
V. évfolyam. Sopron, 1893. mározius, 3. száni.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztő és kiadó: Papp József.

Letioi: nagy napjai1zk te legnagyobbja!
Mint Szirius rag-yogsz a mult egén;

Fényed' vakit, mert egykoron tméked
APáink1lak seiue adá e fényt,

Ahol nagy homzerelmük lánggal egett.
Jöhetnek újra ével<s századok,

Élhet hazánk egy újabb eeredéuet,
Éljm bár, mig eljö a végenyészet:

. Nem jönnek többé iiye« nagy napok!

Te fényes ünnepünk! Örök fényedbm
Dicsá apáink honssereime ég.

Tekintsd e fényt! S akkor hazát seeretni
Majd megtanulsz, te törpe nemzedék!

Tudjátok azt, hogy mit feien: e ssent nap ?
Miht ülünk ma il)! nagy ün1.zepet?

EZC1Z napon letünt a multak árnya,
Vele a szolgaság is sirba zárva:

Szabadságunk e napon született!

Három seáeadnai: éje van mögötted
S te vagy e !zosszú éjnek lwj1lala,

d mily epedve uárta érkezésed
Igen soká az eltiport haza!



S midőn már azt hivénk, dicső szabadság!
A et, hogy mimk vagy elm ulhatlar: ul,

Az írigy szolga/zad, hogy elrabolja,
Kesében lánczot csártetoe, csaholva:

Szegény hazánkra rontott álnokul!

És jőtt a harcz, - élet haláluak harcza,
Bámult reáuk a megvénitlt világ,

Mely diadalmas nyert csatákban látta
Az itj életre ébredt, ijju Hzatniát i

Mikhzt a bőszült oczeánnae árja,
Amely ronzbolva tör a gátou át,

Dicső honvédeink halált megvetve
Bősz tengerárjaként előre törve:

Úgy törték össze ellenünk hadát!

Dicső apák! - Ti hősök, kik e harczban
A szesu ügy vértanui lettetek,

Édes 'magyar hazánk szabagságáért
Még sem hiába omlott véretek!

Poklok szülötte ármány, httszegéssel
Habár mi ellmüuk szövetkezett,

Eljött a szabadság feltá~lZddása,
Hiába volt annak sirja megásva :

Hiába ordították a <Feseitsdmcgrr !»

FátJlol borult immár a fyásznapokra,
A feledésnek sicri: fátyola;

De min: derült égen sötét fel/ui folt
Látszik alóla egy-egy Golgotha:

Nyugat felöl még most is uéha, lopva
Eg) Izüvös - fojtó szellő száll fe/hd',

E hús szellő, a mult kisértő árnya,
A kétfejű madár szárnycsattogása :

Amely ébren ((fyel rednk les/teIJ-hI!

Ne féljünk! Addig, mig z'tt jár közöttiillk
A /zőslelkü apáknak szelleme,

E seent nap örökét e szellem orsi,
Poklok hatalma törhet ellene!

Tamtljuk meg, hazánkat úgy seeretui,
A miu; sserettéé egykoron azok

A hös apák, akiknek honsserelme
E nagy napon a szabadságot szülte:

S szabad hazánk örökké élni fog!
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Ldünt lzagy napjaink te leglzagyobbja!
Mint Seirius ragyogsz a mult egén;

Fényed vakit, mert egykoron tenéked
Apáillknak szive adá e fényt,

A/zol nagy honszerelmük lánggal égett.
'.Jöhetnek újra évek s századok,

Élhet hazánk egy újabb esredéuet,
Éljen bár, mig eljö a végenyészet :

Nem jönmk többé ilyfn naK)! napok!
J1ItwkórJz'i Imre.

Nyilt kérelem
a dunántuli ágob'itv. ev. tanító-értekezletek elnökeihez és az

értekezletek tagjaihoz.
A mult év augusztns havában a györmegyei tanítóértekezlet nevében

és meghizásáhól a következö nevekre és helyekre küldtem meg az általunk
elfogadott kerületi tanító-egyesület alapszabály tervezetet : (a czimeket a
rövidség okáért kihagyom) Renner Henrik, Harka. Lauesék Jónás, Vad os-
fa, Ulreich Pál, Németh-szent-Mihály. Éder József, Nemes Csoó. Szinicz
Lajos, Bodöhegy. Dubovay Béla, N.-Mag·asi. Kolbenheyer Béla, Csernye.
Kalmár Pál, Kerta, Hering Lajos, Szend. Szalóky Elek, Surd. Wiesner
Boldizsár, Majos. Láglor Sándor, Kölesd. Stanö Sándor, Tub. Magyari
Miklós, Kapolcs. Mös7.l Károly, Sopron. Kicker Illés, Ruszt. Schneller
Vilmos, Kőszeg. Fábián Sándor, Komárom. Fadgyas Pál, Győr. A tanító-.
képzök igazgatósága: Pelsö-Lövö és Sopron. - Ugyan ekkor felkértelll a
nevezett elnök. illetve képezdei igazgató urakat, sziveskedjonek az emlitett.
tervezetet a vezetésük alatt levő értekezletek elé terjeszteni és engem 'jk.
kivonatban tudósitani a felől, valjon hajlando-e értekezletük ti, mel1ékelt
tervezetet egy esetleg összehívandé ker. tanító-gyülésen tárgyalás alapjáúl
elfogadni vagy nem ~ Ha igen, úg'Y értekezletünk gondoskodni fog az ala-
kuló gyülés összehivásáról, ellen esetben e' tárgy felett a napirendre tér.

Ez ideig hozzám beérkezett: a bakonyvidéki, a vasi közép e. m.
értekezletek, valamint a soproni tanítóképző-intézet tanári karának nyilat-
kozata. E becses lapok hasábjairól szereztem tudomást arról, hogy a
javaslathoz szöltak : a soproni alsó, a sióvidéki, a fehérkomaromí és leg-
utóbb a külsö somogyi e. lll. tanítói.

Mi9őn ez. utóbb említett értekezletek véleményéről, habil' csak köz-
vetve is, értesülve vagyok, tisztelettel felkérem a még' nem nyilatkozott
ti z e II II é gy ta 11 test üle tet: sziveskedjenek idevonatkozó határozatuk at
vagy bizottsági véleményt velem, vagy e folyóiratban közölni, hogy tavaszi



es
értekezletünkön a felvetett kérdés felől Dunántúl összes tanítói véleményé-
nek lehetőleg hű képét adhassam .

.A inennyiben pedig' az elnök urak mindnyájan az·» Ev. Népískolát«
nem olvassák, felkérem az igen tisztelt értekezleti tagokat, kik e sorokról
tudomást vesznek, sziveskedjenek az illető kezegeket e tárgyban interpél-
lálni és ne nyujtsanak segédkezet arra, hog-y eg'y jobb sorsra érdemes
eszme a mellözés és agyonhallgatá~ halálával muljék ki.

Újmalomsok. id. Varga János.

Az ev. néptanítók és az uj nyugdíj-törvény.")
A rég 6hajtott s várva-várt nyugdíj-törvény revizieja megtörtént ; az 1892.

43. törr.-ozikk intézkedik arról. Hallottunk dicshimnuszt zengeni annak megalko-
tásáért, de hallottunk erős kritikát és a felháborodás szavát is a felett. Sem az
első, sem ez ut6bbi jogosultságát, vagy talán méltatlan voltát nem szándékozom
mérlegelni; tény az, hogy az új nyugdíj-törvény a nép oktatásügy munkásainak
többféle előnyöket helyez kilátásba; de tény az is, hogy az ország összes tanít6i
nem részesültek egyforma elbánásban Ezen elbánás különösen egy pontra, a nyug-
díjösszeg megállapítására vonatkozik.

N em lehet most az egész nyugdíj -törvényt szakaszonhint és az ezt követő
miniszteri rendeleteket, utasításokat ismertetni, mert ez sok időt venne igénybe;
de mert kartársaim ezeket egy vagy más helyen már úgy is olvashatták, azért
csak is azon viszonyt 6hajtom feltüntetni. melyet a törvény rendelete a nyngdíj-
összeg megállapításánál nekünk ev. tanítóknak előir. Mely rendeletből származó
viszonyt sem világosnak, sem tisztának nem mondhatjuk, sőt ha az méltánytalanul
fog értelmeztetui - az ev. néptanítói fizetések rendezetlen állapota mellett -
sérelmesnek is tapasztalhatjuk.

Tudva levő dolog, hogy ez új nyugdíj-törvény szerint a biztositand6 nyugdíj-
összeg mértékét a tanít6nak évi fizetése, még pedig utols 6 évi fizetése adja meg.
Midőn 40 évi szolgálat után, szolgálatképtelenség esetén, vagy 65 éves kor után
feltétlenül, fizetése teljes összegében lenne nyugdfjazva; kevesebb. szolgálati idő
esetén, 10 évre 40%, azontul évenkint még 2% képezné nyugdíját.

Az állami-, községi- és zsidö-tanítök nyugdíj-összegének megállapitása tiszta
és világos; azok nyugdijaztatásuk es etén fizetésük teljes összegét - minden levo-
nás nélkül -- illetőleg szolgálati idejük szerint annak kiszabott százalékát meg-
kapják nyugdíj ul. A felekezeti, és igy mi evang. tanítók ama kartársakkal nem
estünk egyforma elbirálás alá; mert a nyugdíj-törvény végrehajtására kiadott utasí-
tások azt rendelik, hogy a felekezeti tanít6knak, mint egyuttal kántoroknak vagy
éneklőknek, az éneklésért kapott dijaik a nyugdíjösszeg alapjáúl, be nem vétetnek,
csak a tisztán tanítói díjazás; az el nem különithető tételekre nézve pedig az
áll, hogy azoknak 3/4 része képezendi a biztositand6 nyugdfjösszeg alapját.

* Olvastatott a k.-somogyi ev. tanító-egylet őszi gyíílésén, 1892. nov. 26.
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Első tekintetre úgy látszik, hogy ezen utasítás első része, mely az elkü-
löníthető kántori, éneklési fizetésnek, mint stóla, (temetés stb.) a nyugdíjösszegbe
be nem számítása nem sérelmes, de igazságos akar lenni. Rendezetlen, gyarló
fizetési viszonyaink között azonban sok tanítóval szemben még ez sem méltányos;
mert sok helyen van még olyan rendezetlen, és igy szégyenletes, siralmas állapot,
hogy a tanítói járandóságok (pénz, termények) fixumban megállapítva nincsenek,
hanem a házaspárok számától s fizető képességétől tétetik az függővé: .ott a
temetésért járó 7, 17-20 krok ellenében sok tanító a tanítói fizetését temeti el!
Nincs tehát u. n. kántori fizetés, a mely nem volna a nyugdíj-alapra beszámítható;
legalább nincs ott, hol a párok, párszám fizetik a tanítóto Üssön be egy gyenge
ohelera - a mitől Isten óvjon -- örök nyugalomra kisérhetjük (ha minket, is
nem kisérnek) az adózó párok nagy részét, s nem marad taítói fizetés a megél-
hetésre, azaz, pardón! ana marad, mert a Pesti- Hirlap szerint is a tanító abban
tudós, - hanem nem marad a nyugdíjra alapúl.

No de! ezen viszonytól, feltéve, hogy nem sok helyen van párszám szerinti
u. n. tanítói fizetés-kollektálás, és a hol van is, amaz állapotok megváltoztatása
érdekében egyházi hatéságunk üdvös intézkedését megteendi, ha előbb nem is)
majd talán a tanítói fizetések rendezéséről szóló törvényjavaslat életbelépte után,
- eltekintek, és nem vagyok oly vérmes ? követeléssel, mint sok felekezeti
tanító, egylet és lap, mely nem hajlandó semmi kántori fizetést elismerni olyké-
pen, hogy az a nyugdíjösszegbe be ne számittassék. Az adott helyzettel meg kell
alkudni, s szentesített törvénynyel szemben csak annak helyes értelmezését, s helyes
kivételét lehet óhajtani. Ám számítasék le tehát a tisztán kántorinak vehető, mint
stóla, temetés, offert., harangozásért járó díj, a hol még ez is van; de akkor
az ezeken kivül levő mindennemü járandóság, mint tanítói, a nyugdíjra jegesült
legyen. ,

A miniszteri rendelet azt mondja, hogy az el nem külöuíthető - s itt tet-
szés szerint érthet terménybeli fizetést, földjövödelmet stb. - járandóság két
részre osztatik, s a fél részhez a második félnek fele hozzáadatván, vagyis 3/-1
rész képezendi a nyugdűösszeg alapját; ha ugyan képezendit Mert az utasitásból
kifolyólag-é, vagy miként, - tapasztalható, hogy a miniszter közegei az evang.
néptanítók nyugdíjösszegét tetszés szerint, gondolom formán állapítják meg. Hiszen
tapasztalhattuk az első bevallás alkalmával, hogy legtöbbünknek nyugdíj összege
300, 350-400 frtban lett megállapítva, amely megállapitás a, fizetésnek nem
megfelelő. - Egy futólagos pillantás a miniszter lapja, a N éptanítók- Lapjának
nyugdíjazások rovatába, a tételek igy állanak: N. N. községi, N. N. állami, vagy
N. N. zsid6 tanítónak miniszter úr ő nagym. 300-400-450-600 frt nyug-
díjat, mig N. N. ágo ev., vagy ref. tanítónak 150-190-200-250 frt nyugdíjat
engedélyezett ... ; s természetesen ilyen a viszony az özvegyek, árvák segélye-
zésénél is.

Egyházmegyénkben azt hiszem, egy kartársunknak sincs kántori és tanítói
javadalma hiványilag határozottan. megállapitva, illetőleg fixirozva; de azt hiszem,
a kerületben sem (kivéve a városi tanítókat). Kérdés már most, hogyan tették
meg azok az elkülönitést; és kérdés, a miniszter elfogadja-e azt, úgy, mint meg-
tétett - előnyösen a biztositottra - a nyugdíjösszeg alapjául. (Értem itt a f
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évi okt. havi bevallási iveket). A befizetés alapjául, mint az az utasitásból kitü-
nik, valószinüleg elfogadja; mert czél minél többet gyűjteni a nyugdíjalap tőkéjé-
nek gyarapitására ; de hogya nyugdíjazás alkalmával megadatik-e az így. biztosított
összeg, vagy annak hányada - az már más kérdés. Az utasitás ugyanis kimondja,
hogy a nyugdíjazás alkalmával a tanítónak mindennernü okmánya;' hivány, can.
visit. jegyzőkönyv stb., melyek fizetését kitüntetik, a miniszter közege által felül-
viszgáltatnak, és csak, ha ezekből világosan kítüntethetö, hogy a bevallott összeg
a nyugdíjra - az előirt rendelet szerint - jogosultsággal bir, fog az engedé-
lyeztetni.

Ilyen bonyolúlt eljárást idéz vén elő az új nyugdíj-törvény, bizonytalanul
gondolhat az ev. tanítói kar akár testi, akár szellemi gyengesége, vagy a megér-
demelt nyugalomba vonulás alkalmával nyugdíjaztatása elé. Ki biztosít pl. engem
is, hogy a nyugdíjam alapjáú 1 bevallott, ,8 előzőleg miniszter úr Őnagymélt6ságá-
hoz történt felfolyamodásomra közigazgatásilag is elfogadott 658 frtnyi összeg,
melyből a tisztán kántorinak vehetők leszámíttattak - ha esetleg most elfogad-
tatik, s fizet em utána a kiszabott °lo-kot - annak idején nyugdíjam, vagy a
segélypénz ennek megfelelőleg állapíttatik meg?! És e kérdés. felmerülhet mind-
nyájunknál. Mert a fizetést - kitüntetd okmányokat vizsgál 6 rainiszteri közeg
emlegethet és hivhat segélyül "szenteket", mig azokból emez összeget a nyugdíj-
alapjául - j6akaratulag - össze tudja szedni, ellenkező esetben megállapithatja
annak felét, vagy a mennyit akar.

Ezen bizonytalan helyzet megváltoztatására törekedni kötelességünk ; s kihez
forduljunk? A miniszter lapja a hozzá fordulóknak. mint az szerkesztői izeneteiből
olvasható, felvilágosítást nem ád ; a törvény magyarázata ~ úgymond - nem
feladatunk, s nem meri, vagy nem akarja azt megadni. De ha adna is, az bizonyára
úgy hangzanék, hogya felekezetek rendezzék a tanítói fizetések megállapítását,
elkülönítését, s akkor a nyugdíj érintett pontja rájuk nézve is kedvezőbb lesz.

. Eme czél felé törekedve azon megfontolt inditványt terjesztem a t. egyleti
zyülés elé, miszerint keressük fel a nt. és tek. egyházmegyei gyülést, hogy java-
dabnunkat - méltányolva a fentebbi okokat - a nyugdíj-ra való tekíntctből
luüonitee el, s mondja ki, hogy tanítóinak kántori javadalmát csak a temetési s
stóla, offert. (harangozási díj) képezi, a többi pedig: tandij, termény beli járan-
dóság, f'öldjövödelern - tisztán tanítói fizetés; s hasson oda, hogy eeen határo-
zata a m. ;minissterium .által elfogadlatván tanítóinak nyugdíjösszege ennek meg-
felelőleg állapíttasék meg.

De hogy a megállapítás minden kétséget kizár6lag eszközölhető legyen,
azt hiványaink rendezése nélkül képzelni sem tehet, Nem fizetés emelésrel van
itt sz6, hanem arról, hogya mi van, az meg is legyen, legyen a hiványban
kitüntetve, mi a tanítói fizetés - összegekben, s nem párszám szerint; és nem
épen a nyugdíjazás, hanem a szelgálatra va16 tekintetből is; és kapja meg azon
meghatározott összeget a tanító bizonyos meghatározott, esedékes időben ponto-
san. Hiványaink rendezésére hiv fel az a sajnos körülmény, hogy a tanítói
járandóságok sok helyen va16sággal úgy kollektáltatnak össze; hónapokon, sőt
éveken keresztül szedeg.etik azt be és szolgáltatják át ... Nem részletezem

. ezen köztudomásu dolgokat. Az Ev. Népiskola czimü felyöirathél meggyőződhe-
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tünk s egyébként is, hogy nemcsak nálunk, de más egyházmegyében is vannak
J1<I80nló,rendezetlen állapotok, - s kérik, sürgetik az orvoslást. Ev. egyház-
egyetemünk törvényhozása a gyülekezetekben tette le a jogok és kötelességek
fundamentomát. Igaz, innét kellene azokat rendes működésbe terelni; de sajnosan
tapasztaljuk, hogy az egyházközség önmagának rendet nem igen szab, s ha el vét-
ve határoz annak érdemében, azt végre nem hajtja, ha csak nincs annak vezető-
jében kellő erély, s önmaga és szelgatarsa iránt jóindulatú figyelem. Pedig ki
tagadhatná, hogya gyülekezeti rend, pontosság a tanítói fizetések meghatározása,
beszedése és kiszolgáltatása körül, sok tanítónak anyagi gondokkal terhelt lelké-
ben is rendet, vagy rendesebb állapotot szülnének - a tanügynek csak előnyére.
És én azt hiszem, a rendezetlen tanítói díjlevelek átalakitása nem járna nagy
nehézséggel; az egyházmegye vezetősége azt könnyen kivihetné, ha meghagyni
a gyülekezeteknek, hogy azt megtegyék, mert megkívánja a tanítók mélytányos
érdeke, megköveteli a kor.

Szabad talán egy futólagos pillantást tennünk a szomszéd kis Horvát-Siaven
tartományba. A szégyenérzet bizonyos nemével közölheti a miniszter által kiadott
Néptanítók Lapja a horvát-tartományi tanügyi állapotokat, hol minden tanító
nyilvános, állami tisztviselő, legkevesebb fizetése: 400 frt készpénz, fa, kert és
természetben lakás, vagy 100 frt lakbér, mely fizetés 5 évenkint 50 frt ötödéves
p6tlékkal emelkedik; tehát a legkevesebb fizetésü helyen is 15 évi szolgálat
után 650 frt törzsfizetés, a községi vagy megyei péztárból havi előleges részle-
tekben kifizetve. A horvát tanítók 400 frt fizetése és ÓO--50 frt ötödéves pótléka
tiszti törzsfizetés, s nyugdíjukb 1 beszámittatik, - ezenkivül az illető helység
népessége, díj és drágasági viszonyaihoz képest 60-300 frtig terjedő helyi pötlé-
kO,t élveznek. 15 évig városban működő horvát tanító fizetése 800-900 frt. És
pedig a Horvát-tartományban minden tanító állami és egyutal r. kath. felekezeti
tanító stb. Igazán különösnek tetszhetik! Magyarország a Horvát-Slavou tart.
belügyeire milliokat áldoz; és hogyan állanak a népoktatásügy anyagi viszonyai
az amoda át levőkhöz?! Hagyjuk az összebasonlitást : az Magyarországnak csak
szégyenére válhatik. '

Ezen rövidke kitérés után indítványomhoz térek vissza. Ha bárminő ok
miatt az el nem fogadtatnék, s a szerint intézkedés kieszközölhető nem volna,
módositom azt, olyképen, mint a ref egyházmegye legutóbbi közgyülésén hatá-
rozta; hogy t. i. a ref, tanítóknak összes, különféle ceimeken kapott járandósá-
gajból 10% képezi a kántor» fizetést, a többi tisztán tanítói, - s nuygdíjra
jogosúlt. .

Hogy ezen 100 ío levonás nem kevés, nálunk ev. tanítöknál, azt egy kis
utánszámitással köunyen beláthatni. Ezen 10010 levonásnál mi nem jöhetünk a
kath. kántortanítókkal egy szempont alá; mert azok fizetésének nagy részét ily
tételek képezik: stóla, misepénz, püsp. alapitvány, ostyasütés harangozás. sekres-
tyés teendők stb., és e czimeken 100-akat kapnak, mig nálunk a halottkisérés
pár krt., a sátorosünnepi adományok (offsrt.) is alig tesznek valamit, - De pél-
dával, - és pedig arról az oldalról véve azt - igazolhatom, hogy a 10°10 kán-
tori levonás nem kevés. A Nét. Lapja novb. 16-iki számában 864. Iap ez áll:
Ni-Bikáts (torontálmegyei község) r. kath. tanítói állás, fentartja az állam j
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fizetés; 400 frt készpénz, az állampénztárből, szabad lakás, isk. kert haszonélv.,
szabad fűtés, (ez tehát tanítói) j kántori jöv.: 50 frt j itt tehát a kánteri jövö-
delem a tanítóinak legfeljebb lOolo-a. És ha a miniszter ezt igy szabta ki és így
elfogadja a nyugdíjra alapul, - miért ne fogadná el tőlünk?

Kérem a t. egyleti gyűlést ezen két indítvanyom egyike vagy másikának
elfogadása melett nyilatkozni sziveskedjék! Én az előzőt pártolom inkább, mint
a másedikat. Talán nem fog hiányozni a kivitelnél az egyházmegye jóakarata sem.

Ifj. Hericz Sándor,
ev. tanító.

A kemenesaljai ágoev. tanító egylet 25 éves története.
(Foly tatás.)

Ill. Könyvtár.

Hogya könyvtár mily kiváló gondját képezte az egyletnek, az mind-
járt az alakuló 'gyülés és egyéb gyülések jkönyveiből is kitünik. Azon-
ban az egyleti tagok által tagságidíj czimén befizetett 50--50 kr. az egyleti
könyvtár megalapítására, - már t. i. olyanra, mely egy egyesület czél-
ja inak megfeleljen - nagyon kevés. Mert mint tudjuk, az egyleti könyv-
tárnak nem az a czélja, hogy minél tljbb könyvvel, hanem minél jobb
szakkönyvekkel legyen felszerel ve. Azt pedig mindnyájan tudjuk, hogy a
tudományos könyvek - a szépirodalmiakhoz viszonyítva, bár a külfőld-
höz mérten ezek is - nagyon drágák. E tekintetben a közönség a
nyerészkedő kiadókat, ezek viszont az olvasni nem akaró kőz őnséget
okozzák, Én nem avatkozom vitatkozásukba, s nem akarok e tekintetben
itéletet mondani, csak konstatálni szándékoztarn, hogya legjobb munkák
a tanítói jövedelemhez mérve valóban csak közös erővel - illetve er-
szénynyel ,- szerezhetők meg drágaságuk miatt.

Ezeknek tudatában fordult az egylet az egyházmegyéhez segélyért,
a ki mint már tudjuk, 50 frtot adott is. De meg kell említenern e he-
lyütt, hogy az egyleti tagok kőzül néhányan (nem mind , mert mint a
jkőnyvekbö! kitünik, folyton volt hátralék s pedig jelentékeny mennyi-
ségben, mely az 50 kr. tagsági díjakat be nem fizetökre (vagy az egy-
letre?!) vet homályt) nagyobb áldozatkészségükkel bizonyították be az
egylet felvirágzására irányuló törekvésüket: így Szabó József egyI. könyv-
táros 1865-ben 10 frtot; Ns.-Dőm ői k (Szabó József tanítónak buzdítása
folytán) 1868-ban 3 frtot j 1869-ben 1 frtot; Szabó József 1869-ben 9 frt
50 krt; Pap Ferencz 1870-ben 8 frt 33 krt ajándékoztak.

Azonban az egyleti könyvtár csak akkor nyert nagyobb lendületet,
midőn az egylet néhai mélt, Káldy Gyula egyh. kerületi elnő k urat volt
szerenesés bir hatni világi elnőkűl, a kit is az alapszabályok 4. §·a alap.
ján egyhangulag választott meg mint vil, elnököt és a ki 1873-iól 1888-
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nov. Iő-én történt haláláig, tehát einöksége tartama alatt a fenti czélra
évenkint 25 frtot adott.

Ebből magyarázható meg a könyvtárnak ezen
1874. jul.-ig (9 év alatt) volt'
1876. elején lett szereeoe
1876. aug 4-én " "
1877. okt. hóban
1882. máj. hóban "
1884 jan. 30·án
1885.
1889. jan. 18-án

" " -.

emelkedése:
57.

8.
17.
21.

17.
7.

16.
15."

" "
kötettel.

S hogy a könyvtár értéke elbírálható legyen, mutatvány ul lássunk
néhányat azok közül:
Egyetemes földrajz: (Ballagi K. és Király ~.) .
Találmányok könyve
Magyarok története: (Szalay Lászlo)
Egyetemes -fő ldrajz : (Hunfalvy)
Utazás Közép-Afrikában: (Stanley H. M.)
Csillagászattan : (Flammarion Kamill)
Kötelesség. JelIem. Takarékosság: (Smiles) stb. stb. 5

dagogiai mü.
Egy időben az egylet fiók könyvtárt is állított fel (33 drbbal) Kis-

Somlyón; hogy azon vidék beli tanítóknak megkönnyítse a könyvtár
használhatását. Azonban ezen eljárást az egylet később nem találta
ccélszerünek, s a könyveket a fökőnyvtárba, - a tavaszi gyülés állandó
helyére - Ns.-Dőmőlkre vissza helyezte, 1884-ben az "első magyar álta-
lános biztosító társaság"-nál 300 frt értékben tüzkár ellen biztosíttatta,
1888-ban pedig számukra 18 frt értékü szekrényt készíttetett.

A könyveken kivül az egylet szaklapokat is járatott 'sok ideig;
mely 'szaklapok a tagok kőzt köröz tettek. De , mert a szaklapok körö-
zése - 36 tag között - sok nehézséggel és kellemetlenséggel járt, és
mert az egyleti pénztárt ez annyira kimerítette, rnikép könyvek szerzését

. tette lehetetlenné, azért a szaklapokért való előfizetést az egylet be-
szüntette.

Különben a járatott szaklapok szintén a könyvtárban vannak el-
helyezve.

10 frt,

13 "
17 "
10 "
10 "
12 "

több kitünő pae-

IV. Az egylet hiva.talnokai.

1. Elnökök:

a) Egyháziak:

1865-1875-ig Csapli István magasi-i;
1875-1878-ig Hetyésy István sirnony i-i ;
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1878-1819. nov. 18-ig. Tanító alelriőkők. (Elnök választási zllva~ok)
1878. nov. 18-1880. végeig ismét Csap1i István magasí-i;
1880-1890. nov. 21-ig Nagy Sándor ns.-dömölki;
18"90. nov. 21·UH Dubovay Béla mag asi-i lelkész úrak ,

b) Világiak:

1873-1888. nov. l ő-ig Káldy Gyula;
1889. jun. 17-től Dr. Berzsenyi Jenő úrak.

2. Jeg y z 6 k :

1865-1870-ig Nagy János m.-genesi;
1870-1879-ig Pap Ferenez magasi-i;
1879-1888-ig Mestery Lajos sitkei;
1889-t61 Koezor Márton sági tanítók.

3. K ő n y v t áro s :

1865-t61, tehát kezdettől fogva Szabó József ns.-dömölki tanító, ki
a könyvtárt mint fentebb láttuk - még öná1dozatokka! is gyarapí-
totta.

4. P é n z t áro sok:

1865-1870-ig Sass János esöngei;
1870-1882-ig Szili Pál vönöczki;
1882-1889·ig Mo lnár Károly borgátai;
1889-től Szabó Antal k.-sömjéni tanítók.

5. Da1árda-vezetők:

Kis Imre lelkész; Dorner Soma; Berecz Gábor és Lud ván János
tanítók.

Végül voltak még pénztári sz á mve v 6 k (1870-től fogva), valamint
alj egy z ő k is. (Szintén 1870-tő! kezdve).

V. Testületi szellem.

A legfényegesebb. Testben a lélek: melynek befolyása alatt vannak
az eg'yes tagok. Órában a ntg6, melynek nyomása idézi e16 a részek
müködését. Ez az, - t. i. a testületi szellem, -- mely ha megvan és

é p, sen ki nem látja és nem kutatja, de ha nincs, azonnal érezteti hiányát.
Ez, a secllem; a lélek az, me!y az egész testuletet áthatja, melynek gyenge-
sége, vagy hiállYos volta kihat az egész testre; nélküle pedig a test -
élőhalott. A mely testületben az egyes tagok nem egymásért, - a k őz ős
czé lér t közösen, - hanem egymással küzdenek, ott. Menenius Agrippa
meséje nélkül is tudjuk mi következik. be.

De viszont: "S~ükség, hogy különbözőségek legyenek ti k őzőttetek "
rnondja a szt, irás. Igen! de miben ?Véleményben, elvben. Mert a cz él,



az akarat ámbár egy, de az út és mód lehet külőnbőzö ; s ezen ktJöri-
bözöségek szülte elvi harczban tisztúl az eszme. Az egyformaság unal-
mas; a henye tétlenség megöl; a mozdulatlanság: halál; mozqá« az élet

A kemenesaljai ágo hitv. ev. tanítóegyesü!et muuk ásságár ól azt
hiszem elég hű képet ád az általam részletesen feltüntetett kimutatás.
(L. I. II.) Itéletet nem mondok, ezt szíves hallgatóimra bizom. A murik a-
kedvet, a haladásnak e hőmér öjét láttuk a multban; a jelenről - vizs-
gálja meg kiki önmagát - és úgy itéljen.

Ezt a munkakedvet az egyle ti életnek rugóját akarta fokozni jelen-
legi világi elnökünk, Dr. Berzsenyi Jenő úr, midőn pályadíjakul ara-
nyakat- tüzött ki.

De, ha eredményesen mükődőtt az egylet, úgy az nemcsak az egész
testületnek, és az egyes kiváló buzgóságu és munk ásság u tag okna k , -
mint a minők voltak kezdetben Nagy János m.igencsi, később pedig és
elenjeg is Pap Ferencz mag asi-i tanítók; - hanem lelkes és tapintatos
vezetőinek -- elnökeinek: mint a minők Csapli István, Nagy Sándor
lelkész, valamint Ká ldy Gyula elnök úr a k , kiknek érdemeik jkönyvileg
is meg vannak örökítve - tulajdoníthatók.

Azonban a sikerben óriási része van a k em ene sa.ljai ev. Egyház-
megyének is, rnely felügyeleti jogát a leghatározottabb párlfogásban
nyilvánította, és az egyletet úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatta.

Bocsássanak meg, ha türelmüket oly kemény próbára teszem; de
mégis kénytelen vagyok e pontnál egy kissé hosszasabban időzni, any-
nyival is inkább, mert az lényeges dolog mindenkor, hogy mi n ő viszony-
ban van egy testület - felettes hatóságával.

Az egyházmegye, - mint a jkönyvekből is kitünik, - meleg rész-
véttel támogatta az egyletet mindenkor. Pártfogását bebizonyította
akkor is, midőn a tagoknak lehetövé, sőt kötelességükké tette a gyülé-
sen való részvételt, megadván nekik a fuvart és napidíjat. Panaszkodnak'
a tagok, hogy szegények lévén, az egyleti könyvtárra a csekély tagsági

. díjakból nem igen telik; s íme az egyházmegye, - jellemző eset, -
gyüjtést rendez, s ennek folytán a nevezett czélra mintegy 50 frtot ád.
Szeretnének a tagok gyakorlati előadásokat is tartani és hallgatni, -
ekkor az egyházmegye az őszi tanítógyűlések évenkint tartására is meg-
adja a fuvart és napidíjat, és pedig örömmel. Az első országos tanító.
gyűlésen való részvétel czéljából - 2 küldöttnek 57 frtnyi segélyt nyújt.

Az iskolavizsgáló bizottságba a lelkész és világi úr mellé a tanítót
is kinevezi, (1870. előtt, holott még sok más esperességben ma sincsen
ily joga a tanítóknak 1)

így támogatta az Egyházmegye az egyletet anyagilag s erkőlcsileg.
Azonban e szép viszony az egylet és Egyházmegye k őzt nem volt

zavartalan. 1877. nov. 29~én Ostfi-Asszonyfán tartott egyleti gyűlés idején
egy tag részéről, - állítólag - a lelkészi kar ellen sértő kifejezés al-
kalmaztatott. (Esperesi gyülés jkönyve szerint). Ezen állítást az egyleti
jkönyv tagadja ugyan, ele annál inkább bizonyítgatta egy lelkész, -
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a ki azon sértő nyilatkozatot tett tanítóval személyes rossz viszonyban
állott, - és a ki ezen panaszát az egyházmegyei gyűlés elé vitte. Az
Egyházmegye ez ügyben egy bizottságot küldött ki. Ezen közben 1878.
jul. 10-én Ns.-Dömölkön tartott egyleti gy ülés alkalmával Hetyésy István
lelkészelnök még a mult évben e lha lvá n , a lelkészelnökség betöltése
került szóba, sennek megválasztását illetve betöltését Káldy Gyula
világi elnök úr is sürgette. Ekkor az egyleti tagok közül sokan, az
akkori alapszabályok szerint, melyek jogot adtak a tanítóknak a Jelkész-
elnők helyett tanító alelnő kőt választhatni, ezen jogukat akarták érvé-
nyesíteni és így a lelkészelnökséget betöltetlen hagyni. A dolog hosszas
vita után szavazásra került, s 18 an a tanítóalelnök, 8-an pedig a Jelkész-
elnökség mellett nyilatkoztak. A tanítóalelnököt az egylet meg is vá-
lasztá, de az egyletnek feledhetlen világi elnöke Káldy Gyula úr elnök,
ségerői nyomban leköszönt, s a gy ülést o dahagy ta. - Ezen ügyet az
Egyházmegye oclamagyarázta, 'mintha az egylet a lelkészi karral' ellen-
tétbe akarná magát helyezni, s azért, hogyaviszálynak elejét vegye,
utasította az egyletet a lelkészelnök megválasztására. Az ezen idő alatt
tartott egyleti gyűlések a fent éríntett megoszlás szerint keletkezett két
párt áldástalan küzdelmei kőz őtt folytak le j s azon időtartam, - majd-
nem két év ; - az eg-ylet életében majdnem elveszettnek mondható,
mert mint az akkori (1878. nov. 6-án tartott) gyülés jkönyve maga is
mondja, midőn így szól: a tagok egyetértésre nem juthatván, agyülés
"eredménytelenül oszlott szét ". Végre, midőn az egylet a lelkész- és
világi elnöki hivatalt (újra Csap li István lelkészt és Káldy Gyula úra
választván meg) betöltötte, a béke és egyetértés a tagok és az Egyház-
megye és eg'y let között helyreállt. Ez időtől fogva az Egyházmegye
ismét több jelét adta az egylet iránt tanusított jóindulatának. A kerületi
gyülésben való részvétel czéljából egy t ariítót is kinevez kép vir.e löül,
kinek utiköltségeit, - a lelkészéhez hasonlóan - az Egyházmegye saját
pénztárából fedezi. (Kevés helyen Dunántúl 1)

Tanügyi kérdésekben az egyletet véleményadás végett mindenk or
fe lk eresi.

Sőt újabb időben a Zsedényi-díj elnyerhetése ügyében akijelelés
jogát (Lásd az egyletnek 1890. jun. 5-én Ns-Dőmőlk ön tartott gyülés
jkönyve 10. pontját, és ezzel kapcsolatban: "A kernen esaljai ágo hitv .

. ev. Egyházmegye 1890. jul. 8-án Na-Dőrnőlk őn tartott közgyiilése jköny-
vének" 9. pontját.) a tanítóegyletnek adta oda.

A tanítók és lelkészek közti viszonynak illusztrálására pedig elég
azon tényt felernlitenem, hogy ez utóbbiak, - a tagok örömére - a
tanítói gy üléseken igen élénken részt vesznek.

Ezen kitérést részint az ig-azság érdekében, részint azért es zk őzől-
te m, hogy megtanulhassuk a multból, miszerint ha ereclménynyel akar
az egylet műk ődni, mily irányt kelljen követnie; m ert a mult következ-
rnényeivel mintegy ujjal mutat a jövőre. Tehát: "Az egyhfíz,ml, es altala ;
semmit 11élkiile, mindent általa;"
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Bizzunk és reméljük a jobbat! Hogy az az egyház, melynek szolgá-
alában állunk mennyit áldoz veteményes k ertjeiért, iskoláiért, önmeg-
tag-adással, azt megmutatta mindenkor és mindenhol; megmutatta ezen
Egyházmegyében is, midön 'ott, hol ezelőtt 25 évvel 26 tanító volt,
ugyanott ma 36 tanító müködik. Hogy ez az egyház a tanügyet min-
denkor a legnagyobb figyelemben részesítette és részesíti, mindnyájan
tudjuk; s hogy ez az egyház a tanítókat úgy anyagilag, mint erkölcsileg
emelni igyekezik, mindnyájan ta pasz taljuk, érezzűk. Bizton remélhetjük
tehát, hogy ez az édes anya, malynek sz er et ő keblén növekedtünk, s
melyért nekünk most fáradni s küzdeni oly kedves teher, tovább is fog
bennünket szeretetében részeltetni. Avagy ha az anya szegény, s minden
vágyainkat kielégíte ni képtelen, illik-e, van-e jogunk vádolni, zúgolódni?
Az ajándék b ecsét az áldozat nagysága szabja meg. Pedig ezen anya
- az egyház - erején felül 'áldoz, áldoz főképen értünk tanírókért. A
tőle nyert jótétemény kétszeresen becses legyen nekünk, s vegyük azt
hálásan. A hálátlanság a szegény anyának fájdalmat okoz, a gyermekre
nézve pedig ~ szégyenfolt,

Dolgozzunk tehát Istentö! nyert tehetségünk szerint teljes erőnkből,
az egyház és a haza javára; mert ez által eszközölhetjük legbiztosabban
erkölcsi és anyagi emelkedésünket. A tanítói név és állás, mely ezelőtt
25 évvel nagyon alacsony fokon állt, ma? ... azt hiszem az államtitkár
a közvéleményt fejezte ki, mid őn az országgyülésen így szól t : .A taní-
tói czím elég díszes és tiszteletre méltó, hogya ki viseli, s feladatának
jól megfelel büszke lehessen rá."

Dolgozzunk egyenkint és összesen, mindnyájan, mindnyájunkért .
•Tanácskozzunk ... fáradjunk, cselekedjünk" mondja Széchenyi. Tanács-
kozásunk legyen higgadt, komoly; legyünk egymás irányában mélt á-

nyosak, birálatainkban igazságosak. A gyengét segítsük; a bátortalant
bátorít suk ; a lankadót erősítsük. Tegye meg ki-ki kötelességét, - a
kiosztott talentumok szerint, - a kinek több adatott többet, a kinek
kevesebb, kevesebbet.

Az egylet 25 éves! Elérte tehát férfikorát. Dolgozzék ennélfogva
férfiasan, czéltudatosan. A fejlődő korszakon túl van. Mult ja szép remé-
nyekre jogosít, .hiszszük, hogy a jövőben .sok~ jó gyümölcsöket" fog
teremni.

Azért tehát Pestalozziként: "Bátran, gondosan, Istenben bizva -
előre !"

(Vége.)
Koczor Márton .. '

_A.. minimum nálunk és máshol.
A kultur államok néptanítóinak fizetése, különös tekintettel a minimumra.

Miután a k őzo kt. minister úr ,a néptanítók fizetésének rendezéséről
szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása alkalmával kimerítőleg nem
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foglalkozott a más államok tanítóinak fizetéseivel, tehát nem végzek
- sz erény nézetern szerint - fölösleges munkát, ha foglalkozom e kiváló
fontosságú minimum mal.

Ha végig tekintünk a különböző államok, tartományok, kantonok
tanítóinak fizetési minimumain, úgy találjuk. hogy ez a legtöbb helyen
két számhatár között mozog, melyeknek egyike a magaslatát, a másik
a lehető legkisebb alacsonyságát jelöli. Az alsófokú minimumokkal az
öszszes vizsgákat le nem tett segéd és rendes tanítók; a középső és felső
minímumokkal a vizsgázott tanítók díjaztatnak. Francziaországban 5 rnini-
mum van. Romániában és Braziliában 2-féle minimum található, az egyiket
a falusi, a másikat a városi, tanító kapja. Magyarországon szintén 2
minimum van, a 200 és 300 frtos minimum. Horvátországban csak egy
minirnum van. Tőbb országban a helyi viszonyoktói vagy a lakosság
számától függ a minimum magassága. "A hány ház - annyi a szokás."
A usztria tartományaiban és Északameriklban a nö és férfi tanítók fizetése
k őzt 90%-tól 60%-ig is lemenő differentiát találunk.

Midön a különböző államokban ily szempontok szer int rendezett
rninirnumokat találunk, szükséges mind fLZ alacsony, mind a k őzép, mind
a magas minimumokat tekintetbe venni. E nélkül minden hívatkozásunk,
indokolásunk, birálatunk egyoldaluvá válik. A minister úrtól ily irányú

'indokolást örömmel vennénk, mert leplezetlenül tárná fel a mi elmaradott-
ságunkat más államokkal szemben, mert csak azt a sebet lehet gyógyítani,
a melyet az orvosok láthatnak. De most térjünk át a nevezetesebb államok
minimumainak kimutatására :

S A minimum A maximum.C<!

'" Orszá.g neve00•.. osztr. ért. frtban o. ért. frtbano
ul

1 Egyesült államok . 819-1365 ?
2 Angolország 900-1800 3200
3

I
Francziaország 400-840

III
?

4 Porosz és Würtenberg . 540-1200
5 Bajorország

.
504-1320 2790,

f6 Szász királyság 510-1100
7 Románia 432-1080 1728
8 Brazilia .'

II
400---;-700 -

I 9 Svájcz .
,~

320-450 800
ro Ausztria és tartományaiban 300-800 1065

'll Horvátország
,

400 720 -980.
12 Magyarország. 200-300 lesz 510

A minimum és maximum határa a következő államokban csak
megközelítőleg mutatható ki:

Portugáliában 336 frt és 700 frt kőzőtt váltakoaik a tanítói fizetés.
2. Spanyolországban 250 és 800 frt között.
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3. Olaszországban 200 frt és 480 frt között.
4. Oroszországban 323 frt és 404 frt között.
5. Belgiumban??

Ausztriában a tanítói fizetések tényleg magasabbak jóval, mint
nálunk. Csehországban a fizetési mínimum pedig 600 frt. Poroszország-
ban, me ly ország mint első ismerte fel a népiskoláknak az állami bel-
terjes fejlődésre való nagy hatását, az új iskolai törvényjavaslat szabad
lakáson k ivül 1000 márka kezdő fizetést állapít meg, úgy, hogy az 1600
márkáig, vagyis 600-960 frtig émelkedhetik. Baden nagyherczegség-
ben az új népiskolai törvény 1100 márka kezdő fizetést (660 frt) 27 évi
müködés alatt 1800 márkára emelkedőleg (1080 frt) állapit meg. A
német birodalomban a vidéki tanítók fizetésének átlaga 855 márka
(512 frt), a városiaké pedig 2250 márka (1350 frt). Schaffhansen kánton
törvény javaslata igy kivánja rendezni a tanítók fizetését: A 8 osz tály u
elemi iskolában a tanítók fizetése 1400 frank (560 frt), 1500 (600 frt),
1600 (640 frt), 1700 (680 frt), 1800 (720 frt); a hét osztályuban 1400 fr.
a legkisebb, 1700 a legtöbb; a hat osztályuban hasonlóképen, az őt
osztályuban 1400 fr. a legkisebb, ] 700 fr. a legtöbb; a négy osztá lyu-
ban 1400 fr. a legkisebb, 1600 frank a legtöbb; a három osztályuban
1400 frank a legkisebb, 1600 fr. a legtöbb; a két osztályuban 1500 tr.
a legkisebb, 1600 frank a legtöbb; az egy osztályu, vagy is osztatlan
iskolában a tanító fizetése 1600 frank. A tanítönök a jelzett fizetések-
nek 4/5-ét kapják. Itt hivatkozom még Ver édy Károly budapesti kir.
tanfetügyelőnek a Magy. Paed. m. é. 1-2. számában közölt adataira is
szóról- szóra : nKülönben a tanítók javadalmazása összefüggésben van a
tanítás eredményével. És ha a német tanítók fizetése, különösen az
intelligens városokban, folyton emelkedésre vall, az annak a helyes
igazságnak általános méltatására vezet,hető vissza, hogy jó munkaerő
csak jó jővedelrnez és mellett biztosítható. E tekintetben nézetem az,
hogya kérelem indo ko lt, mert tanítóság unk erre üdvös munkálkodásá-
val rászolgált. És hogy kérelmüket e mellett szerény igényünek tartom,
azt csak néhány fizetési skálával akarom igazolni. A berlini elemi
iskolai tanítók hét fizetési fokozatba vannak beosztva ez idő szer int,
A fokozat a következő: I. fok. 1600, II. 1900, Ill. 2200 és 2300, IV.
2500 és 2600, V. 2700, VI. 3000, VII. 3300 már ka, Érdekesebb ennél a
lipcsei elemi tanítók javadalmazásáról szóló kimutatás. Az ideiglenes
próbaidőre meghivott okleveles tanítók évi fizetése 1350 már ka, az
elemi iskolai igazgató-tanítók évi javadalmazása, alkalmaztatásuk első
évében 4500 márka, ötödéves pótlék pedig 300' márka. A tanítók java-
dalmazása akként van biztositva, hogy az a szolgálati évek szerint van
tagolva és pedig 1-5 évi szolgálat alatt 2100, 5-10 évig 2400, 10-15
évig 2700, 15-20 évig 3000, 20-25 évig 3300 és 25-30 évig 3600 már ka
évi fizetést kap minden rendes tanító. És ez a javadalmazási fokozat
nem is tartozik il- legjobbakhoz, mert ennél pl. a frankfurti sokkal
kedvezőbb" .
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Sőt, hogy egészen közel fekvő példát említsünk, a mi Horvát-
országunkban (mely népoktatásügyét az anyaországtól függetlenül intézi)
a fizetési minimum 400 forint, hét izbeni 50 frtos korpótlékkal ; tehát
750 frtig emelkedhetik. Igy szégyeniti meg a k is, de nagy Horvátor-
szégért rajongó tartomány - az anyaországot, a nagy magyar király-
ságot! Igaz marad tehát, hogy Horvátország az europai népek között
az utolsó, de Magyarország az ázsiai népek kőzött - a kultura terén
- az első.

És ez adatok nem légből kapottak, megegyeznek azok a Verédy
Károly-féle "Paedagogiai Encyclopedia" adataival. A föntebbi kirnuta-
táshól minden józan eszü ember beláthatja, hogy az államok egész sora
már rég megelőzte Magyarországot. Romániában a falusi tanító 432 frtot
a városi 1080 frtot kap. A törzsfizetés 15%-kal öt év után, 30%-kal
t iz év után, 45%-kal 15 év mulva és 60%-kal 20 év alatt emeltetik.
Oroszországban, a hol a tanítókat vessző zik és Szibériába küldözgetik,
a hol a tankötelesek alig 1%-a jár iskolába, ott is magasabb fizetést
élveznek a tanítok, mint a mi 300 frtunk. Altalában 200-250 rubelt
kapnak a mi 323 frt 80 krnak és 404 frt 75 krnak felel meg.

Az európai államok között Magyarország legkevesebbet kőlt a
népoktatásra. Az a kis lakosságú Belgium is költ annyit a népnevelésre
mint Magyarország őszszesen. Spanyolország 2-szer, Olaszország 3-szor,
Poroszország ő-ször, Francziaország 7-szer, Angolország 9-szer annyit
költ évenként a népoktatásra mint Magyarország.

Ime ezekből is látható a szomorú való állapot. Szegény - beteg
- Magyarországban mindenre bőven telik, csak a népoktatásra nem.

Végül megjegyzem, hogy ha - Magyarország a müvelt államok
között a néptanítók fizetése tekintetéoen csak a közép helyet akarja
elfoglalni, akkor is a segéd tanítókat faluhelyen 400 frttal, városban
500 forinttal, a rendes tanítókat faluhelyen 600 forinttal és a városban
1000 frttal és 10%-os ötödéves korpótlékkal kellene dotálni.

Követeli ezt az ország szomorú helyzete, elmaradottsága és végre
a tanítók titkolt nyomora.

Szabó József.

Ének.
Dallam: Óh én bünös jaj mit tegyek?

Jézus, élet~m vezére,
A bűn ellen oltalom,
Szent neved magasztalom.

Légy te lelkem menedéke,
Hogyha fájdalom gyötör
És rettent a sirgödör,
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Érdemed Jőn boldogságom
És, halálod életem.
Áldlak érte szüntele~l!

Hova mennék evilágon,
Mint te hozzád Jézusom?
Nélküled elkárhozom.

Szerit igédnek fáklya fénye
Hint utamra sugarat,
Örökké velem marad.

Harczolok benned remélve,
Mig kegyelmed erőt ad,
Mig elérem czélomat.

Földi élvezet varázsa
Hogyha tőled elszakaszt,
Jézusom, te adj vigaszt!

Te vagy az élet forrása,
Melyböl üdvösség fakad.
Boldog az, ki elfogad!

Testem vonz a bün utjára,
Szent lelkeddel légy velem
S biztos lesz a győzelem.

Hogyha sért halál fulánkja
S a sir hant ja eltemet,
Jézus, áldj meg engemet!

A vallasügy a magyar országgyüléseken.
II.

Általánosan ismert tény, hogy az ellenreformatio Európaszerte a
tridenti zsinat anathémáival kezdődött. A római egyház feléladt a vá-
ratlan csapás után, mely Luther fellépésével érte s a protestantismustól
eltanult fegyverekkel vissza akarta szerezni régi hatalmát. E nagy
hóditó hadjáratban, mely körülbelül másfél századig tartott, az a XVL
század közepén alakult jezsuita rend tett a pápának legnagyobb szol-
gálatokat. Tagjaiban a vallásos rajongás egyesült a hideg számitással;
tudtak vezérek es közkatonák lenni, -- s· megszakitva minden kapcso-
latot az emberi társodalornmal, az egyház érdekeinek önfeláldozó szol-
gálatában keresték boldogságukat. Hü és engedelmes szolgái voltak
a curiának, ha politikája megfelelt az ő czéljaiknak, - éber ellen őrzői
rettenthetetlen és hatalmas ellenségei, ha kisebb ambiczióval biró pápák
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álltak élén,' a kik kisszerű érdekekért megtagadták az ellenreformatióért
buzgó elődeiket. Ranke a Pápák történetében szemléltetően
irja le IV. Pál, XIII. G-ergely és V. Sixtus nag-yra t őr ö terveit; mint-
egy megelevenülnek előttünk az a lak ok ; - látjuk, a mint időről időre
megváltozik a harczoló, felek arczvonala s látjuk, hogy sokszor épen nem
vallási rugók, hanem a politikai érdekek, nemzeti ség iek versengése
szerzik meg egyik vagy másik félnek a diadalt. A harcz hevében nem
gondoltak sokat a fegyverek törvényes voltával, tisztességévei ; a győ-
zelem után való általános vágy s a legyőzetés félelme megengedte
oly eszközök használatát is, melyektől más nemzedékek undorral for-
dultak el.

Divattá vált a törvények száudék os félreértése, az esküszegés,
melyet a jezsuiták morálja kitörölt a bünök közül, a nép szenvedélyei-
nek oktalan felköltése, a könnyelmü játék a nemzetek nyugalmávaJ, a
ravasz szinlelés a félelmes ellenféllel szem ben s az embertelen bánás-
mód a legyőzött iránt. Az eJlenreformatió szemében m ellékes volt a
huma nisrnns szempontja; egyeduralmat, fényes diadalt akart s nem
törődött azzal, hogy győzelmét Europa sivataggá télelével, a nemzetek
boldog ság ának feldulásával kell megvásárolnia.

Az ellenreformatiónak ez általános jellemvonásait föltalálhatjuk
hazánk történetében is. A magyar főpapság s a tanácsán járó udvar
ép oly kifogyhatatlan volt a jogi és erkölcsi törvények nyilt megsér-
tésében vagy k ijátsz ásában, mint a pápai Curia vagy egy dicsőségre
vágyó jezsuita. Politikájukoly önző és képmutató volt, hogya magyar
országgyüléseken csak gúnyosan beszéltek az udvar és c1erus őszinte-
ségér öl. A főnemesség, mely kezdetben protestáns volt s az ellenl-ékhez
tartozott, lassan-lassan katholikussá lett s az udvarhoz pártolt. A k őz-
nemesség s a városok lakossága ragaszkodott leghivebben a refor-
matíóhoz s nemzeti jogukhoz, de e kél rend a szakadatlan küzdelemben
annyi vért veszített, hogy csak kétszáz év mulva tudott régi erejéhez
jutni. Ez magyarázza meg azt a különös tüneményt, hogy hazánk a
XVnI. században' hasonló egy nagy temetőhöz, elvesztette politikai
jelentőségét, Ausztriának gyarmatává lett, mig a megelőző s a követ-
kezö század története csupa élet, a nemzet nem elégszik meg szabad-
ságának törvénybe iktatásával, hanem érvényesíteni akarja jogait s
alkotmányát fegyverrel is védi. A X VII. és XIX. századot a nemzeti
hagyományokon csüggő,' szép eszmékért hevülő köznemesség tette
nagygyá, s a XVIII. század homlokára a rendiség szük érdekkörében
élő, udvari kegyre leső aristokratiánk nyomta a hanyatlás gyászos
bélyegét.

Az ellenreformatió Magyarországon sem tudott volna hatalomra
jutni, ha győzelme nem jelenti egy politikai párt győzelmét. Mert bár-
mily nagy szellemnek tartjuk is -Pázrnányt, roppant hatásuaknak po le-
mikus müveit, - bármily közönséges emberek voltak is ellenfelei,
Magyari István, Alvinczi Péter, Lányi Illés, - azt nem ismerhetjük el,
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hogy a katholikus egyháznak pusztán az ő nagyhatású izgatása szerezte
vissza régi ur almát, Nem tulajdonithatunk nagyobb fontosságot az udvar
katholikus szellemének sem, bár akadt egy-két mágnás, a kit elszédített
a klrályí kegy, valamely fényes czim vagy udvari méltóság elnyerésé-
sének reménye. Oly általános változást, mint az ellenreformatio volt,
csak mélyebb, az egész nemzetre ható ok hozhatott, létre, például a
viszonyok helyes ismeretén alapuló politikai meggyőződés, - vagy az
erkölcsi eszménynek lényeges módosulása. És 'valóban, ezen időszakból
fennmaradt emlékeink mind a két állításunkat megerősítik.

Az ellenreforrnatió kora két politikai eszmének állandó küzdelmét
tünteti fel. A nemzetben egyenlő erővel lobog az ősi szabadságért
való lelkesedés és a török kiüzésének vágya. A XVI. században még
inkább az alkotmány féltékeny őrzése adott irányt a nemzet tevékeny-
ségének, mert az ozmán oly hatalmas volt, hogy megtámadására még
gondolni Hem lehetett s a közszabadságot a bécsi udvar részéről állandó
veszély fenyegette. Ez a politikai párt meg volt a következö században
is, de egyre fogyott s csupán az erdélyi fejecielmek támogatása k ől-
csőnzőtt neki erőt, jelentőséget. Időnként elhatalmasodott, föl-föllángolt
ez a hazafias aggodalom, de az egész nemzetet nem birta már zásclója
alá vonni s uralma rend szerint rövid ideig tartott. Más eszme, más
vágy gyujtotta lángra a magyart s ez az ország egységének helyreál-
litása, az ozmán hatalmának megtörése volt. Erről énekelnek a költők
s ez a korszak valamennyi nagy államférfiának valódi czélja,

Ezen időszak költészetének- két legkiválóbb alakja Balassa és
Zrinyi. Balassa is, Zrinyi is protestansnak született, de utóbb mind a
kettő meghódolt az ellenreformatiónak. Költeményeik szelleme meg-
magyarázza áttérésőket s világot vet politikai álláspontjukra is. Minden
soruk gyülöletet lehel az ozmán ellen, szeretetet, hüséget a katholicis-
mus iránt, melynek uralomra jutásában hazájuk felszabadulásának biz-
tosítékát látták. Zrinyi müvének tendentiája határozottan katholikus; a
törökjárást úgy fogja fel, mint Isten haragjának bizonyságát, mint meg-
érdemelt büntetését az "ősi vallástól (avita religio) való elpártolásért".
Az államférfiak határozott alakban fejezik k~, a mit a nemzet óhajt s
a mir öl a költők lant ja szól, Bocskay még arra inti utódait, hogy
"valamig a magyar korona ott tenn a németnél vagy nálunk erőseb b
nemzetségnél forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar feje-
delmet Erdélyben fenntartani", de holta után megváltozott a kőzhan-
gulat. Az ellenzéki politikusok, az erdélyi fejedelmek sem -zárkózhattak
el teljesen az új s mindig határozottabb formában jelentkező nemzeti
aspirácziótól. Thurzó Imre, Bethlen Gábornak leglelkesebb hive több
izben figyelmezteti fejedelmét, hogya magyar hazának nem csupán a
német az ellensége, hanem a török is. Maga Bethlen, ki három győ-
zelmes hadjáratot viselt II: Ferdinánd ellen, meggyőződve az ozmán
hatalom hanYéftlásáról 1624-ben ajánlatot tett a bécsi udvarnak, hogy
szővetkezzenek a szultán ellen s feltételül csupán azt kőtőtte ki, hogy
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ő legyen a szövetséges hadsereg fővezére s Ferdinánd adja nőűl ho'Ízá
egyik leányát, Cecilia Renátát. Eszterházy Miklósnak mint magán
embernek s mint nádornak az volt főtörekvése, hogya sérelmi politikát
szárnüzz e az országgyülés napirendjérő\ s a rendek figyelmét a haza
felszabadítására irányozza. Magyarország helyzetét s államférfini elveit
hiven jellemzik utolsó szavai: Eszeveszett bolond az, a ki azt, hiszi,
hogy egy független magyar királyság a két hatalmas császárság között
hosszabb ideig fennállhatna. Utóljá' a hagytam Zrinyi Miklóst, a ki a
törökgyü!öletet őseitől örökölte s a kinek egész élete, irodalmi, politi.
kai és csatatéri szereplése azon eszmét szolgálta, hogy Magyarország
csak a Habsburgok segitségével d iadalrnaskodhatik százados ellenségén
sat örö k á ri u m el] en val ó o r vos s ágb a n a török háborura
való készülést ajánlja nemzetének. Az ő korában már az ország felszaba-
dítása, a másfélszázados török iga lerázása volt a nemzeti képzetkör
középpontja, a közvélemény legforróbb vágya. Általánossá lett az a
nézet, hogya katholikus Habsburgház két ágának, Lengyelországnak
s Francziaországnak őszinte és hathatós támogatását a nemzet azzal
biztosíthatja csak, ha egész lélekkel csatlakozik az ellenreformatióhoz
s ügyét a katholiczismus k őzős ügyévé teszi. A protestáns hatalmak
érdekköre távol esett hazánktói s az európai háboruk bonyadalmaiban
gyakran természetes szövetségeseivé váltak a portának. A magyar
nemzet, melynek közéletében mindig jelentékeny szerep jutott a politi-
kának, ösztönszerüleg elfordult a protestáns országoktól, melyek nem-
zeti léteért vivott k üzde lrne in ak részvétlen szemlélői voltak s rokon-
szenvével a katholikus népekhez közeledett, a melyek már azért is
segítették, hogy uj területet hódíthassanak a k atholicz.ismus számára.
A főurak, a kiknek politikai érzékét a müveltség élessé tette s az
európai politika egyik középpontján, Bécsben az udvar körében éltek,
s a magyar politikai törekvéseket az európai politika érdekkörében
heyezve vizsgálhatták, könnyebben megtántorodtak, előbb elhagyták
hitöket, mint a müveltség és politika központjaitól távol élő köznemes-
ség, melynek politikája az érzelmek politikája volt, mely nemzeti
vágyainak teljesülését nem tette függővé az europai viszonyok kedvező
a!akulásától, mely egyházának önkormányzatában nemzete szabadság á-

nak zálogát látta. A gondtalanul élő' s erkölcsileg romlottabb főurak
szemében a vallásváltoztatás egyszerü csere volt, melyet szerintük iga-
zol hat valamely egyéni vagy általánosabb politikai érdek, mely a vallást
egy általánosan elfogadott, mélyebb jelentőség nélkül való társadalmi
szokás rangjára alacsonyította le, - a köznemességnéi nagy lelki har-
czokkal járó szellemi és erkölcsi forradalom, mely belső szükség nélkül
sohasem következik be. A főurakkal együtt katholikussá lett a jobbágy-
ság is, melyet a földesuri jog hamis magyarázása alapján, az 1608. évi
1. és az 1647. évi V. t.-cz. 6. szakaszának nyilt megsértésével megfosz-
tottak vallásának szabad gyakorlátától. A köznemesség többsége, bár
sok szenvedés érte, hű maradt a reformatióhoz, melyet a XVI. század-
ban belső szükségböl fogadott el.
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Jelentékeny tényező volt az ellenreformatió diadalra jutásában a
kor alacsony szinvonalú erkölcsi eszménye. Ismét a k ő lt ő k , történetirók
és államférfiak tanuságtételére kell hivatkoznunk. Ha igaz az, hogya
bizalmas hfr tükre a levéliró lelkének, el kell szőr nyednűnk attól a
képtől, melyet a fennmaradt levelezésekből a kor er kőlcseiröl alkotnunk
kell. Nem hiányzik ez emberöltőben a vallásos buzgóság, de inkább
külsöség volt, mint az egész embert átható s szeretetben nyilvánuló
élet. A kapzsiság g-yakran széttépte a legerősebb rokoni s baráti kőte
léket, földulta a családi élet nyugalmát; az ember farizeusi módon
czég ért tett a könyörületnek, egyes jó cselekedetekkel, erényekkel
akarta pótolni a sz iv sivárságát s érdemet szerezni a vílág becsüléséré.
az isteui kegyelemre. Természetes, hogy a morál nak ezen alacsony
felfogása sok embert megbarátkoztatott a katholicz isrnussal, melynek
ethikája mer ö casuistikává faju lt, mely a meg ig az uláshan nem az eg ész
lelket elfoglaló hitet, hanem a jó cselekedeteket hangsulyozza, mely a
protestantismussal szemben azt hirdeti, hogy az isteni üdvözítő kegye-
lemre az ember érdemet szerezhet erényeivel. Kétségtelen, hogy a
XVI. század nemzedékének mély bűnbánata, melyet a nagy nemzeti
katasztrófa ébresztett föl, hatalmas szövetségese volt a pr otestantisrnus-
nak, - a XVII. század kegyeskedése pedig, mely a törvény betüjéhez
tapadt s megtagadta a törvény szellemét, me ly b en a vallásosságnak
csak kűlsö jelei voltak meg, de hiányzott a szeretet - az ellenrefor-
matió utját egyengette. '

A protestantismus majdnem minden európai országban támasza volt
a politikai szabadságnak, de leginkább hazánkban sAngolországban. Ez
okozta, hogy a dinasztiák, melyek az alkamatlan rendi alkotmány nyü-
gét ler áz va ab solut iornusr a törekedtek, jobban vonzódtak a katolikus
egyházhoz, mely a kényuralmi törekvéseket nem csak hogy nem gá-
tolta, hanem támogatta is. Anglia népének szivósoágán megtörtek az
ellenreformatio leghatalmasabb hullámai; a jogtipró Stuart-ház elvesz-
tette koronáját s az 1688-iki forradalom b izr os itá a protestantismus
uralmát s az újkor legtökéletesebb alkotmányát. Mi mag y ar ok, kiknek
két ellenséggel kellett küzdenünk, gyengébbek voltunk; a dinasztia
s az ellenreformatio diadalmaskodott rajtunk s ·az ] G81. évi 26. és 2G.
t, c. utan következetr az lG87·íki, mely a nemzetet legfontosabb jogá-
tól fosztotta meg'. Kovács Sándor. ~

Könyvism ertetés.
(Folytatás.)

A IV. rész a tulajdonképeni olvasókönyvet foglalja magában valláserkölcsi
tartalommal, hol szebbnél szebb olvasmányok és költemények váltakoznak, melyek
oly szerencséseu' vannak összeválogatva, hogy olvasgatásuk közben szinte önkény-
telenül azon gon delutatámad az olvas6nak, hogy tulajdonképen ez is tankönyv,
a szív és érzelem nemesítésére szolgál6 tankönyv, mely m ~érdemelné, ha lehet-



séges volna, miszerint a gyermek az egészet könyvnélkül tudná, melyben az egyes
olvasmányok ugy vannak a gyermek elé állítva, hogy oda, mint akárhány ol vasö-
könyvnél, nem szükséges a tanító erőlködése, tniként abból valami kis hasznos
tanulságot ki tudjon préselni; ezek akármelyikéből a gondolkodva olvas 6 gyermek
önként le tudja azt magának vonni, vagy legrosszabb esetben csekély segitség-
gel. Ezek tárgyalásánál a tanítónak legfőbb teendője a növendék figyelmét az
egyes olvasmányok szebb részleteire felhivni, ha figyelme azt netán elkerülte volna,
hogy a gyermek szokjék a szépnek észrevételére s azt élvezni is tudja. Itt az
olvasmány maga tanít.

Az olvasmányok között vannak még különféle alkalomra szolgáló rövid
gyermekimák és üdvözletek. Ezen kivül a magyar költők .közül Vörösmarty,
Petőfi, és Arany ugy vannak a gyermek elé állitva sikerült arczkép melléklettel,
mint a gyermeki szeretet példányképei s rövid jellemzésük után következik ezen
költőknek gyermekeknek való szebb költeményeiből néhány bemutató, sikerült for-
ditásban. Be van mutatva ezeken kivül Kiss János és Deák Ferencz, utóbbi képpel is,
mint a nemzet kiemelkedő, mint a vasszorgalom és jellemszilárdság alakjai. Igen
megragadó olvasmány a többek között Luther levele János tanuló fiához 1630-
ból, Jókaitói a koldusfiú stb. Az olvasókönyvi részt különben válogatott példabe-
szédek, erköl~si versek és közmondások fejezik be.

Az V. rész a földrajzzal foglalkozik. Kezdi bevezetésképen a Ill. oszt. tan-
anyagának, a szülőföldnek rövid ismétléséveI ; mely után a talajviszonyok általános
váltakozásait magyarázza s azt egy sikerült képen is feltünteti.

Azután áttér Magyarország ismeretésére. Az olvasmányi részben egy kirán-
dulást tesz a Dunán Dévénytő! Orsováig s a Duna és vidékét, köztük a fővárost
képben is feltünteti. A többire nézve, a részletekből indulván ki, fokozatosan
terjeszkedik, miért is az országot kissé szekatlan beosztással ismerteti anélkül
azonban, hogy az a legcsekélyebb mértékben erőltetettnek látszanék, sőt tán az
ily menet a gyermek földrajzi ismeretkörét intenzivebbé és maradandóbbá teszi.
A menet következő: 1. a dunántúli dombvidék, 2. a felvidék, 3. a nagy magyar
alföld, 4. az erdélyi felföld, 5. a magyar tengerpart és Horvát-Szlavonország.
Mindezen részek megfelelő s a részletekig figyelemmel s gondosan kidolgozott
térképmellékletekkel vannak kiegészítve, melyek az anyag elsajátíthatását szerfelett
megkönnyítik. A részletek tárgyalása után a tanultakat összefoglalja s az országot
annak egészében mutatja b-e sikerült térképben, melynek segítségével ismerteti az
ország síkságait, hegyeit és vizeit.

Kis-é furcsán veszi ki magát a német szövegben , a magyar megnevezés,
melyet még fokoz az, hogy nincs következetes szigorral keresztülvíve. mert ha
mondhatjuk Tisza, mondhatnánk Dunát, Morvát is; ez pedig mint Donau és March
szerepel. Ezen megkülönböztetés azzal, hogy ezek nem az országban erednek,
nem menthető. A csatornák nevei közül is kettő magyar,' egy pedig német.
Részemről, noha magyar szövegü térképről (s más nem is kapható) igy könnyebb
a tanulás, - mégis a német elnevezés mellett volnék az összhang kedvéért is,
ugy hiszem 'ezen körülmény a könyv jellegéből azért mit sem vonna le,")

<.) De csak törekedjünk arra, hogy az eredeti magyar földrajzi neveket végre helyezzük
megillető jogaikba, necsak a hazai idegen ajkú honfitársaink közt, hanem a külföld előtt is.
Szokjuk meg, és nem lesz szokatlan. Szerk.



Az összefoglalásnal a részletek tárgyalásaiból már nagyobbára ismert egyéb
tudnivalókra is kiterjeszkedik, u. m. az ország éghajlata, terményei, továbbá lako-
saira nyelv, vallás és műveltség szerint ; megemlékszik az ország közlekedési utai
és viszonyairól, megnevezi annak tizenötféle főbb vasutvonalait s az ország ismer-
tetését a szózat sikerült fordításával zárja. Ausztria s melléktartományainak rövid
leírása után áttér az öt világrész ismertetésére Ezek közül Eur6pát bővebben
tárgyalja s itt igen érdekesen mutat rá az állatok és növények tenyészetére az
égalji viszonyok szerint. Kár, hogy az egyes világrészek s az öt világrész együttes
térképe nincs felvéve. Ezután a földgömböt mutatja be képben s tárgyalja annak
alakját, mozgását, felületének beosztását s a térítőket, szél az évszakok égaljakről
s az idő beosztásár61. Az olvasmányi részben a csillagos éggel, a hold sannak
változásaival foglalkozik, megmagyarázza a nap és holdfogyátkozás mikénti lehe-
tőségét, s azokat ábrákkal is illusztrálja. Az előadási rnodor itt is oly dicséretesen
vonz6, hogy a gyermek érdeklődését a tárgy iránt folytonosan ébren tartja.

VL Történei. A mngyarok története néhány bevezető olvasmánynyal kezdődik
mely utóbbiaknak czélja egyrészt a gyermeknek ide vonatkozólag némi kis világ-
történeti áttekintést nyujtani; másrészt és főként előkészíteni az előadandó tárgyra,
mely czélból beszél az ember östörténetéröl, az őskori népek s azok vándorlásairól
köztük a hunnok és avarokról. Az ember őstörténetéről szóló olvasmányