelkesültség? Az áldozatkészségnek. Miféle áldozatot hoztak a lelkesült
honfiak. honleányok ? Az anya felnőtt fiát, a férfiú karját, a szegény
filléreit, a gazdag, drága ékszereit. Miért kellett az anyagi áldozat r
Hog.y szükséget ne szenvedjenek azok, kik mindnyájunkért vérüket
ontották. Milyen hősiességet fejtettek ki dicső honvédöink a harczok
folyama alatt? Páratlan hősiességet. Mikké tette e hősiesség a hon-
védőket? Titánokká, halált nem rettegő harczosokká. Mit 'hoztam fel
még a szabadságharcz fényoldaláúl a rnűvelt világot illetőleg? Nem
zetünk megnyerte a müvelt világ rokonszen vét. Mely nemzetek rokon-
szenveztek velünk leginkább? A franczia, angol és a török. Miben
nyilvánult ezen nemzetek rokonszenve? Menekültjeink pártfogásában.

A fényoldalok mellett miről is beszéltem még? ÁrnyoldalokróI.
Mit is mondtam, hol keresendők ezen árnyoldalok? A nemzet ügyének
vezető egyéniségeiben. Nevezzetek ily árnyoldalt elbeszélésemból. A
vezérek közti egyet nem értés, Mily tettnek nevezhetjük ezt? Haza-
fiatlan tettnek. Mely költői mondást idézt em ide beszédemben? Minden
ország támasza stb. Az egyet nem értés mellett mely rút dolog is
működött a vezérek {közt? Az irigykedés. Kik irigykedtek első sorban
is hazánk - nemzetünkre? Az uralkodóház tagjai. S aztán kik között
is ütötte fel fejét ez átkos bűn ? A nemzet saját fiai között. Mely
közmondást idéztem erre vonatkozólag? Megverte Isten a magyart,
mert .... stb. Ki volt az a férfiú különösen, ki e bűnt táplálta szi-
vében? Görgei, a hadvezér. Kivel szemben szította szivében az irigy-
kedést? Kossuthtal szemben. Kiket neveztem hazaárulónak ? A muszka
vezetőket s a tót Hurbánokat. Hát még? Görg eit. Külőnösen miért
Görgeit? Mert eladta hazáját s bátor vitéz társait, míg maga szaba-
don mehetett. Mely helyen történt ez? Az aradmegyei Világosnál.
Mi következett a világosi dolgok után? A legyőzöttekkel való ember-
telen bánásmód. Minő sors várt a magyar vezérekre? Börtön és
halál a bitófán. Mely város .lett erről oly gyászemlékü? Arad. Minek
nevezzük azért Aradot? Magyar Golgotának. Kiket vég eztek itt ki?
13 hős tábornokot. Hát Pesten? Batthyányt és sok mást. Hát bör-
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tönbe kit is vittek? Haubner püspökünket és másokat is. Mivel tar-
tozunk édes gyermekeim azok emléke iránt, kik a hazáért szenvedtek
és meghaltak? Örök tisztelettel, kegyelettel és hálával emlékük iránt.
Mit tanulhatunk az ő példájukból? Hogy a hazáért nemcsak élni, ha-
nem ha kell, szenvedni és meghalni is tudjunk!

Úgy legyen! Kedves gyermekeim. A haza minden előtt!
És most zengedezzétek el bezáróúl a halhatatlan" Petőfi szép

dalát: Tied vagyok, tied hazám esziv, e lélek! stb.
Az első vers eldalolása után, a többit egy gyermek úgy sza-

valja el.
Buthy Márton.

Diesterweg.
Midőn e jeles pádagog usról szólunk, a következő kérdésekre fele-

lünk : ki volt Diesterweg? és mit akart?
Az első kérdésre azt mondjuk, hogy valódi fenkölt tanítómester

volt. Ez pedig nagy szó, mert ehhez nemcsak eszményszerü jellembeli
sz.ilár dság füz ödik, hanem ezzel együtt olyalapos képzettség is, mely
ennek mintaszerü közlését is föltételezi.

De mielőtt ezen eszmemenetet tovább folytatnók, mondjuk el D.
életrajzából a legszükségesebb et. E pádagog us Sieben nevü helységben
született 1790·ben, okt. 29-én. Midön Herbornban és Tübingenben a
theologiát elvégezte volna, nevelőnek ment Mannheimbe; azután pedig

\
a worms-i népiskolában nyert alkalmazást. 181l-től fogva Frankfurt város
mintaiskolájában műk ődvén, nemsokára az elberfeldi latin iskolának lőn
másodig azg arója, mig' végre 1820- ban mörsi tanítóképző intézeti igazgató-
nak neveztetett ki. Innen veszi kezdetét pá.dag og iai hirneve, mely' leg-
nagyobb méltány~ásban akkor részesűlt, midön 1833-ban ugyan e minő-
ségben Berlinben nyert alkalmazást. Itt a városi tan ügy gyökeres ja ví-
Iásán fáradozott fo; nem k ülőnbe n a tanítók derekas kiképzésén szabad-
el vüségének teljes erejével munkálkodott.

Szabadelvü nézetével azonban a közben hatalomra Jött Eichhorn
mirriszter iummal ellentétbe jött, a minek következése az lett, hogy elvéhez
hiv en megmaradt tanférfiút 1847-ben hivatalától megfosztották és 1850-ben
nyugalomba helyezték. De azért a tanítóságra való jótékony befolyása
nem szünt meg, sőt Hamburgban tevékeny részt vett, az ottani szabad-
elvü hitközség iskolájának ujjá szervezésében ; majd ismét visszatért
Berlinbe, hol sz ó- és irásban a szabadelvü isko lának volt elöharczo sa.

Nevezetes, hogy D. mint országos képviselő a porosz regulatio
ellen a legkeményebben kelt ki s habár azt azonnal megdönteni nem
tudta, annek mégis oly prognostikont ál1itott, hogy nem sokára halála
után megbukott. D., kinek élete a szó teljes értelmében a legnemesebb
eszmékérti harcz volt, meghalt 1866-han, julius 7-én.
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D. tehát ritka jellemszilárdsággal rende lkezö tanférfiú volt, ki a
visszahatás viharos korszakában sziklaként állt a társadalom háborgó
tengerében. A határozott szabadelvüség talaján elvégzendö embernevelés
volt czélja, mely felé törekedett és azt oly szivóssággal hangoztatta s
oly rendületlen akarattal harczolt mellette, hogy az állami életet át és
áthatotta. Igy a porosz oktatásügy olyan virágzásnak indult, mely az
egész külföldet merő bámulatba ejtette. De ezen áramlatot hamar követte
az ellenáramlat. mely a szabad kifejlődés jótékony hatalmát bukással
fenyegette: a reakczió be is következett, diadalittas gőggel hangoztat-
ván: tudomány, megállj! vissza!... D. akkor is vasakarattal, hajlithat-
lanul megmaradt el ve mellett, a minek az lett a vége, hogy a Pest al ozziügy
leghivatottabb és leghatalmasabb szószólója és képviselője megbukott.
A reakczió nemtelen diadalt ült, kigunyolván a nyugdijazott pádag ogust,
a mihez még- járult, hogy a lángeszű nevelőt és tanítót még a .gyakor-
lati pádagog iától is megfosztották.

Ha D. ezen kor áramlatával számitani akart vagy tudott volna,
vagy ha talán hizelegve fordult volna a kor hatalmához, úgy nemcsak
sok keserütapasztalatának vehette volna elejét, hanem e mellett talán
még nagy hivatal és rang kinálkozott volna számára. De D. ép úgy
nem tudott hizelegni, csuszn i-mászrri, mint Petőfi, ki azt mondá:

s Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok,
Nyájas szófogadás, kigyó-csuszásü hízelgés
Lesz kenyerem (s zsíros kenyerem) ... hah lesz a kutyának,
Nem pedig én nekem! pusztán a gondolat is már
Lángfelhőket idéz véres szeme imnek elébe
És szívem tombol.v

Ily férfiak igazi jellemek! És ki ne érezn é szükségét annak, hogy
külőnösen jelen korunknak sok ily férfiúra volna szüksége; kivált a
tan ügy terén, hol sziute már a bamba látszat és tettetés fitogtatja hatal-
mát. Azért nem habozom kimondani, miszerint a jelenkor pádag og usának
jellemre, csodaszerü jellemerőre van szüksége, hogy el ne kábuljon mai
karunk nemtelen lé,gkörében.

De nemcsak az eg.yéni, hanem a testületi jellem kifejlesztésére is
hatottD., midön egyetértésre, összetartásra buzdította a tanítókat. Azért:

Egyetértés, összetartás,
Füzzön egygyé bennünket;
Értsd meg. jól ézt, kedves kartárs!
Győzni máskép nem lehet.

Számtalanszor vészbe dönther
Minket egyenetlenség-;
SzétforgácsoIván erőnket,
Oszlik az mint buborék.

Ebben rendíthetlen hittel,
Sziklaként erősen állj!
Így eszméink győznek, hidd el,
Mert nem fér közénk viszály.

Veszedelmes hivatalban
Szolgalelkü tanító;
Mert ki képez minduntalan

Arra, a mi szent meg jó :

Annak önérzetre térni,
Szent, magasztos faladat ;
Attól jobbra, balra lépni
Tanítónak nem szabad!



249

Midö n tehát el-ő kérdésünk re azon feleletet adhat juk, hogy D.
minden izében jellemerós tanférfiú volt, áttérhetünk a másikra t, i. arra,
hogy mit akart? És D. mit is akarhatott volna mást, mint magához
hasonló tanférfiakat nevelni, kik a népet hasonló szel lemben neveIve-
oktassák. Hogy ezen magas és nemes czéJja felé tarthasson, hadat üzent
minden isk olap edanter iáua.k és tanügyi sle ndriánság nak ; azután a taní-
tókat és tanítójelöltjeit hivatásának eszményi föJfogásával, mélyen gon-
dolkod ó lelkének egész erejével a legnemesebb mun ka terére hivni.
D. a nevelve-oktatásnak nagy technikusa levén, ezt nemcsak a minta-
szerüség magaslatára akarta emelni,' hanem azt még a tanítók közkin-
csévé is tenni. Tizenkét éven keresztül buzdította a jövendőbeli tanítókat,
hogy hivatásuk na'k szeretettel tegyenek eleget és hogy sohase felejtsék
el, miszerint ö k a néperő ve ló di ébresztör s folytonos ápolói. Hogy pedig
e föladatát minél biztosabban oldhassa meg, minden tevékenységét arra
irányozta, hogy az ifjú lelkek természetszerüen, de szubadelvűleg fejlőd-
hessenek. Ezt pedig nagy mérvben elősegítette "Utmutató"czimü folyó-
irata is, melyet több kivá ló tantérfiú kózremüködésével adott ki. E
folyóiratban minden a tanító életébe vágó kérdés meg lőn beszélve. Itt
szebbnél szebb tanügyi eszmék láttak napvilágot. Ezekből néhányat:

Az embernek rendeltetése minden igaz, jó és sz ép szolg á la tá.ba n
való öntevékenység. Az emberrel született jóra vagy roszr a való hajla-
mokról sz ó sem lehet, mivel ezeknek lénye nem határozott képesség;
mert ép úgy jó, mint rosz .ir ány ban kifejleszthetök. (D. ezen néze te
már nem fogadható el, mivel az emberi természetben meg vannak ép
úgy a jóra, mint a roszra való hajlamok, mit a mindennapi tapasztalás
is bizonyít. Annyi azonban bizonyos, hogy ezen hajlamok és tehetségek
minél előbb műve ltetne k ki, annál könnyebben és minél későbben, annál
nehezebben válrrak erö k ké.) A nevelve-oktatás czélja tehát a hajlamok-
nak és tehetségeknek teljes és összhangzatos kimüvelése. Ez ismét a
test és lélek teljes kiképzését tételezi föl.

A nevelés legmagasabb czélja öntevékenység által előidézett ő n-
állóság. A műv eltség elsŐ foka az érzékiség; ez azon állapot, rnid ő n a
lélek tevékenysége csak annyira terjed, a mennyire a tárgyak k űlsö
hatékonysága. Ez erkölcsileg véve az ártatlanság, kőzmivelődésileg véve
a nyerseség állapota. A műve lödés második foka a szo kás és fantázia;
e fokon áll köznépünk, de ifjaink is, midőn jövő tettekről ábrándoznak,
eszményképeket alkotnak. A müveltség legmagasabb foka pedig a sza-
bad önelhatározás. A lélek a külsö behatások által ingerelve a foglal-
kozás gépiessége fölé akar emelkedni, így szabad elhatározással irányt
ád a hatalmas sz.oká sn ak. E fokon álló emberek folyton müvelődnek;
a haladás jel sz avuk.

És most még valamit az oktatásról : az oktatás, m in t tudjuk, először
a szemléltetést és emlékező tehetséget, majd a fölfogás képességét é~ végre
az észt veszi igénybe. Nevelés és oktatás egymástól el nem választhatók,
ikertestvérek ; mert: ki jól nevel, jól tanít és a ki jól oktat, jól is nevel.
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D. Útmutatója különősen az egyes tantárgyak mi ként való teljes
tárgyalásába is bocsátkozik. Hogy mindezzel D. mit akart, a mondottak-
ból világos. És így mindkét kérdésemre megadtam a feleletet, vagy az
a sorok közt kiolvasható lévén, feladatomat megoldottam.

Csak egy óhajtást fűz ő k még sor airnho z. Vajha nekünk is támadna egy
igazi magyar Diesterwegünk, ki tövissel koszorúzta pályánkon harczol na
velünk és meJJettünk, hogy min ket is áthatna az a nemes és szép őn-
érzetesség, mi kell, hogy minden tanítónak legyen hfr k isér ője, hogy el
ne lankadjon nehéz és fáradságos munkálkodásában. És ha azután hű-
ségesen és az odaadás netovábbjáyal végezted legdicsőbb muuk adat,
az embernevelést, - és ha anyagi s szellemi szűk ség és nélkülözések
közt mégis fölegyenesedett fővel mint férfi vagy nö kűzdőttél, az élet
romboíó viharában, - és ha tudcd, hogy hosszú, hosszú éveken át miért,
mennyit és hogyan fáradtál, és ha még azt is tud ou, hogy mi vár
jutalmul buzgalommal telt szent munkádért, t. i, egy koldusszerü nyug-
díj, mely a megélhetésre kevés, de meghalni sok! - mondom, ha azt
mind tudod és tudtad és mégis apostolszerü lelkesedéssel igyekeztél
hivatásodnak eleget tenni, akkor neked, kedves kar tát sarn, szivem mé-
Iyéből azt k ivánorn, hogy anilak a még sok tekintetben szégyenletes
nyugdíjnak azt mondhassad: ....

De ~em ezt akartam mondani, hanem befejezésül csak egy pár
buz dító szót:

Winkler Sándor.

Szent, magasztos hivatásod
Egy csak: embernevelés !
Ebben dllsan megtalálod,
A mi szép , dicsö, nehéz!

Embernevelésnek míve,
Magasztos és drága kincs;
Tanító, légy ennek híve,
Mert dicsöbb e földön nincs!
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Hogyan töltheti el idejét a tanító a nyári szünidö
alatt a legaldasosabban, a népnevelés érdekében ?*)

(Napló-jegyzetek után).

Jelige: Vedd hasznát mig éred, a drága időnek,
Az elröpült napok mert vissza nem jönek

Czuczor.

Letettem az első vizsgát tanítványaimmal. Az els Ö viz s g a iz-
galmain is túl vagyok. S most? ... , "Munka után édes a nyugalom."

*) Jutalmat nyert pályamü. (Lásd a kemenesaljai ev. tanítóegyesület közgyüléséröl szólö
tudósítást !) Szerk .
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Itt van a hosszú nyári sz iinet, Mit tegyek? Nyugodjak - alias -
heverjek-e mint a morga? Nem! A tétlenséget soha sem szerettem.
Sanguinikus vagyok. Olvasni kezdtem, de csakhamar belefáradtam. Ha
tudományos munkát olvastam, nem bírtam gondollfozni; ha kedélyképiő
- szépirodalmi - k őny vet vettem kezembe, hamar elaludtam. Sétáltam
folyton-folyvást. Ezen állapot azonban csak 1-2 napig tartott. Beláttam,
hogy ez tarthatlan. Komolyan munkához fogok, gondolám. De' m ihez ?
Olvasok! Saját könyvtáram nem elégitett ki. Tehát mit olvassak s honnét
szerezzek kőuyvet ? Kartársam - principálisern - nagyon előzékeny
volt irántam, de bö könyvtárral ő sem dicsekedhetett; azonban talán
mégis lesz közte kedvemre való - gondolám - és átment em. Nem
csalódtam. Könyvtárát szivesen fölajánlotta, de - ugymond sajnálattal -
nem tudja igényeimet telhetőleg kielégíteni, azonban ajánlja, hogy for-
duljak az egy 1e tik ö n y v t á r hoz. Szives tanácsát megköszöntem.
l-Iazamenvén utközben levelet kaptam, melyet kezembe véve, azonnal
ráismertem S. Károly barátom, - tanülótár sa m - vonásaira. Örömmel
léptem szobámha s olvastarn sorait. Nagyon kért, hogy látogassam meg.
E gondolat, .- utazás - megrag-adta figyelmemet. Helyzetemet tekintve
semmi sem volna ke llemese bb rám nézve. Időm nagyon sok; dolgom
semmi; kedvem bőven; pénzem ..... az ugyan kedvet, időt, alkalmat
tekintve különösen, - de egyébkint is - kevés. S. Károly barátom pedig vo-
naton k őzele bb, gyalog messze lakik, a kocsiutazás pedig drága. Hogyan
tudnám én ezen ellentéteket .rárn nézve előnyösen kiegyenlíteni? Gon-
dolkoztam. Végre ilynemű eredményre jutottam,' utazom!! Igy azután
időmet is jól eltöltöm, tapasztalok is, megismerkedvén az egyes vidé-
ke k kel, szokásokkal, tehát tanulok is - és mert pénzem legkevesebb -
tehát hasonlót a hasonlóval - utazom gyal O.g. A terv tehát főbb
vonásaiban meg van. De hát a részletek?

Ekkor látom eíhaladni lakásom előtt jó principálisomat, a ki sétára
indult; legott hozzá csatlakoztam. Beszéd közben előhoztam S. Károly
barátomtól kapott levelemet s ter veme t.' Tervem, - tekintve a hosszú
utat, melyet gyalog valék teendő, - előbb meglepte, később mosolygott
fölötte, végül pedig segített a terv részleteinek megállapításánál s így
szólt :

.Miután ~n jóformán még nem is tudja, mily messze lakik barátja,
tehát tudatom, hogy ez ut gyalog jó menéssei egy napot fog igénybe
venni. Azonban nem szükség egész nap gyalogolnia; nyugodjék egyes
helyeken; p. o. csekély kitéréssei meg Iátog a thatná azon két jó baráto-
mat, kik Önt oly sz ivesen hívták, midön nálam voltak. Emlékszik még
Halmos Gábor és Kutassy Sándorra?"

.Igen !" felelém.
"No? ezek Önt nagyon szivesen fogadják. Most lenne legjobb al-

kalma Fenyősy Lászlót is otthonában felkeresni."
"Azt, kiről a multkor annyit beszélgettek?" kérdém .
• Azt! "
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~De nem ismerem őt szernél yesen , s így félek, ho~y netán illetlen-
séget követek el."

"E tekintetben legyen Ön nyugodt, nem fogja Lász ló barátom Önt
meg- és elitélni. De mégis, - szólt gondolkozva. - talán ... más meg-
itélhetné. Vigye el Lász ló barátomnak a multkor nálam feledett csinos
szivarszipkáját, - melyért gondolom, aggódik, - miután ezt emlékül
kapta. A többit majd meglátja. Igy utja kellemes, hasznos s talán olcsó
is lesz."

"Köszönöm jóindulatú tanácsát, el is fogadom. Holnapután indulok •
Másnap tudattam S. Károly barátomat jövetelemről s harmad nap

utban valék.

**
Vig kedélylyel. ifjú erővel s egy 21 éves ifjú másodtanító gondat-

lanságával indultam el. Az idö is, - junius 2-án -- oly nyájas volt,
hogy sem rekkenő melegéveI, sem egyéb szeszélyeskedéseivel nem szo-
morított és gátolt utam ban ; sőt úgy véltem, mintha a nap is nyájasan
mosolyogna rám; s az üde lég, a lágy szellő susog ása, a rovarok döngi-

. csélése, a madarak kedves zenéje, mely kőzé olykor munkás emberek
vig hangja vegyült s a pásatorg y ermek danája, mely mirítha a pacsirtá-
val kelne versenyre, ezen zűr-zavar, mely mégis felséges hárrno niába
olvadt össze, mind ez oly hullámzó érzésbe hozta szivemet, hogy mig
keblem egyrészt örömtől dagadt, másrészt látván e pezsgő életet, midön
minden munkálkodik és örül, nem bir-tam. azon szégyenítő étzettől sza-
badulni, hogy én .... én unatkoztam; s mint a gép, mely midőn egy lénye-
ges alkatrésze kihull, megáll és megszünik müködni, - én is .... iskolám
megszüntévei megszüntem dolgozni, de ime .... nem is tudtam örülni. Tehát
munka és öröm rokon? Úgy de a gép, - én, - mert föalkatrészem
- iskolám - jelenleg szünetel, mivel tölteném el időmet? Szórakozzam?
Oh szörakozni sokféleképen lehet; csakhogy az erszény?! És a haszon,
megfelel-e majd az. idő- és pénzáldozatnak ?

Miért is oly kevés a tanítói fizetés; különösen nyáron, midőn több
alkalom és idő van adva annak elkőltésére-! ?

Ez nem jó beosztás! Legalább 500 frtos tanítói fizetés, ötödéves
100/,,-os emelkedéssel 800 fr tig , szerény igényeimet meglehetősen ki-
elég ít enék. Talan egy kis mellékjövedelemre is tehetnék sz er t sakkor
.... akkor .... de boldog volnék. Most aztán képzeletemnek szabad
fo lyá-st engedtem. Ragyogó színekkel festettem pályámat, melyekhez az
anyagi jólét, köztisztelet és szeretet, családi boldogság szolgáltaták a
legnagyobb quanturnot ; midőn egy napbarnitott egyén érczes kemény
hangon.!. vidám "jó napot"-tal űdvőz ő l. Feltekintek ; s ime' egy me llék.
utról Halmos Gabor toppaut elém. Nyájas üdvözlés után, még zavaromat
sem .bir ta m kellőleg eloszlatni; - mi neki feltünt, - kérdezte zavara-
dottságom okát. Megmondám, hogy épen' ábrándozás közben lettem
általa meglepetve.
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No! - mondá , - nagyon sajnálom, hogy a mennyb öl a földre

ragadtam; de ne felejtse Öcsém! hogy "az ábrándozás az élet megron-
tója" mint egyik k ő ltő n k mondja.

Ezen szavak hideg zuhany ként érintettek c; álmaim eltüntek. Kér-
dezősködött utam czélja felől s barátságosan hivott mag ához ebédre.
Meghívását köszőnettel elfogadtam. Mielőtt hazamentűrik volna, k a pása i-
hoz még visszatért s cselédjének is utasítást adva, elindulánk. Utközben
a vidék szépségéről, terrnésr öl beszélgettünk s szives kartársam teljes
erejéből igyekezett mulattatni engem gazdasági dolgokkal, melyekből
arról győződtem meg, hogy egy alapos jó gazdával van dolgom; s széles
vastag kezei s kérges tenyerei fényesen igazolták azon tényt, hogy
nagyon is "foglalluzik " a kapa, kasza s egyéb gazdasági eszközökkel;
s hogy az elméletet példával is szekta illusztrálni, mely dolgok termé-
szetesen az én másodtanító "uri" nem tetszésemmel találko~tak. Otthon,
háza k ő r űl , a leg nagyob b rendet láttam. Kertje, kitünöe n kezelve. Gyer-
mekei is mind-mind munkában. A szoba tiszta; benne semmi pompa,
minden csak a szükséges; mindenütt rend, csak .... csak a könyvek
huzódtak meg szerényen egy állványon, melyekre a mellettük levő
különféle rangfokozataik szerint felállított pipák vetettek k icsiny lö te-
kintetet ; mintegy tudomásukra hozva a kettőjük közötti külőnbséget,
figyelmeztetvén a ha sznál ta tási ar á n y ras becsértéküknek ez a lap o n
leendő elbirálására és megállapítására.

Nemsokára elkészült" az egyszerű, de izletes ebéd. Ennek végezté-
vel megeredt a beszéd, melynek főtárgyát a gazdaságon kivül a tanítói
dolgok képezték. Az iskolavizsgálati jegyzőkönyvek s egyéb forrásokból
már tudomásom volt a felől, hogy szives házi gazdám egyszersmind
szorgalmas tanító is, ki jó eredménynyel fáradozik iskolájában. De, hogy
nyáron csak gazda, azt most magam is tapasztaltam. Megkoczkáztattam
tehát a kérdést, valjon foglalkozik-e nyáron a ~zünidő alatt egyébbel a
gazdaság"on kivül?

"Nem \" volt a kat eg or ikus vál~sz.
"Miért?" kérclém ép oly röviden?
"Mert nem akarok \" felelt vissza spartaiasan.
"De néha-néha olvas is?"
"Keveset \" volt a takaros válasz.
"Igazán külőn os ! Ha nem tudnám, hogy iskolája jó és ott is szor-

galmas, úgy nem a legjobb véleményt volnék kénytelen táplálni Ön felől."
"Lássa Öcsém! én nem mentegetem magamat szemeim gyengülése-

vel, mint azt sokan teszik az én helyzetemben. Nem! Én télen, - vagy
jobban mondva mig az iskola tart, - tanító vagyok; rnidön iskolai
dolgom megszűnt, látok a mindennapi kenyerem után."

"De ... "
'"Ne szakaszszon félbe kérem. Megmondom az okát, miért. 'F'izetésem

igen középszerű, de azért én soha nem panaszkodom, mint sokan mások,
sem nem ábrándozom ..... "



"Mint én, ugy-e?"
"Nos! mi nt Ön - mondá. nevetve Halmos kollega ur, vagy mmt

talán én is egykor. Önnek és minden ifjunak az ábrándozás bizonyos
ideig és fokig rueg bocsát ható : de éri, kinek már családja van, ez irány.
ban meg vannak kötelességeim is. A helyett, hogy panaszszal untatnék
valakit, inkább dolgozom; sennek én több eredményét látom."

"De nem a tanítói tekintély rovására?"
"Hová gondol Ön? Néptanító ! A nép azt szereti, ha örömében,

bánatában, sorsában részt veszünk, nem hogy vele ellentétbe helyezzük
magunkat. Vagy azt hiszi, hajlandóbb lenne gyülekezetem vagy más
fizetésemet felemelni, - ha tehetségében állana is, - munkátlan pana-
szaimra, mint ha látja és meggyőződik, hogy szorgalmas munka mellett
is kevés a tanítói fizetés?"

"De az intelligens ember mégis csak más nézeten van!"
"Csalódik! Az intel lig enczia is sokkal jobb szereti, ha dolgozunk,

mintha hátg őrbitve kőny őrgünk. Mindenki előtt becsesebb a tisztes
munkás, mint az alázatos kéregető, külőriősen ha ez kaputot visel. -
Egyébkint is elvem: "Segíts magadon s az Isten is segít." Jobb szeretek
"keresni," mint könyörögni" ..... Vágyaimat, igényeimet kevesebbre
szabom, jövedelmemet pedig szaporítani igyekezem. Ez a titka a meg-
elégedésnek, me ly boldogságra vezet."

"Mégis csak lehetne tán más munkatért is keresni, a mely talán
tisztességesebb és kevésbbé .fárasztó P"

"Például ?"
"Hát pr iváta, vagy szalmafonás, vagy mint újabban - és nagyon

helyesen teszik, - gyógyfüszedés s ez által keresetforrást nyitni még
a tehetetlen üregek és gyermekeknek is."

"A magam földjeit pedig hanyagoijam el? Sz edjern össze uton-ut-
félen a gazokat, a szántóföldemen és kertemben pedig ott hagyjam?
Nem, Öcsém! Gazdáikodom ! Fizetésem legfőkép szántóföld haszonélve-
zetéből áll s igy némileg kén y tel e n is vagyok vele. S miután a gond
és fáradság ez irányban megvan, - tehát több vagy kevesebb - még
haszon béri ek is. Igy keresem, kenyeremet nyáron, S ha "nem csurranik,
cseppen. " S higyje meg, ha látom, mikép családom számára is be tud-
tam szerezni a "télire" valót, úgy télen, vagy midön az iskolai dolog
beáll, mi sem aggaszt és gon d tal a n u 1 élhetek hivatalomnak. Mert
ha igaz, hogy az éhes katona rosz katona; úgy az is igaz, hogy üres
gyo,mor és asztalfiok mellett nehéz a "szent ügyért" lelkesedni."

"Tehat Ön minden más nyári foglalkozást elitél ?"
"Nem! csak hogy privátám nincs és nem is lehet; népem mind

egyszerü főldmives. Szalmafonáshoz pedig nem értek. A mi a gyógyfü-
szedést illeti, egyéb foglalkozás, hiányában még legjobbnak, legjövedel-
mezőbbnek tartom; mert fődolog, hog y az idő tie het ő 1e g has z on
ra fordítsuk!"

Ez utóbbi szókat erősen hangsulyozva s székéről fölkelve mondá
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Halmos úr ; mely talán barátságos figyelmezteté~ akart lenni számomra,
vagy talán eszébe jutottak kapásai ; - nem tudom; - de én ama
következtetést vontam le magamnak belőle, hogy jó lesz tovább mennem.
Úgy tettem. Köszöntem a köszönni valókat - selindulék.

Utk őzben sokat gondolkoztam Halmos úr szavain. Nyers, de mind
a mellett őszinte, egyeneslelküsége tetszett. Nézeteit nem tudtam egészen
magamévá tenni. de éreztem, hogy szavaiban sok igazság rejlik. •

Nem szabad az iskoláról annyira megfeledkezni, - gondolám --
és sehogy sem tudtam a tanítói hivatal méltóságával a földmivelés-
seI járó néha-néha nagyon is terhes és alacsony foglalkozásokat össze-
egyeztetni. Hiszen ez esetben, a tanítói állás nem hivatal, h~nem kenyér-
kereset. Télen tanító, nyáron földmives. Hát azért kell a tanítónak nyolcz
osztályt tanulnia, hogy szegényes kenyeréért ily életmódot kelljen foly-
tatnia?· S miért?, A kenyérért 1 A tanító képzettségéről nagyon is van
gondoskodva, de a kenyérről nincs. Valóban, míg a tanítói hivatalokat
mesterségüket megunt kézrnűvesek s egyéb kétes existentiák foglalták
el, akkor a javadalmazás is megfelelő volt; de most a qualifikatióval
nem áll egyenes arányban a fizetés; mert míg amaz óriásilag emelke-
dett, emez maradt mindig a régiben, ha nem hanyatlott.

Halrnos ur boldog, vagy mondjuk szerencsés, a mennyiben igényeit
leszállitani képes, de hány tanítónak adatik ezen lemondani tudás?
Mert hiszen lehet-e hibáztatni azokat, kik 8 osztályt végezvén magasabb
igényekről önként lemondani. nem tudnak, ha csak az élet keserü tapasz-
talatai erre nem kényszerítik, midőn végzete talán egy silány 300 frtos
állomásra helyezi. Ámde ezen keserüségek kellemetlen utóize mindig
megmarad. Olyan lesz mint a fa őszszel, egymásután hullatja el leveleit,
a reményeket s végül ott áll csupaszon, elhagyottan. Hogyan tudja
akkor hivatalát a csalódott 1e l k ese d é s sei folytatni? Hogyan tudja
akkor tanítványait, a más gyermekeit szeretettel ölelni, midőn tudja,
látja, hogy saját gyermekei éhesek és rongyosak? Nem! Nem 1 Halrnos
úr nem tesz egészen jól, ,midőn a nyári szi.inidőn így magát teljesen a
földmivelésnek adja, de könnyen menthető. Míg így gondolkodtam, hogy
szivarra gyújtsak, egy árnyas fa alatt megálltam. Mellettem gyüjtéssel
foglalkozó munkások voltak; s mint a különböző életkorról gyanítám,
egy családhoz tartozhattak ; szorgalmukról tanúskodott a sok petreneze,
melyek már ott hevettek. Hogy vajon mi czélból jöttek a töldhasáb
végére a fa felé, a hol állék - nem tudom; de oly közel voltak, hogy
beszédjüket tisztán meghallhattam. I

Egy 10 évesnek látszó fiú így szólt: "Édes apám! de elfáradtam: 1"
"Mindegy fiam 1 iparkodjunk, mert az idő megváltozhatik. Ilyenkor

kell sietni, majd télen nyughatol. Lásd! a tanító úr is mennyit dolgozik;
szánt, vet, kapál, kaszál. Az á 01 a z éle tr e val ó em ber."

A gyermek elhallgatott.
Melyik tanítóra vonatkozhatik e megjegyzés? Ezt megtudandó

kérdeztem a férfiutóI, - az atyától - mely falunak határában járok s



hova valók? A felelet megg-yőzött, hogy ezek Halmos G. úr falujából
valók s mert ott más tanító nincs mint Ö, a megjegyzés kétség kivül
reá vonatkozott.

Tovább mentem. E megjegyzés ismét visszavezette gondolataimat
Hahnoshoz. Ime! Az apa a ta.n ítót úgy állítja gyermekei elé, mint kőve-
tendő példányképet. Tehát való, hogy a köznép előtt a munka nem
rontja le a tanítói tekintélyt, sőt inkább példát vesz róla.

A takarékosság erényének elsajátítására, iskolai takarékpénztárakat
állítanak fel j a szorgalomra nézve nem volna-e jó - e példából ki
indulva - meghagyni a tanítóknak, hogy mint Halmos, magok szolgál-

. (

janak mintáu i,
Magyarország 25 ezer tanítója! mind jó kapás, kaszás! milyen sok

jó rnun kaer ö l Magam is mosolyogtam e gondolatra. hgy azonban tagad-
hatlan, hogy ime Halmos példája e szorgalmat tekintve, a népnevelésre
milyen jótékonyan hat. Hiába! .a szó indít, a példa vonz."

** *
Gondolatim majd másfelé ragadtak. Utamat semmi váratlan vagy

kellemetlen esemény nem zavarta. A hosszú menés következtében lábaim
már, pihenés után vágytak; s igy önkény telen Kutassy Sándorra gon-
dolék, kinél magamat éjjel kipihenendő valék. Lépteimet meggyorsítot-
tam, mert a nap le áldozófélben volt s késői látogatást tenni még sem
akartam. Nemsokára egy temető mellett haladtam, mely már a faluhoz
nag y on közel volt (kivételesen !), azon faluhoz, hol Kutassy Sándor
tanítósk odott.

Ekkor a temető fái k őzűl füstfelleget vettem észre. Figyelmes
. vizsgálás után meggyőződtem a, felől, hogy ott valaki erősen pipázgat.
Kutassyra gondoltam, - mert e két fogalom temető és tanító, kapcso-
latban vannak. Közeledtem azon hely felé ..... s nem csalódtam.
Hatalmas füstfellegekbe temetkezve ott hevert Kutassy kartárs úr; előtte
k ő nyv, az olvasásban mélyen elmerülve. Köszöntésemre - mint a ki
álmából ébred - meröen nézett rám, mintha boszankodott. volna a
zavartatásért, de nyájasan Üdvözölt.

"Mit olvas Őn, hogy igy el volt merűlve ? kérdém.
"Sue Jenő: .Bolygó zsidóját!" felelte."
"Czélzás akar ez lenni tán rám nézve?"
"Távolról sem! Miért?"
"Mert én is csakugyan "bolygok" unalomból, vagy inkább szóra-

kozásból." S ekkor elmondám utam czélját.
"Tehát ilyformán - Ön mint "bolygó", vendégem leend s hajlandó

lesz egyszerü vacsorámat velem megosztani s az á.ltalarn ezennel fel-
ajánlott éjjeli szállást elfogadni?"

"Ezer örömmel!"
"Igy már jól van! Foglaljunk he lyet itt a zöld pamlagon s addig
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s csevegjunk egy kissé. Olvasta Ön e művet? mondá pipájával a ki-
nyitott k ön yvre koppa ntva.'

"Nem !"
"Kár! Lássa ez egy remek franczia regény."
"Nem igen olvasok regényeket, nincs is alkalmam. De azért a

magyar regényirodalom meglehetősen ismeretes előttem."
"Én pedig nagyon szeretem az íly érdekfeszítő regényeket és Ön?"
"A melyek olyan tulságosan izgatnak, - nem, Pedig a franczia

regények !egtöbbje ilynemü. Jobb szeretem olvasmányul az életrajzokat
es utleirásokat." Ezek hasznosabbak az igaz, de amazok kellemesebbek."

"Az az izléstől vag y eg y éni felfogástól függ, mert a mit szeretünk,
az egyszersmind kellemes is előttünk."

"Elég sokat foglalkozunk a tanidő alatt komoly tárgyakkal, szük.
séges, hogya szünidön szórakozzunk. Az időnek azon beosztása, a midőn
a munka és a kellő nyugalom egymást felváltják, tesz képessé bennün-
ket a folytonos és rendes munk ára."

"Hát nyári szűnidejét mikép osztja be?"
"A Jegegyszerübben. Olvasok! Ha meguntam a regényeket, beszé-

lyeket, szóval a kedély- és jeHemképző olvasmányokat, olvasok paeda-
gogiai és tudományos müveket. Ha alkalmas az idő, sétálok és fürödni
járok. "

"Hát Ön nem gazdálkodik?"
"Nem!"
"Miért ?"
"Mert két urnak szolgálni nem lehet. Vagy leszek gazda, a mihez

semmi kedvem, vagy tanító, a mi vagyok is. Igy hát csakis oly dol-
gokkal fog la lkozom, a mi szakmámba vág. Szorgalomidő alatt tanítok,
a szűnidön tanulok. Erőt és anyagot gyüjtök a majd bekövetkező mu n-
k ához,"

"A regényekből is?"
"Minden könyvből lehet tanulni, tehát abból is.".
"Csakhogy az eredmény majd megfelele a ráfordított idönek?"
"Miután sok oly regény van, melynek utolsó sora után lát h a t-

Ia n ul bár, de mindenki által, könnyen leolvasható sujtó itélete is rá
van irva, mely gyakran igy hangzik: "Kár volt elolvasni, mert nem ér
semmit !"

"Ön, - úgy látszik - a regények és általában a' szépirodalom
iránt nem nagy előszeretettel viseltetik. Pedig hogyan tanulja Ön meg
a szép és mag aszt osért lelkesedni, ha kedélyét, szivét nem nemesíti?
Honnan merít On lelkesedést a tanítói rögös pályához , ha a szép és
nemes iránt fogékonytalanná válik szive? Hol és miben keres magának
megnyugvást, ha e pálya tövisei közt vérezni érzi szivét?" szólt magát
"szépirodai milag " kifejezve.

"Épen a tövisek közt! Magasztos hivatásom teljesítése k ő z be 11

és annak teljesítése á 1tal."
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.Oh! Ön nagyon rózsás szinben látja- pályánkat. De ez megbocsát-

ható, ha korát tekintjük!"
.Kevésbbé fényesebben s talán tisztábban mint Kartárs úr, regé-

nyei szivárvány szinein keresztül."
Éreztem, hogy válaszom élesebb volt, mint magam is szerettem

volna. Igyekeztem magamat "szépirodalmilag" kifejezni, de belesültem.
Kartársam csakugyan felkelt s kedvetlenül szólt :"Ne vitatkozzunk
tovább! Menjünk haza. Este lesz; Ön tán fáradt is."

Bocsánatot kértem az akaratlan sértésért. Mosolylyal felelt.
Már a kapuban hallám egy "generális módra" osztogatott parancsok,

rendeletek hangját. Sejtettem, hogy ez lesz az "úrnő". Szivesen lettem
általa is fogadva; s engedelmet kért, ha egy k issé megvárakoztat majd
a vacsorával. .mert, - s ezzel jelentőséggel nézett férjére - ha a férfi
dolgát is egy asszonynak kell elintézni, bizony .... "

"Bizony jobb lesz, ha dolgodra mégy!" szakítá félbe K. úr, sejtve
hogy rá nézve is jobb lesz, ha ó fejezi be a mondatot. Kellemetlenül
hatott rám e párbeszéd. Nem valami kedvező következményeket vontam
le e jelenetból Kutassy kartárs családi életére nézve. De később vacsora
kőzben és után folytatott társalgásunk alkalmával arról győződtem meg,
hogy e két ellentét a + és -, egymást teljesen megérti. Természettani
törvény.

Igaz, hogy Kutassy kartárs úrnak még el kellett néhány szelid
szemrehányást tűrnie, mivel a könyveken kivül egyébbel nem törődik;
mire azután _6, a tanítói fizetés kicsinységéveI mentette magát, - mely
nézetben aztán mindketten megnyugodtak. (Pedig egyike volt a jobb
állomásoknak!) V égre egy-két ásítás után, - mely mindnyájunkat az
álomra emlékeztetett, ki-ki nyugodni me nt, a házi gazda kivételével,
a ki még sokáig olvasta .Bolygó zsidó" .ját, -

Másnap reggel rövid elbucsuzás után utnak indultam. Kutassy
kartárs jó messze elkisért. Beszélgetésünk tárgya az irodalom kőrül
forgott, melynek folytán ujra meggyőződtem, kartársam roppant olva-
sottsága fölött. De azt is tapasztaltam, hogy 6 inkább a szépirodalomból,
különösen a reg ényekböl, mint a komoly, tudományos müvek közül
választja olvasmányait. Igaz, hogy a jelesebb könyveket is ismeri, de
inkább csak úgy, -- hogy is mondjam - távolról, mert egy-két hamis
nézete eléggé elárulta, - mikép azokkal nem a 1a p o gan foglalkozott.
Végül barátságos kézszorítással elváitunk.

Egyedül valék. Gondolkoztam. Örültem, hogy gyalog vállalkoztam
ezen út megtevésére, mely alkalmat szolgáltatott nekem ezen két ellen-
tétes gondolkozásu s foglalkozásu, de egyiránt barátságos kollegák
közelebbi megismerésére. -

Az egyik, - Halmos -- anyagias; a másik - Kutassy - szellemi
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dolgokban foglalatoskodik. Melyik -cselekszik helyesebben? Az a hasz-
nost, ez a szépet választja. Nem tudom eldönteni, csak az az egy bizo-
nyos előttem, hogy mindkettő helyesebben tesz mint én, - mert én
semmivel sem foglalkozom.

És sajátságos! Mind a kettő egy és ugyanazon czélból cselekszik,
t. i. a nép nevel é s é r d ek ébe n. Az a népnevelés érdekében gazdál-
kodik, ez is a népnevelés érdekében olvas - még regényeket is. Hogyan?
Az, hogy télen anyagi gondoktól menten taníthasson ; ez, hogyannál
tökéletesebben megfelelhessen hivatalának. Ez abe vall ot tok! de
valjon egyszersmind az iga z i - e? Vizsgáljuk meg a dolgot más szem-
pontból. Nem-e Halmos anyagias foglalkozása fösvénység, telhetetlenség,
kapzsiság kifolyása? Nem, ő barátságos és áldozatkész. Vagy tán Kutassy
csak kényelemből olvas, mert egyéb foglalkozásra lomha? Nem, hiszen
ő fáradhatatlan tanító. Vagy talán ....

"J ó napot tanító ur!" hallatszi k mellettem.
Az eddig általam figyelembe sem vett kocsizörgésre rögtön oda-

tekintek a hang után s látom, hogy a kocsin H. lelkész úr űl, kivel a
vizsgám alkalmával ismerkedtem meg. Miután már kocsiját rneg állíttatta,
azonnal üdvözlésére siettem.

"Hová? Hol jár?" kérdi.
Megmondám, hogy .... be megyek barátomat meglátogatni, de

szeretnék egyuttal Fenyősy László tanítóval is találkozni.
"Hiszen épen- lakása előtt megyek el; a vasut állomásra sietek."

Ha úgy tetszik velem jöhet!
Szives ajánla.tát köszönettel fogadtam. Utközben Fenyősyről is volt

szó, - a rnidön róla H. lelkész ur a legszebben nyilatkozatott. ll/2 órai
kocsizás után végre a faluba, - s egy kivülről vidám kinézésü ház
előtt megállva, a tanitói házhoz, - Fenyősyhez - értünk. - Szives
utitársam tovább ment, én pedig a házba indulék.

Kivülről, - a ház e16tt virágos kis kert, a leggondosabban ápolva,
az udvar- felől ?- fal szőlő vel befuttatva; az udvaron kőrös-kőrűl gyü-
mölcsfa, - a ház oly barátságosnak tettszett, s oly kellemes benyo-
mást gyakorolt a belépőre, hogy azonnal el lehetett találni, mikép itt
nagyon jó és boldogembereklakhatnak.

Az udvaron három nö dolgozik a kutná l, Ketteje, -- egy éltesebb
és egy ifjabb, - talán 15 éves - de nem iilik a nö életkora után tu:'
dakozni, - a teknő mellett, a harmadik vizet merit. Úgy látszik mosás
van -a háznál. Gyanitottam, hogy ama kettő kőzül az idősb Fenyősyné
lehet, az ifjabb tán leánya, - a harmadik - a- vizmerő .- ruházata
után it élve szogáló. - Az idősb nőtől, -- ki engem- meglátva azonnal
elibélll jött, - Fenyősy után tudakozódtam.

Férjem nincs itthon, de nemsokára megjön, felelte.
Ekkor bemutattam magamat. Bekisért.
"Mindjárt jövök leányom, csak folytasd addig a mosást ;" szólt az

ifjabb hoz, te meg fuss a tanitó urért szólt a cseléd hez. Igy most már
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tudtam, hogy ama csinos ifju leány - leányuk. Tiszta és kényelmes,
- távolról sem czifra - szobába, onnét pedig egy kisebb, - nem ke-
vésbbé otthonias - szobába értünk.

"Bocsánatot kérek, egy kissé kimegyek dolgomat rendbe szedni;
addig foglaljon. helyet s mulassa m agát tán férjem könyveivel, - azon-
nal jövök. De nini! hisz épen most jön László, épen jókor!" Nemso-
kára ny ilt az ajtó. s belépett rajta Feny ösy .. Nyilt, becsületes, rokon-
szenves, arcza, komoly szelid vonásai s egész magatartása kelle-
mes benyomást gyakorolt bárkire s azonnal rokonszenvet keltett ben-
nem is maga iránt. - Kezében több növényt hozott s azokat, valamint
egy a zsebéből kivett könyvet az asztalra téve iidvözölt. Kölcsönös is-
merkedésünk után átadtam neki, elveszettnek hitt sz ivarsz ipk áját s kar-
társam üdvözletét, és ezzel kapcsolatban elmondám utam czélját. Igen
megörült a megkerült tárgynak. De észrevettem, hogy barátom nevének
ernlitésénél egy pillanatra mintha szigorubban nézett volna rám. Ne-
hány közömbös kérdés és felelet után igy szólt:

"Régóta van Ön már baráti viszonyban S. Károlylyal? Laktársam
volt a képzőben két évvel ez előtt - felelém - s onnét ered még a
baráti viszony, levelezésben álltam vele folyvást, habár azon idő óta
vele nem találkoztam. Ismeri Ön is S. Károlyt?

Igen! Válaszolt k ur tán , mely ugy hangzott, mintha e t árgyr ól
nem akarna többé szólani, s hirtelen más beszédtárgyat k ezdendő :
"Ismeri Öh e növényeket? az általa hozott növényeket kezébe véve
kérdezé: "Nézze! mily szép példányok." '

Ezzel kezembe vettem a növényeket vizsgáltam, s láttam közte
több mérges növényt. Sokat közülök nem ismertem. A botanika nem
volt erős oldalam. Áz ismerteket megneveítem. .

"Mi czélból szedte ezeket Kartárs ur?" Kérdém.
"Hát lássa! gyüjteményemben a használat folytán sok megsérül,

sőt el is pusztul, igy a hiányzó kat pótolom, vagy néha azt tő ké letesi-
tem úja kk al, :..-.-ha 'ilyent találok !"

"Ön tán növénygyüjteménynyel bir? Ez igazán szép. Megvallom,
első pillanatra azt hittem, - miurá n ezek itt majdnem kizárólag mind
mérges növények, hgy azokat Nerudáriak vagy valamely más gyógyfü-
kereskedőnek szedte." .

"Nem! erre nmcs időm, egyébkint vállalkoznám rá,"

"De' miért? Én azt hiszem, hogy az nagy haszonnal úgy sem jár
s úgy látszik, az Ön állása elég jövedelmező, s igy nincs ráutalva, hogy
valamely jö vedelmez ö, nyári melIékfoglalkozást keressen magának?

"Részben igaza van, de egészben nincs! A tanitói állomások -
köztük az enyém is, - nem oly fényesek, mi nt tán Ön gondolja; s
azokat türhet ö vé, jóvá, - vagy silánynyá - tenni, jórészt az egyén·
tőI függ." .

"Hogy valaki jövedelmét szaporitsa azt helyeslem ért is, de mégis



261

válaszsza meg a tanitó melJékkeresetét, olyant, mely hivatalávat ősz-
szefér ö."

Például? !
"Mint Ön is említette, gyógyfü-szedés, ügynökösködés s többefféle,

de már annyira gazdálkodni mint Halmo:3,' az talán ...
• Ne mondjon kérem itéletet! sz a k ito tt félbe," A becsületes munka

mind.ig tisztesség, s akár kérges tenyérrel, akár a növény nedvét öl
zöldre festett sár os kézzel keressük, szerezzük is a pénzt, - az nem
piszok, de a tiltott uton szerzett pénz, még a keztyün keresztül is, le-
moshatlan mocsk ot ejt. Miude nk i igyekszik sorsán javitani, - s ez k ő-

telesség. S ha a tanitó hosszú nyári szünidejét ily czélra is használja,
- legalább is nem hibáztatható. Városon másolással, falun gazdálko-
dá.ssal. Különbség: ez testet fár asz tó ; az lélekölő j ez k int, az bent,-
deeg'yaránt b ecsű leres."

.Ez való! Azonban ez m ind csak melJékfogla1kozás, melyből a
tanítónak, mint "ernbernt:k" van haszna, de a "népnevdésnek" nag'yon
kevés" A •népnevelés magasztos eszméjéveI" ez nehezen egyeztet-
hető össze. I

"De Öcsém! a népnevelés mag-asztos esz rnéjéne k ' csak ugy lehet-
nénk elszánt h arcz os a i, s csak akkor küzdhetnénk, fár a dha tn á nk annak
érdekében tel jes en, ha eg- y é b gondjaink nem volnának. Akkor
szo!gálhatnánk az üg-ynek két kézzel, ha egyik karunkat nem
venné' igénybe az "önfentartás," az "anyagi gond;" mert soknak k ő-

zülön k - fájdalom - nemcsak a "népnevelés érdekében" kell küzdenie
- a rni köt ele s ség, - hanem asz ü k s é g gel is. - Ezt kell előbb
l(Jgyőznünk amannak érdekélJen. Ezért nem itélem én el, ha sok "kény-
szer üség bö l" a s z ű k s é g l e gy ö z é s é r e használja fel hosszú ny ár i
szünidejét, hogy télen, - m idö n a köt ele s ség par a n c sol a nép-
nevelés érdekében o d a adó n műkőd hes sák. Nem ítélek több okból,
- IIoha, - míd ő n val aki ru ell é k fog l a l k o z á s n á 1 a f ö d o 1o g-
ról rnegfe led k ez ik , - nem helyeslem. Nem is lehet! Gazdálkodás, ügy-
nö k ösk ődés.: másolás, g'yóg'y füsz edés, s tö bbefféle csak" mel lék es" legyen;
első sorban t-a nit ó k vag y u nk, sohasem szabad szem elől tévesz-
tenünk "ez irányban való kötelességünket."

.A létért való küzdelem jogosultságát, amellékfoglalkozások kény-
szerűség ét elismerem, de bocsásson meg, - tan it Ó i k ő t e 1ess é g-
ról nyári s z ű n i d ö alatt, ug'yan kevés s z ó lehet." - Felelém
magamra gondolva s némileg me nteg e töz ve , - .hiszen a .csatatér,"
- az iskola, - zárva, a "g'yőzeJem" vagy .kudarc,:" ~ a vizsga, el-
mult, a "bajnokok" - a tanítók ...

"Mehetnek nyugalomra s heverhetnek a "babérokon" ug-y-e
Öcsém? !

Hanem hátha a "puskaporunk" elfogy? szólt, - s ezen
utóbbi, szóknál jelentőséggel nézett rám. Lehet, hogy a "puskapor" a
kettőnk közötti párbeszédet, lehet, hogy az iskolai harczot illette; -
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én az előbbit értettem, s harczvágyam e "figyelmeztetésre" lelohadt;
mig Ó folytatta: "Higyje meg Öcsém! a tél, - vagy mondjuk, mert
tanitók vagyunk - a szorgalomidő elibénk szabja ugyan k ő telességün-
ket szor osan, de a nyár, - a szüriidö is megköveteli, hogy 'hasznosít.
suk. - A szűnidö nem "munkaszünetet" jelent egyszersmint. S miután
Ön hasonlatot hozott fel, engedje meg, hogy én is azzal felelhessek. -
A fa, midőn gyümölcsét leszedtük bevégezte-e az évre rendeltetését?
Nem! hiszen tudjuk, hogy birnbóit már nyáron, összel is neveli, fejleszti,
és sokat kell még fejlődnie mig képessé válik a vir á g z á s ras vé-
gül agy ű m ö 1 cs ter m é s r e. A bimbó életében a virágzás elötti idő-
szak nem kevésbbé fontos, mint a virágzástóI a gyümölcs megéréseig.
Pedig e z alig látszik, s kevesek által kisértetik figyelemmel. Éppen
igy vagyunk mi is tan i t ó k. A virágzás elő t t i időszak a nyári
sz ü n idő, a virágzástói a gyümölcs megéréseig: - asz o r gal o m-
idő, a gyümölcsszedés ideje: a viz s g a. A gyümölcsöt ugyan ma s
használja - nem a termő fa. Épen mint Petőfi mondja: "Vagyo k föld,
amely gabnát terem, hogy masok learassák ... "

. "Nem értem teljesen, mire czéloz?"
"Szólok tehát világ osabban ! Hog-y ta nit ói teendőinket a szorgalom-

idő alatt jól v égezhessük, annak a sok kelléke közt, - egyik első az,
hogy arra elő kés z ülj ű nk, ne csak a tanórák idején, hanem a sziin.
idő alatt; miután a jó előkészület biztositja a sikert"

"Mit ért Ön ezen el 6 kés z ü 1 f. salatt?" "Hogyan készüljön a tanitó
a nyári szüni dőn ?,' kérdém feszült figyelemmel. ~

"Altalánban és r é s z l e te s e n " felelte nyugodtan.
(Folytatása következik.)

Koczor Márton.

Pali öcsémnek.
XIV.

Az adelsbergi csepegököbarlang.

A hosszú gyalogolástól kissé fáradtan, - mintegy négy teljes óráig vol-
tam talpon, - de vendégJőnk izletes konyhájától, tiszta, bár savanyu és gyönge
borától íelüdülve a hanyatló nap sugarai mellett elmélyedve a szép alpesi táj
szemléletébe fris emlékezetből sietek papirra vetni azon benyomásokat és ta-
pasztalatokat,' melyek az adelsbergi barlang megszemlélése alatt bennem ta-
madtak. S a helyett, hogy utinaplómba jegyezném fel azokat, helyesebbnek
találom számodra megirni, hogya mi physikailag ez időszerint lehetetlen, az
emberi szellemnek korlátoktól ment képzelő ereje segitségévellehetővé legyen,
hogy velem együtt és pedig fáradság nélkül élvezhesd a bámulatos látványt,
mely itt szemeink elé tárul.

Déltájban érkeztünk Adelsberg állomásra, hol az állomásfőnök ur társa-
ságában az állomási ebédlőben jól és olcsón étkezénk. Ebéd után a kis város-
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kán keresztül kisétáltunk a hires barlanghoz. A hegygerincz, mely alatt a bar-
lang van, északkeleti oldalát képezi azon völgykatlan nak, melyet a tulsó, nyu-
.goti oldalról a Nanos merdek agg bérczei fognak körül. A barlangnyilásnak
egész környékén igen sok apróbb nagyobb barlang látható. Ugy látszik,
ez az egész hegygerincz keresztül kasul van Iyuggatva. A Poik folyó a völgy-
katlanon keresztül hömpölygetvén rohanó hullámait eltünik e hegygerincz
gyomrában s a tulsó völgyben jön ismét elő. Közvetlen azon nyilás mellett
melyben a Poik elvész, a folyó meredek, sziklás jobb partján van a hires bar-

-:"Iang bejárása vasrácscsal elzárva.
Két forditott V alakban egymásra hajló óriási szikla által képzett nyilás

tátong előttünk. Mintha két roppant hosszú szikla tábla volna háztető alakúan
egymásra dőlve. Nem is valószinütlen, hogy itt hajdan épen a Poik által képe-
zett sziklahaladék volt, melynek két sima méredek fala valami vulkanikus ese-
mény folytán egymásra dőlt.

Nemsokára több utazó is érkezett oda, úgy hogy számunk lassanként
mintegy hetvenre szaporodott. Jöttek a szelgak gyertyákkal, meginditották a
barlang nyilásától ne-m messze elhelyezett gözg.épet, mely a villany lámpákat
táplálja a szükség es árammal. Miután lefizettük a belépti dijat, személyenként
70 krajczárt, bucsut véve egy időre a szabad világtól, beléptünk a barlang
sötét, nedves kisérteties légkörébe. Jókora hosszússágon ugyanoly háztető alakú
sikátoran vonulunk végig, mint a milyen a nyilás. Odább azonban a csepegőkő
alakzatok leirhatlan sokféle módon alakitottak a barlangot .

. Most egy roppant tágas, magas barlangnyilásba érünk, melynek fenekén
a Poik locsogó hullámai hömpölyögnek. Egy villanyos lámpa fénye küzd a
terem ködös sötét jével. Nagy csudálkozásunkra e folyó itt jobbról balfelé fo-
lyik, holott a bejárat a folyó jobb partján lévén balkézfelől képzeljük annak
folyását. Mindenesetre valahol a barlang alatt jobbra kanyarodott és itt viszont
balfelé törvén' magának utat eltűnik előlünk végkép. A barlang folytatásához
két hosszu hid vezet át egyik a bemenetre, másik a visszajövetre szánva. A
jobbfelőli hidon folytattak tovább utunkat a barlang egyre változatosabb törn-
kelegében. A mészszikla repedésein keresztül felülrőlleszivárgó vizcseppek
parányi mész tartalmukkal ezer és ezer év óta szakadatlanul müködve, csudás
alakzatokat teremtenek a' barlang egész hosszának fcnekén, tetején soldalain
mindenütt. '

A vizcseppekből leüllepedő mész többnyire a tetőn egy függő, a talajon
pedig egy felfelé álló gulát alakit, miként télen a megfagyó viz szokott jég-
csapokat alkotni. Ezer meg ezer ilyen kisebb, nagyobb. gula tűnik szemünkbe.
Némelyik oly parányi, mintha csak tegnap született volna, máshol a telső és
alsó összenőtt már, sok helyen oly közel van a kettő esucsa egymáshoz, hogy
azt hinné az ember, egy nap mulva már összeérnek; pedig azt mondják, kik
rég ismerik a barlangot, hogy ernlékezetük óta mindig ily közel voltak; mert
szarnitás szerint a csepegökő itt 16 év alatt gyarapodik egy milliméternyit. Kép-
zelhetni, míly végetlen sora ezredéveknek kellett hozzá, hogy a parányi viz-
csepp oly óriási alkotmányokat hozzon létre, minőket itt láthatunk.

A gula alakon kivul azután tömérdek változatosságot mutatnak e csepp-
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kőalakzatok. Egy kis képzelődés, melynek élénkségét fokozza itt a gyertyák
pislogó fél homálya, a földalatti lét idegenszerüsége s a barlang általánosan is-
mert hirneve, minden lépten nyomon új, meglepő utánzásait látja emberi kéz-
műveinek s a természet élő és élettelen teremtményeinek Mintha száz meg
száz munkás kéz dolgoznék itten vésővel és kalapácscsal, mintha láthatlan
gnómok, kik földalatti életre vannak kárhoztatva az élettelen mészsziklákból
faragnának lombos fákat, fenyűket , virágkerteket, déli virágokat, óriási fatör-
zsöket, oroszlánfőt, baglyot, emberi alakokat úgy, a miként azokat ezredéves
emlékezetük szerint csendes álmaik ban megálmodják.

Itt egy a legapróbb részletekig híven utánzott szószék emelkedik utunk
mellett, melyben, hogy csalódásunk annál teljesebb legyen, egy egészséges
életmászerekkel megáldott falusi paphoz tökéletesen hasonló, gömbölyű borot-
vált arczu szolga áll- Szinte várja az ember, hogy ajkai megnyiljanak sáldást
mondjanak az összegyűlt látogatókra. A szolga azonban erre nem érezvén
magában hivatást, megelégedvén mosolyt keltő rövid szereplésével leszállott
magas állásáról.

Majd egyszerre kitágul a barlang. Széles és magas kerek teremben va-
gyunk, melynek tiszta légkörét a villanyos lámpa nappali fénnyel világit ja meg.
Ez az u. n. tánczterem, hol mulatságokat is szoktak tartani. alkalmasint a bar-
lang gnómjainak is nagy örömére. Azért szerelték fel ők a termet minden
szükségesekkel. Ott van a háttérben a karzat a zenészek, ott egy kis barlang-
nyilás a csárda számára. A tető baloldalán pedig zászló kép egy múvészien
utánzott sasszárny lebeg, mintha márványból volna kivésve, mind csupa csepegő-
kőalakzatok,

Tovább haladva egy helyen a szikla mintha mesterséges zsilipet képesne
s miután e zsilip felülete csalhatatlanul vizmosás nyomait mutatja, nein alap-
talan az a föltevésünk, hogy valamikor a Poik erre folyhatolt. De menjünk
tovább. A barlang egyszerre oly alacsonynyá lesz, hogy csak .meghajolva ha-
ladhatunk. Feltekintve egy óriási, mintegy méternyi átmérőjű csepeg őkő oszlopot
látunk felettünk keresztben feküdni a barlang két falán. Tökéletesen hasonló

/ .
egy dőlt fatörzshöz. Ezredévekig épülhetett ez a cseppek mésztartaImából, a
mikor azután valami földrengés ledöntötte. A természet itt is, mig egyik ke-
zével épit: a másikkal rombol, éppen mint a felvilágban. A ~indenható örök
erő, mely az egész világot fenntartja és igazgatja, itt is él s minden jelenség
szóló bizonysága munkás kezei fáradhatlan működésének,

Ismét <;gy nagyobb térség nyílik meg előttünk, az u. n. kálvária. Egy
meneteles, síma, domború hegyhát, melynek tetején mintha a feszületet látnánk,
körotte pedig egész seregét. fehér szobroknak. Ezt is villanyfény világítja meg.
Szinte úgy érezzük magunkat, mintha templomban volnánk, szivünkben áhitatos
érzelmek gerjedeznek és méltán: itt is Isten lakózik.

A vallás csarnoka után, mintha a művészet terme nyilnek meg előttünk.
A látogató közönség bámulva áll félkörben a természetnek csudás remeke
előtt. A barlang balfelőli oldalán egy függöny ereszkedik le, oly tiszta és át-
látszó, mintha alabastromból volna s oly természethű, mintha művészi kezek
alól került volna ki. Egyik vezető égő gyertyát tart mögötte, hogy finomsága
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és egy selyem ftiggönyhöz a csalódásig hasonló redőzetc tisztán látható legyen.
Valamely angol utazó évekkel ez előtt nem áIJhatván ellent ritkaság gyüjtö
szenvedélyének, jókora darabot letört belőle. A hatóság azonban, miként ér-
tesültem. több ezer forintnyi pénzbirsággal torolta meg e vandalismust. Ez a
függöny az egész barlang alakjainak legszebb, legbecsesebb példánya.

Mintha a természet is ugy akarta volna, s mintha vezetőink is megér-
tették volna ez intést, hogy a műrernek szemléletének benyomásával hagyjuk
.el a barlangot, nemsokára visszaérkezünk ama tágas terembe, hol a Poik hul-
lámaitól búcsút vettünk s ennek másik hidjan át a kivezető hosszú sikátorba
jutunk. Három órai földalatti barangolás után ismét meglátjuk Isten szabad
egét, melynek világosságát a félhomályhoz szokott szemeink alig birják el
kezdetben. Keblünk emelkedik, mintha börtönből szabadultunk volna meg és
kéjjel szivjuk be a friss hegyi levegőt.

Társaságunk szinte megittasulva az élenydús légben vidám hangulattal
tér vissza a vasúti állomásra, honnét azután ki gyalog, ki vasúton, elszélyedtünk,
a szélrózsa minden irányában.

Sass János.

Próbafordítások az ev. egyház régeb bi énekkincseiből.

7. Reggeli ének. Klopstock Frig yestől. (1724-1803.)
Zsolt. 17, 15. «Én pedig igazságban meglátom

a te orczádat; megelégíltetem a te
ábrázatoddal, midő n felserkenek !»

D a II am: Mint a szép, hi'IVÖS patakra.

Majd ha egykor mély álmomból,") Add, Atyám, e földi élet
A halálból felkelek Egy napja se múljon el,

És meg válok minden gondtól Úgy hogy érte az itélet
Eo;,;y szebb hajnalt érve meg: Napján majd pirúlni kell.

. Más lesz majd ez ébredés, Jó Atyám te engedéd,
A küzdésnek czélja vész, Hogy ma is felébredék;

Álom lesz a vándor gondja, Hozzád visz, mert tőled árad
Napját ha azÚr felhozza! Mind az öröm, mind a bánat.

Én hát bizva nézek égre,
A míg eljö majd a nap,

Mely levisz halál völgyébe,
Míg sok társam itt sirat

Adj harczomban enyhülést
S végemet szivökbe vésd,

Térjenek meg ők is hozzád
S zengjék ott az Úr jóvoltát.

*) A győri 26. és 37. sz. énekek ujabb fordításai.
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8. Esti ének, Ugyanazon szerzőtől.
Zsolt. 30., 6. «Mert egy szempillantásig (art az ő

haragja, de örökké való az ő jó akaratja:
estve siralom vagyon, de reggel öröm.•

D a IIam; Mint a szép hűvös patakra.
Majd ha végálmomra térek, Hajnalig ha most elalszom

Melyből nincs már ébredés Már a reggel harcz ra költ;
És a gond, e kinzó féreg S tőled, Uram, hányszor hallom:

A sir éjjelébe vész: Nem örök hazám a föld;
Más lesz majd e nyugalom, Vándor vagyok sutamon
Ott már békén alhatom; Még- a bűnnek csábja von,

U dvözültek hajlékába A kkor lesz csak szabadságom,
Nem hat el a föleli lárma. Terhemet ha mind lerázom.

Addd, örömmel üdvözöljem
Szabadító napomat,

Bár halálom rokon kerben
Környezetlen nem marad;

Ámde hadd sirassanak, _
Vi~~za úgy se tartanak.

Oket is szivök fájdalma
Majd hozzád az égbe vonja. Payr Sándor.

..
liLIT.
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A bakonyvidéki evang. tanitó-egyesület gyüléséről.
A .bakonyvidéki evang. tanitó-egyesület_ f. é. értekezletét

május hó 19-én tartotta meg, Várpalotán.

Az elnökségre, a már teljes tizenkét év óta e tisztet viselö Kolben-
heyer Albert, csernyei lelkész választatott meg újólag, általános szavazattöbbséggel.

Pöntör István csurgói tanító, a várpalotai iskolásokkal a »villanyosságról.
tartott előadása, meghallgattatván, az minden izében dicséretesnek nyilvánitta-
tott. - Jövőre előadást tartanak: Keiser Lajos és Nagy Sándor tanitó urak.

Olvastatott Horváth Ferencz, teési tanitó »A g)rermekek halancjóságának
okai- cz. munkája. A rövid, de velős, értelmes és alap os dolgozatot, köröz-
tetni rendelte az értekezlet. Jövőre mun kát hoz: Barabás Gáspár várpalotai tanitó.

Németh Péter .könyvtáros jelentése szerint, könyvtárunk a mult évben 36
elarab könyvvel szaporodott. Ebből 35 darabot Hidvéghi -Sándor, giezi állami
tanitó úr, egylet~nk tagja, ajándékozott Kinek is meg nem sZLmő ajándéko-
zási kedveért, az értekezlet jegyzőkönyvileg köszönetet mondott.

Elnök jelenti, hogy a mult évi értekezlet jegyzőkönyvének 4-5- pont
jából kifolyólag, az általa kibocsátott gyűjtő-iven, az egyesületi alap javára'
hozzászámítva a Talabér Ferencz varsányi tanító által ajánlott 10 frtot is, ösz-
szesen : 26 [rt 30 kr. folyt be, illetőleg iratott alá. - Az elnök urnak szives
fáradozásáért az értekezlet köszönetét nyilvánitjas a már begyült és még be-
gyülendő összegecskék, gyümölcsözés végett, egyelőre, posta-takarékba való
elhelyezése határoztatott.
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A Zsedényi-féle segélyezésre az értekezlet Csányi Lajos bakony-tamasi-í
tanitót ajánlotta.

Olvastatott a győrmegyei tanitó-egyesület felhívása, egy alakitandó ke-
rületi tanitó-egyesülethez való csatlakozáshoz. Értekezletünk felhivja minden
egyes tagját, hogy az -Evangelikus Népiskolában' közzé tett kerületi egye-
sület alapszabályait, tanulmánya tárgyává tevén, észrevételeit f. é. junius hó
la-ig elnök úrhoz küldje be. Az észrevételek egybe-álIitására ötös bizottság
választatott.") Egyebekben a •kerületi tanító-egyesület- eszméjét, értekezletünk
helyesli s az ahhoz való leendő csatlakozást kimondja ..

Jövő értekezletünk helyéül Bakony-Tamási tüzetett ki.
:!< :1: Barabás Gáspár

Az egyes vessző és a csomóba kötött több vessző meséjén alapuló esz-
mét, egy II dunántúli kerületi tanitó egyesületnek- eszméjét úgy a magam, mint
a »bakonyvidéki tanítóértekezlet- nevében örömmel és melegen üdvözlöm.
Hogy ezen egyesület eszméjének megpenditése mily mértékben élet revaló, azt
manapság vitatni, rnidőn az alsóbbrendll foglalkozásnak is az egyesületi életet
tekintik működésük egyik alapfeltételének. - túlhaladott álláspont volna, amit
tenni nem is akarole - Jelen soraimmal csupán megbizatásomnak akarok ele-
get tenni, .midőn, mint az alapszabály-tervezet birálására kiküldött bizottság
jegyzője összegezem az illetékes helyre már elküldött jegyzőkönyvben foglalt
főbb észrevételeinket.

Nevezetesen: az alap sz. tervezet 2. §·ának a) .pontjában a lIt er jes z-
t é s- szót a -f ej 1esz t é s- szóval ajánljuk felcserélni, mert a -paedag ogiai-
műveltség -terjesztése- a tanítóképzőintézetek teendője ; a tanitóságnak pedig
annak -f e j 1esz t é s e akár a szó, al<ár a toll által.

A b) pont -k ö z okt a t á s- kifejezését sem fogadhattuk el, miután a
k ö z okt a tás ügy szó által kifejezett fogalomban az alsóbb tanintézetek
ügyein kivül a középiskolák, akadémiák és egyetemek ügyei is benfoglalválc. ,
mely utóbbiak ügyeiről vitatkozni nem egy néptanítókból álló testületnek a
feladata .. - Ehez képest a -közoktatásügy- szó helyett a » n é p okt at á s' ügy'
szót ajánljuk, mint a mely a mi szakkörunknek megfelelő.

A pártoló tagokról szóló 9. §-t akként módositottuk, hogya pártoló
tagokra nem ajánljuk az összeget hivatalos alakban kivetni, hanem az op por-
tunitás álláspontját fogadva el, á 1tal u k aj á 11 Itb á r m e 1y ö s sze g r ő 1
kivánunk szólni. Mert, akit pártolaara kérünk fel, annak nem illik megmonda-
nunk, hogy ennyivel, annyival, igy, úgy pártolj! hanem jó néven veszszük tőle
az általa felajánlt összeget, vagy pártolási módot. Egyszóval a pártolást kérő
nem prejudrkálhat annak, akitől pártolást vár. - A pártoló tagokkal szemben
csupán azon kötelezettségre nézve ajánlottunk határozott kikötést, hogy az ál-
taluk felajánlott összeget félévenként előre tartoznak lefizetni. Magunkévá tet-
tük azonban a 13. §-ban négy évre kiterjesztett azon kötelezettséget, melynél-
fogva ezen ideig az egyesület tagjai lenni tartoznak.

A 16. §-nak ·t a n ügy i c z é 10 kr a' kifejezését igen tág értelműnek ta-
láltuk. Helyette e paragrafusnak oly értelemben való módositását ajánljuk,

*) A bizottság megállapodásait az alábbiakban közöljük. Szerk,



hORY a kamatok szegény tanitószülőknek középiskolát és tanitóképzőintézetet
végző sz o r gal m a s növeadé ceinek felsegélyezésére legyenek forditva.

Nem tudom, de gondolom, hogy új lesz azon álláspontunk, melyet a se-
gélyezésnél elfoglaltunk. Ugyanis mi asz o r gal m a t helyezzük előtérbe, úgy
gondolkodva, hogy nagyobb érdem szorgalmasnak lenni tehetség
nélkül, mint tehetséggel megáldva szorgalomhiányban szenvedni. Hány tanuló
van, kit a Muzsák nem tartottak érdemesnek arra, hogy homlokon csókoljak
s mégis idővel a szorgalom fegyverének következetes forgatása által többet
mutattak fel, vagy legalább annyit, mint azok, kiknek homloka lángol a Muzsák
csókjától, de szorgalom hiányában tehetségük, mondjuk, lángeszük parlagon
hevert. De ezzel mi korántsem akarjuk a segélyezésnél a te het ség e t kizárni.
Épen nem! sőt a szorgalommal párosult tehetséget feltétlenül elismerjük. Na·
gyobb érdemnek tartjuk, ha valaki sz o r gal m a által szerez akár szellemi
akár anyagi kiucset, mintha ahoz akár örökség, akár véletlen szerencse, akár
ajándék által jutott.

A közgyűlés idejére nézve azon ajánlatunk van, hogy az minden nég y
évben tartassék s a közgyűlés évében az egyes esperességi tanitógyűlések, il-
letőleg értekezletek szüneteljenek. Ezen ajánlatunkkal kapcsolatban azon indít-
ványunkat koczkáztatjuk, hogya ker. tanítógyűléseu leendő résztvehetés érde-
kében már az alakuló gyűlés által kéretnék fel. Mélt. és Főtiszt. Püspök úr
az egyes megyék közigazgatási bizottságainál, illetőleg alispáni hivatalainál oly
i~tézkedés kieszközlésére, melynél fogva a rendes fuvar- és napidijjak a ker-
tanitógyűlés évében megjavittatnának.

A 21. §-ban kimondott azon elvet, mely agyülés határozatképességénél
a jelenlevők számának szükségét nem moüdja ki, nem tettük rnagunkévé. Bár gon-
doljuk, hogy az alapszabály tervezet készitöinek szemei előtt azon eshetőség
lebeghetett, hogy a közgyűlések nem lesznek népesek.\ mégsem helyeselhetjük
a §-ban foglalt elvet. Nem helyeselhetjuk pedig sem az igazság, sem a mél-
tányosság szempontjából, dc a testület tek int é ly ére való tekintetből sem.
Mert mi, mint nagyobb testület nem csupán eszmecsere czéljából fogunk össze-
jönni, hanem azért is, hogy az egyes. felmerülendő aktuális és tanitói életünkbe
vágó kérdések testté levésén,megvalósitásán fárádozzunk. Már pedig valamely
fontos kérdés eldöntésénél véleményünk szerint nagyon kicsinyesen venné ki
magát, ha (nem lévén a határozatképességhez szűkséges szám meghatározva)
esetleg egy 20-30 tagból álló közgyülésnek 12-16 szetöbbsége döntene
t öbb s z á z tag szava gyanánt.

,Ezenfölül mi mindenesetre azért is óhajtunk impozánsabb számban tömö-
rülni, hogy valamely életbevágó vagy csak fontosabb kérdés realizálásának
elérését az illető hatóságoknál vagy közegeknél minélinkább remélhessüle. Ezt
pedig esetleg 20-30 tag ból áll ó ker. tan i t ó gy II lés létünkre kivánni,
ha nem is lenne szerénytelenség, de igenis méltánytalanság a többi kartárs irá-
nyában, a kik nem nyilatkozhattak s igya - rólunk nélkülünk- elvnek lennének
kénytelenek meghajolni. -- Épen ezen beállható abnormis állapotnak már a
priori való elháritását czéloztuk a 18. §-nak oda módosítása által, hogy ker. _
tanítóI gyűlés csak minden 4 évben tartassék, de ezen gyűlés évében az es-
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perességi tanitói gyűlések, illetőleg értekezletek szüneteljenek, amikor is a
Mélt. és Főtiszt. Püspök úr közbenjárása következtében esetleg javitott fuvar-
és napidíjak segélyével 30-nál remélhetőleg jóval többen fognánk részt vehetni
a közgyűlésen s gyakorolhatni jogainkat. A gyűlés határozatképességét tehát
a ren des tag oká Ita l á nos t öbb ség é t ő I kivánjuk függővé tenni.

A 22. §-t, mely mindenkit saját nyelvén enged megnyilatkozni, eltekintve
a beállható bábeli zürzavartól, követvén egy tekintélyesebb, hatalmasabb és
mérvadóbb testületnek: az or sz á gg y ű 1é s n e 1\ példáját, a §. megszülethe-
tése feletti csodálattal párosult sajnálkozás kiséretében elvetettük, egyedül any-
nyit kivánván a §-ban kimondatni, hogy: .Az egyesület nyelve minden tekin-
tetben a mag y a r.« Miután tudtunkkal a Magyar Haza szolgálatában álló
tanitók vagyunk, bővebb magyarázatnak szükségét nem érezzük.

Az elnökségról szóló 23. §-nak kettős szinezetét egyszerűsiteni óhajt juk,
ajánlván csupán egy elnököt; melléje egy alelnököt, ki őt akadályoztatása, le-
mondása vagyelhalálozása esetén helyettesitené.

A 29. §. a titkárt és pénztárost tiszteletdijban kivánja részesiteni. Bár
elisrnerjük, hogy a titkári és pénztárosi állás oly nagyobb testületnél, mint
amilyentiéa mienk akar lenni, elég munkával fogna járni, még sem látjuk
eléggé indokoltnak, hogy a napi- és fuvardíjon kivül még külön díjazásban is
részesüljenek. Mi fel teszünk az illetőkról annyi ügybuzgóságot, hogy a rájuk
bizott teendőket az irányukban nyilvánu!andó közbizalomés tisztelet fejében
is odaadással és örömmel fogják teljesíteni.

V égül ami az egyesület feloszlatását illeti, az erre vonatkozó határozat
erejének forrását a 21. §. módosításában foglalt elvben látjuk. Az említett
§-ban foglaltakhoz még csak azt adjuk hozzá, hogy az igazolva távollevők is
nyilatkezhatnak irásban a fel- vagy fel nem oszlás mellett s hogy az így meg-
ejtendő szavazás titkos lenne.

Kivánom, hogy az ige testté váljék.
Ö sk ü, 1892. aug. 3. Alman Brunó,

a bizottság jegyzöje.

A kemenesaljai ágo hitve evang. tanító -egyesület
közgyülésérőI.

A kernenesaljai ev. tanító-egyesület f. é. junius 25-én N.-Dömölkön
tartá meg tavaszi közgyülését Dubovay Béla' lelkész és dr, Berzsenyi
Jenő urak elnöklete alatt. A majdnem teljes számmal megjelent egyleti
tagokon kivül jelen voltak: Mód Lénárd kemenesaljai evang. esperes,
Nagy Sándor n.-dömölki, Varga Gyula vönöczki lelkész és Szórády
Lajos ns.-dömölki segéd-lelkész úrak.

Buzgó ének és ima után dr. Berzsenyi Jenő vil, elnök úr üdvö-
zölve az egybegyült tagokat, - az utóbbi évtizedek alatt a tanítás
terén mutatkozó haladást fe!tüntetvén, jelezve a haladás akadályait s
az ezeket megszüntetö okokat és törekvéseket - a gyűlést megnyitotta.
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A mult évi tavaszi és nyári közgyülések jegyzőkönyvei felolvasása
után, - melyekre semmi észrevétel nem volt, - Nagy Pál vönöczki
tanító olvasta fel: "Az iskolai fegyelem" czimü mu nk áját. A munkának
bevezetését a fegyelem meghatározása képezi; továbbá a szerzö a tár-

.gyalás folyamán meghatározza az iskolai fegyelem alapját, s ilyenekül
a hiterkölcsi nevelést, az iskolai rendet, a csendnek föntartását s a
szorgalmat tünteti föl; s végül szólván a tanító szeretetre valóságáról,
a jutalmazásról és büntetésről, ezeket rnint a fegyelem eszközeit mutatja
be. E munka bir álója Madarasay Lász ló ostfi-assz onyfai másod-tanító
volt; ki elhárithatlan a .dály miatt jelen nem lehetett, de irásban bea-
dott s az egyleti tagok között már körözött bírálata föl lett olvasva.
A bir áló távollétében az egylet ezuttal a munka és birálat fölött a
hosszabb vitát bezárta és a munkahozó s hirá.ló szorgalmát rnéltányol-
ta. Azonban a jelen esetból kifolyólag megjegyezte és kimondta, hogy
jövőben a munkahozók, ha más szerzők után dolgoznak, ez esetben a
szerzők neveit okvetlen felemlitsék és a forrásokat megjeleljék.

A jövő tavaszi közgyülésre munkahozókúl Riczinger Ignácz ságí
másod- és Berecz Gábor ostfi-asszonyfai, birálókul pedig Mesteri Lajos
eit kei. és Szücs Imre z.-szent-gróti tanítók ajánlkoztak.

Az őszi értekezlet helyéül Vönőcz k, a próba előadás megtartójául
Nagy Pál egyI. tag lett kijelelve.

A kiküldött bir áló- bizottság jelentette, hogy dr. Berzsenyi Jenő
vil, elnök úr által kitüzött s 1 drb. 10 frankos aranynyal jutalmazandó
ily czimü munk ár a : .Hogyan töltheti el idejét a tanító a nyári szünidö
alatt a Jegáldásossabban a népnevelés tekintétében?" egy pályarnű
érkezett be. Azonban e munka alapos kidolgozása, csinos irálya a
bizottsági tagok osztatlan tetszésében részesült s azért a jutalomra
egyhangulag érdemesnek nyíl vánittatott. A jeligés levél ke felbontása
folytán kitünt, hogy a mü szerzöje : Koczor Márton sági tanító, kinek
is az 1 drb. arany átadatott a gyűlésen. A jutalmazott pály amű az
"Evang. Népiskolav-ban kinyornatandó, a kézirat pedig a körözés után
az egyle ti könyvtárban elhelyezendő lesz.

Koczor Márton egyI. jegyző olvasta fel: "Akemenesaljai ágo hitv
ev. tanító egylet 25 éves történetét". Az egylet élénk figyelemmel hall-
gatta meg a terjedelmes, de végig érdekes müvet; s nevezett egyle ti
jegyzőnek, mint e mun ka elkészítőjének elismerése mellett köszünetét
fejezte ki. Egyuttal utasította a szerzőt, hogy némi módosítás után a
munkát az "p:v. Népiskola a czimü lapnak küldje be, a kéz ir atot pedig
az egyleti könyvtárba helyezze el.

Az egyleti pénz- és könyvtári jelentések után a Zsedényi díj el-
nyerhetése tárgyában az elnökség az egylet által az egyházmegyei
közgyülés elé terjesztendő három egyén kijelelése végett a titkos sza-
vazást elrendeli. A szavazatok felbontatván, kítűnt, hogya legtöbb sza-
vazatot Szabó Antal sőrnjéni, Németh György z.-istváncli és Luclván
János simonyii tanítók nyerték.
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Végül Szücs Imre egyleti tag inditványozza, hogy az egylet a

könyvtári könyveket könnyebb megismerhetés és különösen elhalálozás
esetén a tulajdonjog megállapithatása szempontjából, az egyleti pecsét-
tel lássa el. Az inditvány egyhangulag elfogadtatott és az egyleti
könyvtáros utasítva lett ennek foganatosítására.

Egyéb tárgy nem lévén, agyülést Dubovay Béla lelkész-elnök
úr - búzditó beszéd után - bezárta. K.

A íehér-komaromi ev. egyházmegyei tanitó érte-
kezlet közgyűlése.

A szerkesztőségünkhez beküldött jegyző könyvből kiemeljük a k ő-

vetkezőket:
Hering Lajos lelkész, értekezleti elnök meleg szavakkal űd-

vözölve az egybegyúlteket, a közgyülést megnyitja.
4. Hauptmann János ondódi tanitó felolvassa Vecsey Gábor volt

vel egi tanitó feletti emlékbeszédét, melyben feltünteti a megboldogultat
mint gondos családapát, fáradhatlan tanitót és életvidám, nélkülözhetlen
pá lyatá rsat. - /A közgyűlés részvéttel ujitotta fel a szeretett pályatárs-
nak emlékét s csendes nyugalmat óhajt neki a sir örök álmában. -
Hauptmann János tagtárs urnak pedig ezen gondosan kidolgozott em-
lékbeszédért köszönetet szavaz, s az emlékbeszéd körözését elrendeli.

7. Olvastatott a takarékmagtár nyug dijalapra vonatkozó számvevő
ellenőri jelentés, me ly szerint a fiókmagtár kezelőinek számadási főkönyveit
átvizsgálván, azokat rendben találta. A magtár vag yo na :

a) A bokodi fiók magtárnál 46118
b) az ondódi" " 10114
c) a tordasi" " 12

Összesen: 68318 mér'ő búza,
malyhez számitandó Belák Géza csabdii le lkész-tanitó 7 mérő hát-
ralék tartozása,. tehát e szerint a magtár vagyona mindössze 75318 p.
mérő búzát tesz ki.

Egyuttal bejelenti, hogya szen:di ágo hitv. evang. gyülekezet a
magtár 3 évi fennállása óta minden évben 1. p. mérö búzával segélyezi.

Ezen a magtár ily szép gyarapodásáról szóló számvevői jelentés
örvendetes tudomásul szolgál. A szendi ágo hitv. evang. gyülekezetnek
pedig, nemes gondoskodásáért a k őzg yiilés jegyzőkönyvileg köszönetet
szavaz. - /Egyszersmind felhívja a nyugdijintézet tagjait, hogy saját ha-
táskörében kiki odahatni igyekezzék, hogy úgy a gyülekezetek, mint
egyeseknek érdeklődését, az intézet nemes czélja iránt felébreszszék.

8. Olvastatott agyőrmegyei evang. tanitóértekezletnek az alaki-
tandó kerületi tanitó-egyesület ügyében küldött á.tir a ta,

/



A kőzg yűlés a győrmegyei tanitó értekezlet á ltal jkitűz őtt czélt
szépnek tartja; azonban ez idő szerint kivihetöne k nem találja, mert a
felhivásban jelzett eszközök nem elégségesek a kitüz őtt czél elérésére
s .auyag i tekintetben sem találja jelen időt alkalmasnak az eszme meg-
va lósitáaár a, sőt azon aggodalmát nyilván itja, hogy a kerületi értekezlet
teljesen elbénitaná az egyházmegyei értekezletek ujabb időben örven-
detesen tapaszt~lható haladását. Mindezekből kifolyólag ezen kérdést
jobb időkre halasztani óhajtja annyival is inkább, mert most oly fontos
kérdés sincs szőnyegen, mely a kerületi gy ülés tartását igényelné, mint
volt. egy évvel előbb a zp:--nati képviseletnél.

9. Olvastattak mindkét járásbeli iskolavizsgáló tanitók jelentései.
A jelentések meghallgattatván, élénk módszertani eszmecsere után,

az értekezlet ezen jelentésekből örvendetesen tapasztalja, hogy az összes
iskolákban a haladás évről-évre mind szebben mutatkozik. Azonban az
alsójárás iskolavizsgáló tanitójának ismételve meghagyatik, hogy jelen-
tésében az egyes iskolákban észlelt módszertani eljárást tüzetesebben
ismertesse.

Jövő évre iskolavizsgáló tanitókul a felső járás részére: a szendi
- az alsó járás iskoláinak megvizsgálására : a tordasi tanitó urak jelel-
tetnek ki.

11. Turczár Mihály kéthelyi tanitó felolvassa: n Hogyan kell a fe-
gyelmet az iskolában kezelni, s kell-e vagy szabad-e a vesszőt abból
kiküszöbölni?" czirnű mun káját,

A dolgozatban munkahozó a nevelés alapfeltételéül a szeretetet
állit ja s k imo ndja, hogy csak akkor lehet a nevelés végeredménye jó,
ha a nevelő és növendék egymást szeretik. Akkor lehet jó iskolai fe.
gyelem, ha a gyermekek tanitójukat tisztelik és szer etik ; ez pedig elér-
hetö, ha a tanitó részrehajlatlan és igazságszerető. A testi fenyitéket az
iskolában határozottan fentartani kivánja s ezen á ll itás igazságát a szt.-
irás s az életből vett példákkal bizonyit ja. Birálója Bertalan Ferencz
bokodi tanitó elismerőleg nyilatkozik a jól megválasztott themáról, azon-
ban a felvetett kérdés oly ,tág, hogy egy munka keretébe foglalni s
min den oldalról' sikeresen megvilágítani nem lehet. Nem fogadhatja el
teljesen munkahozó azon állitását, hogya jó nevelést egyedül a sze-
retet adhatja meg, mert a tulságos azere tet ép az ellenkező eredményt
szüli, Nem ért egyet munkahozó azon á llitásával sem, hogy csak a ta-
nitó iránti tisztelet képes a jó fegyelmet előidézni, mert nagyban hoz-
zájárul: a folytonos foglalkoztatás és az élénk, figyelmet keltő előadás
is. Nem irja alá munkahozó azon ál litásá t, hogya 'hol a fegyelem meg-
la zult, ott többé helyreállitani nem lehet, helyre állitható az, csak is-
merni kell az eszközöket. A testi fenyitékre vonatkozólag határozottan
ellenkező nézetben van munkahozóval, sz er inte a vessző az iskolából,
k iküszőbőlhet ö, mert a testi fenyiték csak rövid ideig ·tartó fájdalmat
okozhat s kétes, hogy e rövid fájdalom képes lesz-e a tanulót vissza-
riasztani a visszaeséstől; mert a testi fenyiték a tanulók iskola látoga-
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tási kedvét rontja; a csendet az iskolában zavarja s a tanuló társak
keblében a káröröm és bosszut ébreszti fel.

Az értekezlet sem munkahozó sem a birá ló állitását feltétlenül nem
fogadja el, mert a büntetés czélja a szégyenérzet felkeltése s a növen-
dékeknek a bűn . elkövetésétől való elriasztása. Hogy ezen czél mirnó-
don érhető el, legtőbbször a növendék egyéniségétől függ s ép az a
fö feladata a tanítónak a büntetés végrehajtásánál - hogy eltalálja az
eszközt, melylyel e czélt elérheti. Azért a testi fenyitéknek az iskolából
teljes kiküszöbölését nem tartja helyesnek, hanem annak alkalmazása
csak végső eszköz legyen a fegyelmezésnél. Különben úgy munkahozó-
nak, mint birálónak; a kérdés tüzetes megvilágitásáért, elismerést szavaz.

12. Bödecs Sándor vel egi tanító felolvassa: •Tanítói értekezletünk
hiányai" cz irnű munkáját.

A dolgoiatban az' értekezlet hiányául tünteti fel,;~hogy a tagokban,
kevés kivétellel nincs meg a kellő munk~kedv, ennek felébresztésére
időnként pályadij tüzetnék ki, ajánlja a könyvismertetést, a tanterv s
annak munkafelosztása feletti eszmecserét; a gyo.korlati előadások hiánya
az, hogy irásban kidolgozva nem adatnak be; hiányúl tünteti fel a világi
elnöki állás be nem töltését, mert az majd anyagilag is segélyezné az
egyletet ; végre szól a tervbe vett kerületi tanitó egyesületről, melyet
igen sok oknál fogva kivihetetlennek tart.

Birálója Hauptmann János az előző évek kőzgyüléseine k jegyző-
könyveiből k imutatja, hogy az értekezlet tagjaira a munkakedv hiányát
ráfogni nem lehet, mert ez ideig minden gyűlésre volt annyi dolgozat,
hogy többet elintéz ni egy nap lehetetlen. A pályadijak kitűzését bir ál ó

is szükségesnek tar ta ná , de anyagi erőnk ezt tenni nem engedi, sőt az
előbbeniekben elmondottakból kitünik, hogy dij nélkül is dolgoznak az
értekezlet tagjai; a könyvismertetést határozottan ajánlja bíráló is, azon-
ban az ismertetendö rnű ne az elnökség által tűzessók ki, hanem, ha
valaki jó könyvet ol vas minden felhivás nélkül ismertesse azt az érte-
kezleten. A gyakorlati előadásra választott tárgy irás beli kidolgozására
vonatkozólag fe lernliti, hogy az előadó úgy is kidolgozza thémáját, azon-
ban, hogy ezen irásbeli dolgozat birálat végett felolvasva legyen, nem
helyesli, mert időveszteséget okozna s az eredmény nem állana arány-
ban az elvesztett idő beesével.

Az értekezlet elismeréssel emeli ki munkahozó és birálónak az ér-
tekezlet felvirág ozására vonatkozó igyekezetét, azonban aczélt egyik-
sem érte- el, mert munkájuk majdnem sz örszálhasog a tássá nőtte ki magá t
Munkahozó azon vádját, hogy munkakedv nincs az értekezlet tagjaiban,
már bíráló is megczáfolta, a többi felsorolt hiányok orvoslására mu nka-
hozó nem eml itett e fel az eszközöket. A világi elnöki állás betöltésére
vonatkozólag munkahozó javaslata nem fogadtatik el, igaz ugyan, el-
kelne az anyagi segély, de sokkal inkább szükséges a szellemi szak-
képzett vezetés. Anyagi javakért az egyesület bizalmi állásait el 'nem
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adja. A 'gyakorlati előadások írásban való kidolgozását s ezen dolg-o-
zatok előleges benyujtását, az értekezlet, szavazattöbbséggel, mel1őzi.

Jövő évi tavaszi közgyülésre munkahozókúl: W éber Károly, Haupt-
mann Mihály ajánlkoznak.

14. Elnök úr jelenti, miszerint a tisztikar Kapi Gyula urat, a sop-
roni evang. tanitóképző intézet igazgatóját, t isz tel et be.li tagul megvá-
lasztani ajánlja. Az értekezlet, tekintve Kapi Gyula úrnak, a népok-
tatás körül szerzett érdemeit s folytonosan áldásos műk ő dését ; egyhan-
gúlag, nagy lelkesedéssel, az egyesület tiszteletbeli tagjáúl választja s
felkéri az elnökséget, hogy ezt nevezettel tudassa.

15. A jövő évben tartandó tavaszi közgyülés helyéül Csák vár tü-
zetik ki. ] egy zette:

Sze b ik G y u 1a,
értekezleti jegyzö.

Kivonat a győrmegyei ev. tanitóegyesület jegyző-
könyvéből.

Fölvétetett a győrmegyei ágo hitv. ev, tanitóeg-yletnek Nt. Bog-
nár E. egyházi elnök úr elnöklete alatt 1892. év. jun. l3-án Terhen tar-
tott közgyüléséről.

3. Olvastatott a rn. é. Encsén tartott értekezlet jk. 6·ik p., mely
szer int a Tek. Dorner Som a úr által kitüzött s egy d. 5 fr. arannyal
jutalmazandó e thérnár a i • Hogyan párosítsa a tanitó gyakorlatilag is-
kolájában a nevelést az oktatással ?,' egy pályamunka érkezett ..be. -
Mivel azonban a munkabirálók időközben a birálattól vissza léptek,
azért felhivja elnök úr az egyletet új bírálók kinevezésére. A birálók
kin evez é se előtt Szabó György által indítványoztatott a pálya kérdés
határidejének meghosszabitása. A mi azonban nem fogadtatott el. - A
fönti the már a beérkezett egy db. munka megbirálására Buthy M. Lau-
c se k Gy. és Német János kéretnek föl, kiknek a munka átadatván, egy-
uttal f őjhivatna k, hogy jelentésük a jő vö őszi közgyülésen tegyék meg, .
a mely alkalommal. vagy kiadatik.a jutalom, vagy pedig a határidő
meghosszabbittatik. - Nsg. Dr. Fő ldváry Elemér vi1. elnök úr által ki-
tűz ő tt pályakérdésre pedig a kiszabott időre 5 .mun k a érkezett be ezen
jeligék alatt: 1. "Éljen a haza." 2. "Nem hal meg az, ki milliókra k ölti
azt." 3. "Éljen Kossuth Lajos." 4. "Rabok leg yűnk vagy 'szabadok ?"
5. "Hazádnak rendület!enül.· A birá ló bizottság beható tá rg yalás alá
vevén az egyes dolgozatokat, az első 30 frtos dijat "Éljen a haza" je-
ligés munka szerzőjének a II-ik 20 frtos dijat pedig: "Nem hal meg az"
jeligés dolgozat irójána k itélte. A "Hazádnak rendületlenül" czirnű
munka pedig dicséretet nyert. - Az egylet a bíráló hfr fáradozásaiért
jk. köszönetet mo nd , a pályanyertes munkákat pedig körözteti s az
érdemkönyvbe irat ni határozta. -- Ezután felbontatván a pálya munk ákra
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vonatkozó jeligés levélkék, kitünt, hogy az első dijat nyert munkát,
Buthy Márton felpéczi, a második dijat nyert munkát pedig id. Varga
János újmn lomso ki tanitó irta. Ezután Elnök úr buzditó s meleg-
szavak kiséretében adja át a szerzőknek a megérdemelt jutalmat. Az
értekezlet pedig jutalmat adó Nsg. Dr. Földváry Elemér úrnak jkleg
hálás köszönetet szavaz, egyuttal elhatározza, hogy az eredmény Nsg.
világi elnök úrral tud,assék. - 4. A. legutóbbi gy. jk. 9-ik .pontjánál
Varga Jénos jelenti, hogy megbizatásában eljárt és hogy a további lé-
péseket a mint az egyes tanitó egyletek jkben olvasható, szinte tőlünk
várják tanitó társaink, végül elnöki intézkedésre egybe állitott s újm a-
lomsokon . f. é. apr. 6-án szövegezett alapszabálytervezetét a tervbe vett
dunántúli ker. tanitó egyletnek bemutatja s kéri annak úgy á.ltalá nos-
ság ban, mint részleteiben való elfogadását. Alelnök eljárása, intézke-
dése helyeslőleg tudomásul szolgál; a beny ujtott alapszabály tervezet
tárgyaltatván, rajta a következő módositások eszközöltettek : a., A 3 §.
egészen elmarad s helyette "g" pont alatt igy szövegeztetik : .Az egye-
sület mű k ő d ése számara a dunánt u li ágo h. ev. egyházker. közgyülés-
nek arry ag i és erkölcsi támogatását ez uton is megszerezni." b., Az V.
fejezet 10. §-ának á, p. alatt levő. vitatkozni szó helyett a "tárgyhoz
sz ól a ni." c., A VIlI. 22. S. egészen elmarad. s helyette így szövegezte-
tik : "A7. egyesület hivatalos nyelve a magyar." d., A IX. fej. 44. §.
így módosÍttatik: "Az esetben, ha az egyesület czéljától eltérne, illető-
leg hatáskörét meg nem tartaná: úgy a dunántuli ágo h. ev. egyház-
kerületi közgyülés, mint a m. kir. magas kormány által az alapszabá-
lyok pontos megtartására külön beni felosz latás terhe alatt utasittatik, eset-
leg felfüggesztetik. A föntebbi módositásokkal az alapszabály tervezet
egész terjedelmében elfogadtatik s a vas szorgalmú s fáradhatatlan al-
elnöknek, valamint a többi bizottsági tagoknak az alapszabály terve-
zet elkészitéseért jkleg köszönet sz avaztatik. 5. Inditványoztatott, hogy
az alapszabály tervezetet elfogadó határozat a dunántúli ev. tanitóegy-
letekkel oly felhivás mellett közöltessék, hogy értekezletünk fentebbi
határoz at ához járulni sziveskedjék,. ez esetben a ker. tanitóegyesület
alakuló g yűlését egyik idősb ta!:{ja által ősszehívatja j elenkező esetben
minden további tárgyalás nélkül az eszmét sajnálattal bár, de már most
leveszi a napir endr öl. - Az inditv.ány elfogadtatván Varga János a l-

. elnök a további teendőkre nézve megbizatik.*) - 6. Olvastatott u. a. jk

*) A ker. tanitóegyesület eszméjének legfőbb apoloja, a györmegyei ev., tanítóegylet érde-
mes alelnöke, híven eljárt fenti megbizásában. Ohajtiuk, hogy ez utolsóként jelzet! kisérlet kiv áut
sikerre vezessen. Kivánatos volna, hogy az összes kerületi tanitó-értekealetek komoly tárgyalás alá
vennék a kérdéses ügyet s határozott állást foglalnának vele szemben: . mellctte vagy ellene. Egy-
nehány egyesület nyilatkozott már; némelyik nem tartja mtg e z u t t a l időszerűnek a ker. egye-
sület megalakitását, (hogy miért, azt nem fejti ki,) a másik minden teendöt visszahárit a kezdemé-
nyezö egyesületre. Legtöbb egyesület pedig egyszerilen hallgatással mellözi a kérdést. Különben n
sziveS olvasó áttekintést nyerhet lapu nk jelen számából afelől, hogy Dunántúl ev. tanit6sága mily
állást foglal el a kerületi egyesület megalakitásának kérdésében. Ha valami nagyot akarunk léte-
siteni, nem elég azt csupán óhajtanunk, tettre kész l e l k é s e d é s is kell ahhoz. Ez a lelkesedés
meg van sokakban, bizonyit ja ezt a megalakulás költségeire összegyült 39 frt- (mely összeg hovafor-
difrísa "agy elhelyezésére nézve az ügy fejlődese szerint várom a szives adakozók ütasitását). Álla.
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10. p. melynek értelmében Hetvényi István k ő ny vt á ros jelenti, miszerint
a könyvtár lajstrom 150 példányban kinyomatott, a mi 9.82 krba ke-
rült, mely költségről majd az őszi értekezleten fog számolni. - A nála
levő k9nyvtárlajstromokból egy-egy példányt s jelenlevő tagoknak ki-
oszt. Tudomásul szolgál. - 9. Elővetetett a számvevői jelentés alapján
Buthy Márton pénztáros számadása amelyből kitünt, hogy a lefolyt
i891. évben az egyletnek állandó . vagyonban volt 150 frtja. Az 1891.
évi pénztári követelést tett 26.45 kr. Ebből befnlyt 23.88 kr. Kint ma-
radt egyeseknél 2.57. - 12. Inditványoztatott egy rendespénztári napló
behozatala, mely bevétel és kiadási rovatokkal lenne ellátva. - A miért
is elnök úr felhatalmazza a pénzt árost arra, hogy az ő kontójára két
db. naplót vegyen,egyet a pénztár, egyet a [k, számára. A közgyülés
hálás köszönetet mond Elnök úr szivességeért. - 13. Az egylet a Lut-
her társulatnak tagja ·az évi dijakat pontosan megfizeti, mégis k őny v-
táros jelentése szerint annak kiadványaiból eddig is csak eg'y db. könyvet
kapott, miért is javaslatba hozatott, misz er int az egylet ha nem része.
sűl a rendes tagoknak nyujtott kedvezményekben, a Luther társulatból
lépjen: ki és a magyar prot. irodalmi társaságba menjen át, hol 100 frtos
alapítványnak évi 5°lo-át fizeti. Jó volna, ha prot. irodalmunk a k őnyv-
tárban képviselve lenne. A javaslat egyelőre nem fogadtatik 'el, ha-
nem az egylet fölkéri e ln ő k urat, hogy a Luther társúlatnál tegyen lé-
peseket a meg nem küldött kiadványok megküldésére, mert ha az egy-
let mint a Luth. társulat tagja tovább is me llöztet.ik , úgy a fönti javas-
latot magáévá teszi, - 14. Bándy János tagtárs egy igen érdekes
munk át olvasott fel a "népiskolai évzáró vizsgákról," a mely egész vé-
gig lekötötte a hallgatóság figyelmét. Fölolvasónak köszönet szavazta-
tik egyuttal egyszer s mindenkorra felhivatik a jegyző, hogya felol-
vasott mun ká k tartamát dióhéjba sz or ítv a ajkben össszegezze. - 15.
Hetvényi István beterjeszti folyamodványát, melyben theol. végzett fia
számára 150 frt k őlcsőnt kér, ígérvén, hogy a k ő lcsőnt 3 év alatt 50
frtos részletekben fizeti vissza 5°lo-oS kamattal együtt. - .t}. kért kő l-
csön neki Nt. Bognár Endre és Borbély Márton kezességére meg sza-
vaztatott s a kellőleg felszerelt és kiállitott adós levél benyujtása után
neki az összeg átadatni határoztatott. ..:... 16. Németh Vilmos böny i, Ta-
kács Sá ndor l.-patonai II-od, Németh Gyula' téthi II-od és Scriba Gyula
szemer ei II-od tanítók kérik az egyletbe való felvételüket, kérelmük-
nek örömmel hely adatik. - 17. A jövő öszi értekezletre az, énekkar
tagjainak begyakodásra "Jézus én bizodalmam", czimü ének k itűzetik,
Végre Nt. Elnök úr azon hö óhajtással, hogy a nyugalom a jól végzett
munka után legyen édes és hogy új erőt gyüjtsünk a munk ár a - a
közgyülést bezárja. Jegyezte:

Szűcs Mihály, jegyző.

lánosnak kell azonban a lelkesedésnek lenni. az egyesek buzgó lkodésa csak úgy vezethet sikerre.
Mondja ki tehát mindenki nyiltan: ·mit akar? - s aztán majd a többség határoz.

Sze r k esz t ·ő.
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A vasi-közép egyházmegye tanító köreinek
értekezlete.

területi viszonyainál fogva két tanítói
mag.yar vid éki, melyek külön - külőn

A vasi-közép egyházmegye
kőr alakult, a vendvidéki s a
tartanak értekezleteket.

A vendvidéki k őr folyó évi ápril 21-án Tót-Keresztúrott tartotta
ülését, melynek fontosabb tárgyai ezek voltak. Fliszár János t.-kereszturi
tanító gyakorlati leczkét tartott, a beszéd- es értelemgyakorlatok kere-
tében a hosszmértéket ismertetvén A kartársak elismeréssel nyilatkoztak
az előadásról s a tanulók tiszta magyar kiejtéséről. Az értekezlet a
győrmegyei evang. tanítók testületének egyházkerületi tanító-egyesület
alakítását inditványozó javaslatához készséggel hozzájárult. Köszönetet
szavaz Fliszár Sándor sali tanitó'nak "a vend nép babonáiróI" szóló
tanulságos értekezéseért.

A rnag yar vidé k i kör két értekezletet
egyiket ápril 6-án Sárvár ott, a másikat az
napon, junius 20-án Körmenden.

A sárvári értekezletnek fö bb tárgyai ezek: a) Rácz Mátyás próba-
tanítást tartott az 1. csoporttal a beszéd- és értelemgyakorlatok alapján
meg ismer tetvén. a tantermet és lakószobát, közben k őzben természet-
tudományi és földrajzi dolgokkal is foglalkozván. b) Gyülés minden
őszszel tartandó s tárgyait a gyakorlatiak képezzék, de tartatik gyülés
a1: esperességi közgyülést meg e'lözól eg is Kőrrnenden, együlés tárgyai
inkább e lrné le tie k leendenek. c) A Kapi-Papp-fé le vo lvasö s tankönyvek
megbirálására válÍalkoztak Csizmadia Pál, Varga Dezső, Lorántffy Lajos
a történelmi részt, Horeczky Gyula, Rátz Mátyás, Német Márton a
fő ldrnjz it, ifj. Sa ss József az egyháztörténetit, Sümegi Sándor a II.
csoport olvasó k őnyv é t, Somogyi Lajos, Nagy Bálint a természettan it,
Tóth István a tennészetrajzit, Schranz János az olvasók őny vi részt
Horváth József, Róth Kálmán a nyelvtani részt választván; a távollevő

-tagtársaknak szabadságukra hagyatott, rne ly ik rész megbirálására kiván-
nak mun ka tá r-sakul ajánlkozni. d) Csizmadia Pál indítványt tett, hogy
az értekezlet fog adja eszmecsere s vita tárg y ává e kérdéseket: "Szük-
"ségesnek tartja-e a házi feladatokat? Nem látja-e jónak vagy nem
"volna-e "a tanítási idő kevesebbre 'veendő ?." Az egylet az indítványt
magáévá tette, felhívta az indítványozót, hogy az erre vonatkozó nézeteit
az őszi közgyűlésen adja elő.

A körmendi értekezletnek főbb tárgyai ezek: a) Schermann József
volt nemescsói tagtárs elhunyta felett részvétét fejezte ki, Pálmay Ödönt
·pedig, mint az elhunytnak hivat,ali utódját üdvözli. b) Hidegh István
jelenti, hogy a Kapi.Papp-féle olvasó- és tankönyvet általánosságban
k iv ánja ismertetni, Borsodi János a nyelvtani részt, Ochsenhofer Ede
az egészségtani, Pálmay Őd őn a földrajzi részt választá. c) Somogyi
Lajos szarvas-kendi tanító a természettani készülékekről értekezvén,

tartott a mult tanévben. Az
esperességi gy ülést megelőző



278

munkáj a bevezetésében szól a terrnész ettan tanításának fontosságáról
az első részben azzal elmondja a természettan tanítási módját, mel yet,
ö szokott alkalmazni, a második részben behatóan s gyakorlattal páro-
sult szakértelemmel szól az ide tartozó taneszk őzőkröl, egyszersmind a
Kapi-Papp-féle olvasó- s tankönyv. természettani része nyomán e16-
sorora az általa használt s a tanító által igen könnyen előállítható
kisérleti eszközöket. d) A győrmegyei tanítói értekezlet ismert tartalmu
inditványát, elvben pártolja az értekezlet s létesítése érdekében teljes
jó akarattal közre is fog müködni.· Azonban mivel ilyen czélra sem az
egyházkarületnél, . sem az esperesség eknél tudomás szerint pénzalap

nincs, s mivel az indítványba vett s egyházkerületi tanító-egylet gyülé-
sein leendő részvétel költségeit az egyes tagokra se lehetne rájuk róni,
óhajtandónak tartja, hogy az iudítványozó egylet erre vonatkozó gon-
polatait s terveit részletesebben k őz őlje.

Egyházkerületi közgyülés.
Egyházkerületilnk ez évi közgyülését f. h6 2 - d-ik napjain tartotta Kősze-

gen, mélt. és főtiszt. Karsay Sándor püspök úr és mélt. Szentmártoni Radó Kál-
mán ker. felügyelő úr ikerelnökléte alatt. - Az egyházkerület minden tájáról,
de főleg természetesen a közelebbi Vas, Sopron és Veszprém vármegyékből szép
számmal gyülekeztek össze a gyülekezetek úgy egyházi, mint világi képviselői és
az iskolák küldöttei, kiknek elszállásolásáról a kőszegi gyülekezet nagy előzé-
kenységgel gondoskodott.

Kedden 2-án esti 6 órakor előértekezlet 'volt, melyen a gyülés tagjai az el-
nökség előterjesztése utján megismerkedtek a gyíílés ügyrendjével s a fontosabb
ügyek megbeszélésébe is belebocsátkoztak.

Szerdán, a gyííléselső napján, reggel 8 órakor a szokásos gyámintézeti is-
teni tisztelet kezdődött, melyen az oltár .előtt Gyurátz Ferencz pápai lelkész s
egyházkerületi főjegyző mondott' áhitatkeltő szép imádságot, az ünn-pi beszédet
pedig. Támer OT ános némedii lelkész tartotta, végül a beszéd hatása alatt felkérve
a gyülekezetet a gyámintézet javára val6 adakozásra.

Isteni tisztelet után megkezdődött a közgyíílés, főtiszt. Püspök úr megnyitó
beszédével, melyben utalt a ker. gyűlésnek abból a körülményből származó fon-
tosságára, hogy ez az első gyíílésünk a zsinat után. Vázolta röviden a zsinat műkö-
dését, annak fő irányát és törekvéseit s egyik főfontosságú intézkedéseként ki-
emelte a közalap megteremtésére vonatkozó törvényét. Lelkes szavakkal intette s
buzditotta Püspök űr, beszédje végén lelkésztársait, hogy ők, mint· az .egyház hi-
vatott vezérei törekedjenek a majdan szentesitett zsinati törvényeket egyházunk
életébe átültetni! /

Püspök úr megnyitó beszéde után ker. Felügyelő úr a közgyíílés és az egész'
egyházkerület nevében meleg szavakkal üdvözölte Püspök úrat azon alkalomból

ff ,

hogy O 'felsége a jubiláris ünnepélyek alkalmával a Lipótrend keresztjével méltöz-
tatott őt kitüntetni, a mihez hasonló mngas kitíintetésben prot. lelkész hazánkban
ez ideig még nem részesűlt, Kedvező jelnek veszi ker Felügyelő úr e. magas ki-



tűntetést arra, bogy egyházunknak úgy jelen állapotára, mint jövendő sorsára bi-
zalommal tekinthessünk.

A gyűlés tárgyalásai ezután megkezdődvén, mindenekelőtt az üresen álló
világi jegyzői székek töltettek be a megejtett szavazás szerint, ügy. hogy főjegy-
zővé Dr. Beliczay Elek, aljegyzővé pedig Dr. Berzsenyi Dezső választattak meg
újból, kik is a hivatali esküt letevén, helyeiket azonnal elfoglalták.

A gyűlés tárgyai között legszámosabbak s legf ntosabbak is voltak az is-
kolai ügyek. Első sorban azok, melyek a soproni főiskolára vonatkoznak s melvek
a főisk. nagy bizotmány jegyzőkönyvének kapcsán kerültek tárgyalásra s ugyan-
azért a köz gy,űlés azokat e jegyzőkönyv határozatai értelmében intézte el.-
Mindenekelőtt helyeslőleg tudomásul vette a közgyülés azt a szerződést, mely a
mult évi ker. gyülésen megállapitott pontozatok értelmében az egyházkerület és
a soproni gyülekezet között köttetett. E szerződés szerint a soproni gyüle-
kezet átadja az egybázkerületnek a soproni főiskola összes épületeit és
felszereléseit eladdig az ideig, mig az egyházkerület főiskolája Sopronban
marad, kötelez vén ma~;át arra, hogy rendes főiskolai adóján kivűl. tatarozasi költ-
ség czímén évenként 300 frtot fizet a kerületnek. - A szükséges új épit-
kezéseket -azonban mieden időben az egyházkerület tartozik teljesiteni. .E
szerződés értelmében tehát az egyházkerület a soproni főiskolának egyedüli tu-
lajdonosává lett s a már most szükségessé vált új építkezések foganatositására
nézve -'- rniután azok balaszthatlanságát már a mult évi ker. gyülés kimondotta
volt ~ úgy ha tározott, hogy azok a jövő év tavaszán megkezdendők s e czélból
kebeléből egy épitő bizottságot küldött ki. Ez épitő bizottság feladata leend az
épités tervét megállapitani s végrehajtani. A köz okt. m. kir. miniszterium 3000
frt évi segélyt ajánlqtt a kerületnek az épités költségeinek fedezésére, illetőleg
az építésre felhasznált tőke törlesztésére, s a közgyűlés úgy batározott, hogy ha
a magas kormánye segélyt minden' feltétel nélkül adja, úgy azt a kerület elfo-
gadja, -- máskülönben pedig, ha mindjárt szerényebben is - saját erejéből épít.

A lyc. igazgatóságnak megtörént ketté választását, mely szerint a theelo-
giának és főgymnásiumnak külön igazgatója lesz, a közgyűlés tudomásul vette.
Megerősítette a főgymn.ifjuságra vonatkozó új iskolai törvényeket, valamint a
tapintézet kezelésére vonatkozó új szabályokat, azzal a jól megokolt indítványnyal.
együtt, hogy a tápintézeti teljes díj az eddigi 40 írtról 60 frtra emeltessék fel.
A főgymnasiumban a görög nyelvi pótló tanfolyam berendezését arra az időre
halasztotta, midőn az építkezés megtörténte után legalább a hely szűke nem ké-
pez ebben a tekintetbeu legyőzhetetlen akadályt.

Felső-Lövő érdekében az ottani intézetek államsegélyért való megújitott fo-
lyamodását újra pártolólag határozta a közgyülés felterjeszteni, igyekezvén a köz-
okt. kormányt meggyőzni arról, hogy a felső-Iővői intézetek fontos állami érde-
ket is képviselnek s igy az állam segélyét megérdemlik. Ugyszinte pártolólag
terjeszti fel a közgyűlés a bonybádi algymnasium kérvényét is, melyben az .esetre
ha főgymnásiummá kiegészíttetik évi 9250 frt állam segélyt kér ..

A ker. népiskolai bizottság jelentése szerint az iskolalátogatásra vnnatkozó
statist. adatok 3 multhoz mérve nem változtak. A mennyiben az iskolák állapo-
tára s viszonyaira vonatkozó adatok - úgy látszik leginkább félreértés folytán -
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sok esetben hiányosan és téveseu küldetnek be a bizottságnak, - elhatározta a
közgyűlés, hagy a kitöltött rovatos ívek egész teljedelmében felvétetnek a jelen
közgyűlés jegyzőkönyvébe, hogy azok jövőben az adatok beküldésében mintáúl
szolgáljanak. - Hozzájárnlt a közgyülés a bizottság azon inditványához, hogy
confirmátziói kátéra, egy évi határidővel pályázat hirdettessék, az első, absolut
becsű munkára 300 frt., a 2-ik jó munkára 100frt. pályadíjjal.

Erélyesebben, mint eddig, felkarolta a közgyűlés egy ker. feisőbb leányne-
velő intézet ügyét sannak alapos előkészitése végett külön bizotságot küldött ki
és egyuttal íelszö itja a kerület népesebb gyülekezeteit, hogy annak érdekében
ajánlatot tegyenek.

A miniszteriumnak egy leirata arra hívja fel az egyházkerületet, hogy a
vasárnapi munkaszünet által nyert időt, a törvény szándékának megfelelően, az
egyházi hat6ságok segitsenek közreműködésükkel a munkás nép vallás-erkölcsi
nevelésére gyümölcsözővé tenni, A közgyűlés belátta e miniszeteri Ieirat czéljának
helyességét, ahhoz hozzáj árult s határozata szarint a megjelölt czélnak különösen
oly módon vél hathatósan szolgálni, ha népesebb gyülekezetekben. városokban s
általában ott, hol a munkásosztály nagyobb számmal van, ifjusavi s munkás-egy-
letek alakitására szélítja fel a gyülekezetek hatóságait s ezekben és ezek utján
törekszik helyes pastoralis gyakorlása utján a nép vallás-erkölcsi nevelésére.

Megemlitjük még végül, hogy a ker. gyám intézet 3-án délután tartotta meg
közgyűlését s intézkedéseit a. kel'. közgyűlés tudomásúl vette.

A dunántúli kerületi népiskolai bizottság jelentése.
Főtisztelendöés Méltóságos Elnökség! Tekintetes közgyűlés!

Évi jelentésünket van szerencsénk a következőkben tisztelettel betérjeszteni :
1. Kimutatás a népiskolai kosoktaiás állapotáról 1891:92-dik iskolai avven

szabad királyi városi gyülekezetek es fgyházmegyénkint.+)
A 4. sz. k. városi egyházban s a II esperességben van összesen 333 i s-

k o 1a, 424 tan t e r em me 1; a mult évi kimutatás alapján a többlet 22 iskola.
(E többlet azonban inkább onnét van, hogya mult. évben egyes egyházmegyék
rosszul vették fel az adatokat.) T a II i t 6 van 414, és pedig képesített 393 (több-
let 10), nem képesített 21, (14-gyel kevesebb, mint a múlt évben); rendes 371
(t ó),segéd 43 (-9). A tanitók évi fizetége kitett 191,725 frtot (ebből a segéd-
tanitókra esik 8056 frt), egy-egy rendes tanitöé átlag 495.06 frt, segédé 187.35
frt. Tankötel es gyermek volt : 6-12 éves 29,049,13-15 éves 9354,
összesen 38,403. Ezek közül iskolába járt 36,445, nem járt 1958; e szarint a
rendes iskolába Járók az .összes tankötelesek 94,9%-;it teszik. Legked vezőbb az
az iskoláztatás Sopron (LOO%). Ruszt (1000 o), Kőszeg (997°!o) városokban s a
veszprémi (99.5°10) és a györi (99.2°10) esperességekben.

II. Evang. hitoktatás más jellegü iskolában. Jelentést küldtek be: Vesz-
prém, Székesfehérvár, Vadasfa, Győr, Pápa.

*) A statisztikai adatok közül csak a következöket közöljük, mint a melyek lapunk olvasóit
leginkább érdekelhetik. Sze r k .

•
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1. Ves z pr é m. Az iskolaszék bizonyitja, hogy fl lelkész az iparos ifjakkal
május ló-cn vallásvizsgát tartott, és hogy a növendékek a hozzájuk intézett kér-
désekre j6 feleletet adtak

A tanulök száma, a szorgalmi idő és hogy e munkáért a lelkész ki által
és minő összeggel díjaztrtik, nincs kitűntetve.

2. Sz é k es fe hér vár. Hitoktatásban részesült :
az iparos iskolában
a polgáriban
apáczazárdaban
községi iskolában

o növendék.
4

"2
"20

Összesen: 3t tanuló.
Nyilvános vizsga tartatott junius 2. - Arr61 azonban a jelentés nem ád

számot, hogy a sznrgalornidő hány hónapra teljed ? Ki és minő összeggel di-
jazza e munkáért a lelkészt. A vizsga eredménye sincs igazolva.

3. Va d a s fa. A kapuvári állami polgári fiú és leányiskolában Lauesék .J6-
nás espe res tanított, Oktatott 13 evang. vallású. növendéket hit és erkölcstanban
heti 1 6rán át az egész iskolai tanév alatt. Junius l ő-én tett velek vizsgát szép
eredménynyel. A igazgat6 bizonyitványa szerint: 4 tanuló jeles, 7 j6, 2 elégsé-
ges osztályzatot kapott. A hitoktatást teljesitő lelkész minf összeggel dijaz-
tatik, - nem tudj nk. "

4. Győ r. Hitoktatást végeznek a győri áll. polg. Ieányiskolában, a B á-
n ó c z y-féle leány és il Sk u 1 t é ty-féle fiú nevelő intézetben a győri slelkész, a
tanit6nőképzőben és a vele kapcsolatos gyakorl6 iskolában a győri
elemi iskolák igazgat6ja heti 1 és 2 6rában. Tanul6k száma: képzőben 14, gya-
korl6 iskolában 8, áll. polg. leányiskolában 21. Bánóczy-féle leánynevelőben 2,
Skultéty-félében 1. -- Nyilvános vizsgát tartottak jun. 2, jun. 18, és jun. 23-án
püspök lír jelenlétében.

Minő összeggel dijaztatik úgy az egyik, mint a másik hitoktató és ki ál-
tal, nincs kitüntetve.

5. Páp a. A pápai evang. gyülekezet lelkésze tanított a pápai államilag se-
gélyezett poJg. leányiskolában.14 evang. növendéket oktatott a vallásban heten-
kint 2 órában ez egész iskolai tanéven áto Június 14-én vizsgát" tartott a gyüle-
kezeti előljáróság jelenlétében. A vallásoktatásért a lelkész a városi pénztárbél
évi 60· frt tiszteletdíjat húz.

IlL Kon{irmandusok könyve. -' Erre vonatkozólag a kerületi nép iskolai
bizottság következQleg határozott, mit a kerületi gyülésnek elfogadásra ajánl:

1. Pályázat irassék ki "Konfirmandusok könyvé"-re. 2. Határidő 1
év. 3. A könyv tartalmazz on : a) hit t a II t, (sakramentumok részletes tárgyalásá-
val), b) erkölcstant, c).a v a l l á s f e l e k e z e t e k . közti v á l t a n o k a t, d)
egy ház isz e rt ar tás ain kat. - 4 . Jutalom : az absolut becsüé 50 db. arany,
a -második helyen esetleg kiemélt munkáé 100 frt jutalomdíj. - 5. A pályamun-
kák fűzve és lapszámozva nyujtassanak be a kerület püspökéhez. -- 6. A pálya-
munka népies nyelven és nem kérdés-feleletekalakjábao irand6 meg. - 7. A
tulajdonjog a szerzőé marad.
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IV. Javaslat a chora7könyv újabb kia1iásának' elők.észitése trirgyriban. A
mult évi ker. gyűlés utasitása értelmében a ker. chorálkönyv újabb kiadásának
előkészítése tárgyában a kerületi népiskolai bizottság elfogadásra a következő vé
leményes javaslatot terjeszti be:

1. Utasittássanak az egyházmegyei tanitőegyesületek : a) azon egyházi melő-
diák összeirására, melyek a jelenlegi choralkönyvben fölvéve nincsenek, holott az
illető egyházrnegye gyülekezeteiben sűrűbben használtatnak. b) azon eltérések meg-
jelölésére, melyek a choralkönyv dallamai s a gyülekezetekben divatoz6 ugyanazon
dallamok közt vannak.

2. Az így készűlt munkálatok jövő évi julius h6 végéig küldessenek be a
ker. népiskolai bizottságnak.

3. A bizottság az egybpgyűlt anyag foldolgozására albizottságot küld ki,
mely hivatva van megállapítani, hogy':

a) mely felesleges, egyházainkban nem használt énekek volnának mostani
choralkönyvüukből kihagyandók, b) mely mel1őzött chorálok volnának az újabb
kiadásba fel veendők, c) mely énekek s mily irányban volnának m6dositand6k.

V. Irkaminiák. - A körmendridéki ágo hitv, evang. tánitói kör "n é p i s-
k o I a i ir kat P r v eze t" -et nyújtott be. A benyújtott tervezetet többek közt
komplikált és kö"ltséges voltánál fogva a ker. népiskolai bizottság nem tartja el-
fogadhat6nak.

Ehelyett tanítóink figyelmébe a -következőket ajánlja: Tanitóink ne a falusi
boltos okra bizzak az irkák megválasztását, de ők válaszszák ki a czélnak legmeg-
felelőbbeket s azokat vetessék meg iskoláik számára, a mikor is első sorban a
fŐflulya p a p i r j ó s á g é.ra és a boritékon levő jóképre fektetendő,
nehogy az az eset ismétlődjék, hogy ágost. hitv. evang népiskolákban kath. egy-
házi fér fi a kar c z kép e iv eldiszitett irkák forogjanak közkézen, mi a prot.
vallásos öntuda tot csak kic sin y ben sem é b res z ti. pedig iskoláinknak ez is
egyik feladata. Egyuttal a tanitóegyletek felhivatnak, hogy arra nézve: jövőre az
ir k á k c z i m l a p j á n min ő kép et, hát 1á p j á n mic s o d a fo h á s z o k, val-
lásos-erkölcsös mondások és költemények volnának 1 e gal kal ma sa b bak? -
adjanak véleményt,

VI Druisner Olvasókönyv. Druisner János György beterjeszti "Deutsches
Lesebuch 1. fűr die 3. u. 4. Classe" czímű munkáját megbirálás esetleg ajánlás
végett. - Birálatra kiadatott L em 1e János ker. népiskolai biz. tagnak.

VIJ.. Jutalmazás. A ker. népiskolai bizottság ez idén Ném e t II Péter csóthi ,
és B al ass a Sándor n.-gyimóti ágost. hitv. evang. tanítók nejeit tűntette ki, ad-
ván nekik egy-egy darab 10 frankos aranyat, hogy féljeik iskoláiban a női kéz i
m u n k á t ingyen tanitották.

V in. Jövedelem, kiadás. - A ker. népiskolai bizottság évi jövedelme 203
frt 87 kr., kiadása 125 frt 95 kr. Régi hátralék: Tolna 47 Itt 50 kr., Somogy
17 frt 08 kr., idei: Zala 30 kr. T őke 205 frt 81. kr.

Kiválö tisztelettel beadja a kel'. népiskolai bizottság nevében
Kelt Lovászpatonán és K.-Sömjéllben 1892. jul, 25- én.

Dr. Berzsenyi Jenö, Bognár Endre,
vil. elnök. ker, népisk. biz. e. elnök.
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Nyilttér.
Dunántúl méhészeihez !

Tisztelt méhésztarsak !
Tíz éven át szo lg á ltarn a méh észet ügyét, m int v á ndor ta n it ó. Azt

hiszem alig van méhész ez e n kerületben, ki nem ősm e rne , ki oktató,
buzdító szavamat ne hallotta volna. Hivatalos állásomtói meg kell' vá l-
nom. Elég volt eddig. De azért nem szűnő k meg a méhész et ügyéért
lelkesedni, annak el ömoz ditásán tőr e k ed ni,

Fogadják mé.hész tár sai m üdvözletemet búcsúzóul. Viszont nekem
is van kérésem. Tartsanak meg továbbra is jó ernlé kűk be n. Külőnősen
pedig adjanak nekem elégtételt, 5 tegy ene k bizonyságot arról, hogy
szavaim, tanitásaim nem hangoztak el a pusztában.

Itt az alkalom, folyó évi szeptember h ó ll-en nyilik meg Buda-
pesten a méhészeti k iál li tás , muta ss á k meg', hogya dunántuli kerület
e tekintetben is legelőhaladottabb. Ezt pedig: azzal fogják bizonyitani,
ha minden egyes m éhész ezen k iá.llitáson bármily csekélységg'el is, részt
vesz. De főként mézet k üldjő n be minden m éhés z ; m er t hiszen ez a
leg,alkalmasabb k ír a k a t, a hol a világnak bemutathatjuk hogy mily ki-
tűnó és mily nagy menyiségü mézet tudunk rn i termelni. Nem kell ide
semmiféle czifraság, hanem mentől nagyobb realitás. - Bemutatható
az a méz üvegben, bádogedényben ; csak hogy jó é s tisztán kezelt le-
gy~n s a mi fő, az ára túlcsig ázott ne legyen. 40-50 kr. a ter mel ö ne k
elég, de a vevőnek sem sok. Rajta hát, for duljaua k egy le ve le z ö lapo n
a "v á n dor gy ű lés ren d e z ő biz ott s á ~ á hoz, B u el a pes ten,
L ó n y a i - ú t C z a 4. sz il m« programm és bejelentési ív ek ér t , s a ki
mit k iál li t ha t jelentse azt be. Ha ez en k iá llitás az én munkálkodásomat
igazolni fogja, - jutalmaz va leszele

Meg emlitern, hogya kiállitásért semmiféle térdíj nem fizettetile A
vasu ta k on, hajókon 'pedig 5ooio sz á llit ási kedvezményengedélyeztetett.

Ajánlom figyelmükbe méb észeti kalauzomat is, me ly' a magyar
méhésze k legkitűnőbb szakférfiai által - a legkiválóbb mélratásb an
részesít te tett, 65 krnak postai utalványon hozzám való beküldése me l-.
lett, azt az ounal kereszt-kötés alatt küldöm. Ha elvész, újra küldöm.

Fogadják mé hész.tár si üdvözletemet
Sz eg sz ár d , 1892. évi augusztus· hó ll, én.

Hü méhésztársuk :
O Ö M ÖTÖ R L Á SZL Ó.

Irodalom.
Elemi népiskolai rajzfüzetek. Módszertanilag rajzolta' és kiadja ICö v é r,;·

János, balassa-gyarmati rajztanár. Ferenczi B. könyvkereskedő bizomanya Miskol-
czon. A kiadvány áll 6 füzetből; egy-egy füzet ára 6 kr. A uagymélt. vallas- és
közoktatásügyi min. által használatra engedélyezve van. Üdvözöljük a derék
szerzőt, hogy népoktatásunknak e legelhanyagoltabb ágát kiadványával a helyes
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irányba terelni igyekszik. Füzetei mindenesetre hézagp6tlók, a népiskolai rajztaní-
tásnál igen j61 felhasználhatók. Minden füzetben van ti jó minőségü papirlap, s
minden lapon 2-3-4 alak előrajzolva s a mellett az utána rajzolásra üres hely
hagyva. Kezdi fl legegyszerűbb vonalakkal s alakolrkal s úgy halad fokozatosan
előre. Az előrajzolt alak mellett mindig kijelöli u: gyermek számára az alak főbb
pontjait, mintegy a vázát; de ebben is fokozatot tart, a mennyiben később csak
a kiindulási pontot jelöli meg, sőt utóbb az is elmarad. A füzetek a gyermek
kezébe -vannak szánva; de a hol a körülmények ezt meg nem engedik, ott legalább
a tanító használhatja vezérfonalul ; ő felrajzolja az egyes alakokat a fali táblára s
a gyermekek utána rajzolják" palatáblaikra vagy füzeteikbe. Kár, hogy szerző nem
ád némi utasításokat a tanító számára, a médszeres kezelésre nézve, pedig a
füzetek borítékának hátsó lapján nagyon jól elfért volna. Talán nem lett volna az
olyan fölösleges! Kevésnek is tartom én ezt az anyagot a népiskola 6 osztályában;
minden osztályra 1 füzet esik, tehát mintegy 18 alak. Ez bizony kevés, még akkor
is, ha a rajzolást a gyermekek csak csendes foglalkozásként üzik. E csekély hi-
ányok azonban Kövér .T. rajzfüzeteinek használhatóságát épen nem csökkentik.

Zengö arany ábécze. Dalok gyermekek számára. Irta P ó s á Lajos, meg-
zenésítette Ti han y i Ágost. Kiadja Singer és Wolfner Budapesten Ára 20 kr.
E derék kis daloskönyvben Pósának 28 csengö-bongö gyennekverse van, (3 egy-
sz6Iamut kivéve), két hangra letéve. A szólamok fülbemászök. rhytmikusak s
többnyire magyarosak, emellett könnyüek s egyszerüek. A zengő arany ábécze
úgy a hazafias érzület fejlesztése, mint általában az énekoktatás tekintetében a
népiskolának jö szolgálatot tesz. Kifogásolni csak azt lehet, hogyadallamokban
kevés a változatosság. Használatra midazonáltal a legjobb lélekkel ajánlhatjuk.

Az "E. M. K. Eo Daloskönyve." A Lampel R6bert-féle könyvkiadö hivatal
előfizetési felhivást tesz közzé az Emke megbizása folytán Deá k Ger ő által
szerkesztett .Daleskönyvv-re vonatkozólag. E daloskönyvet a E. M. K E. irodalmi
szakosztálya mind szövegre, mind dallamra nézve szigorú birálat alá vétette s a
paedagogiai, zeneszerzői és zene tanári hármas birálö bizottság egyhangu elismerés-
sel nyilatkozott a munka sikerült összeállítása felől Sem a dallamok, sem pedig
szövegeik ellen kifogást nem talált és a megválasztás sikerét főleg. abban látta,
hogya szerkesztő ,a dalokat a társadalmi élet gyakorlati többféle körülményeinek
és kivánalmainak megfelelően állította össze. Vannak ugyanis a gyűjteményben
vallásos tartalmu énekek (1. szakasz 1-19'. dal), távol minden közelebbi dogma-
tíkus szinezettől s csakis aZ ember, a ";ziv általános vallásos szükségleteit tartva
szem előtt. Továbbá gyászdalok (II. szakasz 20-29. dal), melyek kiváló szépsé-
gükkel nagyban emelik a daloskönyv teljességét és gyakorlati értékét. A III.
szakasz (30-48. dal) legszebb és legszokottabb nemzeti,· hazafias dalainkat fog-
lalja magában; míg a IV. szakasz (49-157. dal) legelterjedtebb népdalainkat
tartalmazza egyvelegekké alkotva. Ezeknek nagy számát, azt hiszszük, eléggé meg-
okolja azok közkedveltsége, a nagy választék, mely a szerkesztő rendelkezésére
állott, valamint az üdítő hatás, melyet azok a fogékony magyar szivre gyakorolni
képesek. Majd az V. szakaszban bordalok (158-179. dal), a Vl-ikban pedig vegyes
dalok (180-192. dal) következnek, ez utóbbiak között néhány tréfás egyveleg i-.
Végül a VII. szakasz (193-201. dal) több igen szép és hazafias indulót foglal



magában Mindenik dallam szakaszai részint kettős, részint hármas hangra vannak
átirva, fl czélnak megfelelő, könnyen énekelhető modorban. Kezdő daloskörök
számára a duettek alkalmasak, mert a hármasdaloknál könnyebbek és kisebb
fáradsággal taníthatok be s a kezdetleges műizlést teljesen kielégítik. Azonban az
életreval6bb dalo skörök csakhamar eljutnak oda, hogy a duettnél .teljesebb hal-
moniára vágynak és a hármas hangra átirt énekekben nagyobb gyönyörüséget
fognak találni. Épen ezért a közölt duettek felett a terczettek száma nagy tul-
súlyban van. A több mint 270 oldalra terjedő mű chamois papírra nyomtatva
f. évi augusztus hö folyamán kerül ki sajtö alól és füzve 80 krért, vászonkötésben
1 frtért, díszkötésben 1 frt 50 krért lesz kapható. A fennebbiek alapján úgy va-
gyunk meggyőződve, hogy az "E. M. K. E. Daloskönyv" úgy a nép- és polgári
iskoláknak, mint a községekben alakult vagy ezután alakuland6 dalosköröknek
czélszerii és sikeresen használható kézikönyv leend, mely 11 magyar dal terjedését
nem csekély mértékben mozdítandja elő s lényeges feladatot fog teljesíteni a mai
nemzedék nemzetiebbé nevelésében. Ugyanazért e jutanyos és közérdekii munkát
nemcsak egyesek, hanem a nagy közönség szíves pártfogásába melegen ajánljuk.
Gyüjtőknek 6 példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgál a kiadó. A megrende-
lési pénzösszeg, a postai költség (10 kr.) hozzáadásával legczélszerűbben posta,
utalvány utján küldendők be: Lampel R6bert cs. és kir. udvari könyvkereskedésé-
hez, Budapesten, Andrássy-ut 21. sz. a., mint a mű kiad6jához. Kivánatra utánvéttel
is küldetuek példányok. .

Jókai Mllr mesés könyve. Révai testvérek kiadása. A majd 400 oldalra
terjedő nagy kötet ára?? Aligha jelent még meg a magyar könyvpiaczon ehhez
foghat6 ifjúsági mű. Tele van ez a könyv bájosnál bájosabb, érdekesnél érdekesebb
apr6ságokkal, a melyek magyaros, szingazdag nyelvükkel kétségteleniil nemes érzel-
meket keltenek az olvas6 fiatalságban. Valóban j6 gondolat volt Jókai eme kis
történeteit, meséit egy kötetbe gyűjteni össze, mert kétségtelen hogy úgy a szülők,
mint a tan ügy barátai örömmel adják e könyvet a fiatal nbmzedék kezébe, hogy
olvasvan belőle, ne csak -igen kellemes szórakozást találjanak általa, de tanulják
megismerni és szeretni azt az igazán szeretetremélt6 nagy költőt, a kinek J 6 kai
M6r a neve.

A 'képes szépirodalmi lapok között a művelt családok körében ma már
tagadhatatlanulJegkedveltebb a .Magyar Nek Lapja" a mely Dr. Pr é m J 6zsef-
től, B ran k o v i cs Györgytől, Pat ak y Istvántói elbeszéléseket, Pal á-g y i
Lajostól költeményeket s a .Mitesserekrol Vimmerlikről" igen érdekes tárcza-
czikket közöl 'Iegújabb számában. Háztartási része most is igen gazdag és tanul-
ságos. Az .arany háló" czimü regénye V örö s Juliannának feltűnést keltő érdekes
dolgozata. 'Képei Mária Valéria főherczegnőt, férjét Salvator főherczeget, leány-
kájukat, továbbá Waideck Mária Rajneria bár6nőt és féljét Luchessi Palli gr6fot
ábrázolják. Végre .Lugas" czimü gyermeklap melléklete igen érdekes s kedves
meséket és verseket, azonkivül még talányokat is nyújtapr6 olvasoinak. A "Ma-
gyal' Nők Lapjav-nak előfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatvány számokat
szivesen küld a kiadóhivatal. Budapest, (kishid-utcza 9. sz.) Ajánljuk a 'lMagyal'
Nők Lapját" olvas6ink pártfogásába.



Vegyesek.
- Olvasóinkhoz. Az "Evang. Népiskola", mostani száma kettős szám;

egyszerre veszik tehát ezuttal m. t. olvasóink az elmaradt agusztusi számot
a szeptemberi vel. - Felkérem - egyszersmind elöfizetőink közűl mlndazokat,
kik dijaikkal hátralékban vannak, tartozásaikat sziveskedjenek mielőbb tör-
leszteni, hogya lap kiadasával fenn ne akadjunk. - ,Kérjük továbbá m. t.
olvasóinkat, hogy lapunknak a maguk körében ujabb előfizetőket szerezzenek.
Féléves előfizetést is elfogadunk. Sze r k.

- Evang,tanűgyi szemle. A ves z p r é mi evang. egyházmegyének julius
ő-én tartott gyüléséről szÓló tudósításban örömmel olvassuk, hogyanépisk. bi-
zottság jelentése szerint a vármegye területén létező 44 evang, iskola között egy
sincs, mely a kellő mértéket meg nem ütné ; a tanítói kar tehát feladata magas-
latán áll. Az esperességi gyülés a népiskolai bizottságba az ikerelnökségen kivül
3 lelkészt, 3 világi urat s [) tanítot választott. - A za 1a i evang esperességi
gyülésről szóló tudósításhan semmi, az iskolai ügyeln-e vonatkozó adatot nem
találtunk. - A tol na - bar anya - som ogy i ev. egyházmegye közgyülésén
annál többet foglalkoztak tanügyi dolgokkaL Tárgyaltatott a bonyhádi gymnasium
ügye; nagy a hajlandóság a gyönki ev. ref, s a: bonyhádi ágo ev. algymnasiumok
uniöjára, mely szerint a 'gyönki iskola megszünuék s beol vadna a bonyhádiba, hogy
az egyesült protestsás főgymnasiummá alakúlhasson áto A népisk. bizottság jelen-
tése szerint a magyarosodás mindenfelé szépen haladt; a tanítási eredmény a
hosszabb ideig uralkodó járványok daczára általában igen jő. Van az egyház
megyének 69 rendes' és 21 segédtanítója. A gyülés elhatározta, hogy a hol lehet,
"m ára z als ó 3 O. szt á 1Yban ism inde n t á r g y mag y a r úI tan í -
ta n d ó, ahol pedig a hívekre való tekintettel az kivihető nem volna, a beszéd-
és értelemgyakorlatok okvetlenül magyarúl tanitandók. A felső 3 osztályban pedig a
természetrajz, számtan, földrajz és torna minden esetre magyar nyelven tanítandö."
Rüll Károly, kapos-szekcsői tanitő. Baranyamegye törvényhatósága részéről a ma-
gyar nyelv' sikeres tanításáért 5 drb 10 frankos aranynyal jutalmaztatott. Kár,
hogy e nagy esperességben a lelkészek és tanitók közti bizalom nincs elég erős
lábon, ezt kell gyanitanunk a gyűlésről szóló tudősitás azon részéből, mely az is'
kola vizsgálatra kiküldendő körlelkészek és körtanitókról emlékezik meg! - A
so pro ni als ó ev. egyházmegyében, a népisk. bizottság jelentése szerint, a népne-
velés szent ügyéthű bajnokok szolgálják, a tanítók dicséretes ügybuzg6ságot fej-
tettek ki a' gondjaikra bizott iskolákban. '- A nag y hon ti esperesség a lelkészi
és tanitói javadalmazás emelését akként véli eszközölhetni, hogy a fizetési kulcsot
nemcsak a nagyobb telkekre, hanem az egyes holdakra is alkalmazzák. Különben
magáról a tanügy-fil a tudósitás nem tartalmaz semmit. -- A b ács - sze r é m i
esperesség kimondotta, hogy ezentúl okleveles tanitöt nem szabad többé próba-
évre választani, mivel ez a tanitóikar lealázásával egyenlő. - A heg y a lj a i
ev. tan i t ó - egyes it 1 et ez évi közgyűlését kellemesen lepte meg váratlan
megjelenésével Zelenka Pál püspök úr, ki a tanító-egyesűletnek kezdettől fogva
nemcsak disze, de munkás tagja is. Gyakorlati előadást tartott Hajtmanszky La-
jos helybeli (Abaúj-Szántó) tanitő , ki egyszersmind tanítói működésének 2;) éves
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jubileumát ülte. Kulik Márton miskolczi tanit6 minta elfíadásával bámulatra ~'a-
gadta a közönséget. Egyed Dávid saj6-arn6ti tanitó "a falusi osztatlan népiskola-
1'61" olvasott fel köztetszésben részesűlt értekezést. - A n Sze pes i ta nit 6-
egyes üle t" 1892. évi julius h6 4 .. 5., és 6. napjain tartotta meg Tátra' Barlang-
ligeten~XXVII. közgyűléssét. A közgyűlés tárgysorozatáb61 kiemeljük, hogy tar-
tatott két gyakorlati tanitás, és pedig Top per c z erR e z s ő a természetrajzb61,
Sch n eid er .J á nos a természettanból. Előadást tartott az .iskolai ünnepekről"
Kell ner M á ri a; a • magyar nyelvtanításáról nem. magyar ajku iskolákban,
különös tekintettel a szepességi viszonyokra ", Au glu szt in y Ele k; nComenius-
1'61" emlékezett meg Ar á nyi Ant a 1 tanit6kép. igazgat6; az .Eötvösalapot" is-
martette Put s-c h T ó b i á s; a .,gyermekkerti nevelésről" értekezett Ph i 1i P P
.J á nos. - A közgyűlés első napján társas estélyt is tartottak műkedvelői elő-
adással, melynek tárgysorozata következő volt: 1. Praehistorikus leletek Szepes-
Béla: mellett. Magyarázta dr. Greisiger Mihály orvos úro 2. nSzerettelek", férfi-
négyes Engesser M.-től. Előadták : Amler Á., Ebergényi M., Kellner K., Kraicz
K., Marton K., Ormossy K., Schlesinger B. és Seltenreich H. úrak. 3. Humorisz-
tikus előadás. Tartották Bayer Gy. és Roth Fr. urak. 4. "Waldandacht" von Abt,
férfi' négyes. Előádták a fentiek. 5. Egy turista-tanitö életéből. Előadta Weber
Samu ev. lelkész úro 6. Ein Abend im Gesangsvereine zu Bummelsdorf. Komische
Scene von R. Heinze. Előadták : Amler A., Ebergényi M., Kraicz K., Schlesinger
B. és Seltenreich H. urak.

- Országos tanitógyűlés Szegeden. A magyarországi tanit6k országos
bizottsága idei nagygyűlését a csongrádmegyei tanit6testület szives meghivása
folytán' aug. h6 26. s 27 -én Szegeden tartotta meg. A gyűlés érdekesen összeál-
litott tárgysorozata : 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A szolgálati prag-
matika kérdése. Előad6 Somlyay .T 6zsef. 4. Anépnevelési szakosztály működéséről
Előad6 György Aladár. 5. Paedagogiai értekezés a csongrádm. testület egyik tag-
jától, 6. A magyarnyelv tanítésa. Előad6 dr. Bodor J, 7. Tisztujitás. 8. Inditványok.

- Tanitói rangfokozatok. Szab6 Bugáth Lászl6nak a szegedi orsz. tanító-
gyűlésen tárgyalt szolgálati pragmatikára vonatkozó javaslataból kiemeljük a ta-
nit6i rangfokozatokra vonatkozó főbb pontokat·nAz elemi isk. tanítói pályán kö-
vetkező rangfokozatok állapíttatnak meg: 1. Hel y e t tes tanító,' a ki a köteles-
ségei teljesitésében betegség vagy egyéb körülmény által akadályozott tanitö
munkakörét ideiglenes végzi. 2. Se g é d tan it 6, a ki a több tanítóval biró is-
kolánál, esetleg ugyanazon községben két vagy több iskolánál állandó alkalma-
zásban az osztálytanit6k rövidebb ideig tart6 akadályoztatása esetén a kisebb he-
Iyettesitéseket végzi. 3. Ren des osz tál Yta nit 6, a ki álland 6 alkalmazás
mellett egy vagy ugyanazon teremben több osztály önálló vezetésével van meg-
bizva. 4. Dly iskoláknál, a hol egynél több, de hatnál kevesebb tanitó van alkal-
mazva, nf Ő tan i t ó ".j czimmel és ranggal egyikük az iskolavezetés élére állí-
tandó. 5. Czimzetes igazgat6az, a kit az erre illetékes hatóság a közszol-
gálatban szerzet érdemei elismeréséűl e rangfokozatba előlép tet előbbi munkakö-
rének meghagyása mellett. 7. 1 gaz gat ó i czime és rangja van annak, kire az
ötnél több tanit6val bir6 iskola vezetése van bizva, vagy a kit e rangfokozatha
előléptettek (mint az 5. pontnál l) 8. Ugyanazon iskolafentartó hatás körében levő
minden 6 igazgató közül Ilgy a .f ő iga z gat 6" ~i . rangba léptetendő elő. 8. A
főigazgat6k közül a legérdemesebbeket a vall. és közokt. míniszter c zi m zet e s
tan fel ügyel ő v é nevezi ki. - Meg kell jegyeznünk, hogy Sz. Bugáth javas-



lata szerint a tanit6i szolgálat egyenlő elvek alapjáu rendezendő, tekintet nélkül
arra, hogy ki az iskola fenntart6ja. Szép elvek biz ezek, csakhogy nagyon messze
esnek még a mogval6sulást6J. Ime, ez irányban is mennyi teendő, mennyi czél-
tudatos közremunkálás vár a tani t6egyesületekre !

- Protestáns tanári unio. A tiszántúli ev. reí. középiskolai tanáregyesület
szatmári közgyűlése elvben csaknem uni sono kimondotta az or s z ágo s pro t.
tan á reg yes üle t létesitésének szükségességét, vagy is a tanári uni6t Adja Is-
ten, hogy megvalösuljon, s előpöstája legyen.a két prot. egyház közt létrejövendő
uni6nak.

- Képesitett kisdedóvó-képző tanárok és tanitónők. A vall. és közokt.
miniszter f. é. márcz. 1-én a magyator-zági közp. Frőbel-nőegylet gyermekkertésznő-
képzőjében öt hónapra terjedö tanfolyamot nyitott azok számára, kik magukat
óv6képző tanárokul óhajtották kiképeztetni A tanfolyam hallgatói julius 25-én
.tették le a szö- és írásbeli vizsgálatot és pedig a legszebb sikerrel. Kitűnő ké-
_pesitést nyertek ő-en, jeleset négyen. Hazánkban ez az első eset, hogy kisded6v6
tanárságra képesitő oklevél állittatott ki. Örömmel üdvözöljük a képesített-tan-
férfiakat, kik tan ügyünknek már eddig is mindannyian lelkes munkásai voltak.

- Földrajzi fényképek E kk e rt Ant a 1, fővárosi polg. isk. tanár a fő-
-városi tanácst61 megbizást kapott arra, hogy Felső-Magyarország legnevezetesebb
pontjairól fotografiákat készítsen, melyekből aztán rendszeres gyűjteményt állitanak
össze a földrajzi oktatás kiegészitésére. Ezek alaterna magikával vászonra vet-
hető képek fogják ezentúl kisérni a földrajztanitást a fővárosi iskolákban. Ekkert
főleg olyan képeket készít, melyek a földrajzi alapfoga'maknak megmagyarázására
alkalmasak, vagy amelyek történeti nevezetességű helyeket mutatnak be. Kivá-
natos volna, hogy e képek az összes népiskoláknak hozzáférhetővé tétetnének.

- A hebegés ellen. Egy német tanitó a gyermekeknél gyakran előfordul6
hebegés megszüntetésére igen egyszerű módot ajánl, melyről állit ja, hogy alkal-
mazása megfelelő sikerrel jár. O ngyanis ahebegö gyermekkel egytagú szókat
mondatott és pedig ügy, hogy a gyermekeknek minden sz6 után öklével egyet
ütnie kellett a padra, A kiejtés száltal tökéletes lőn. Később rövidebb monda-
tokat mondatott ugyanezen módon, s az ökölütést minden sz6tag után végeztette.
A gyennek kiejtése ezáltal lassanként annyira tökéletesedett, hogy már csak az
első sz6 kimondásánál volt fennakadás. Két h6nap mulva ez is eltünt, s többé
nem kellett a hebegő gyermekkel külön foglalkozni. (Népnevelők Lapja.)

-. A hcrvatorszaql s szlavoniai protestánsok. A zágrábi evang. gyüleke-
zet a mult év végén 892 lélekből állt (98 helységben), kik közt 675 ágo hitv.,
217 helv. hitv. .evangelikus. Mult évben alakult meg a belovári leányegyház, mely
magyarországi ev. telepitvényesekből áll. Az egész Horvátországban van 2072 pro-
testáns, közöttük 1044 ágostai. Szlavoniában van 33,619 protestáns, ebből 22,282
'ágostai hitvallású.

- A dohányzás káros hatásáról a tanul6 ifjúség testi fejlődésére igen
tanulságos adatokat közölnek angol higienikus lapok. Mi ezekből, az' "Egészség"
ozimű foly6irat után, csak a következőket emeljük ki : a nem dohányz6k 11 szá-
zalékkal többet gyarapodtak testsulyban, magasságban 12.4 százalékkal jobban nőt-
tek, mellkasuk 13.7 százalékkal erösebben tágult s végre tüdejük levegőbirása
17.7 százalékkal többet növekedett, mint a dohányz6ké. - Egy másik intézetben
végzett mérések még feltűnőbb eredményt mutatnak, hol is a fenti négy adatnak
megfelelő perczentek így alakúltak : 24, 37, 42 s 75. százalék.

- A japánok annyira hozzászoktak már anyngati életm6dhoz, hogy sokan
már egészen európaiak szeretnének lenni és nagyon restelik a mongol fajt jellemző
mandula alkű szemeket. Némely orvosnak nagy keresete van abból, hogy nehány
metszéssel a szemöldököt európai alakuvá teszi. .

- Századik évát 10,000 ember közül átlág csak egy éri meg, a 90-iket
500 közül egy s a 60-ikat is csak 100 közül egy:


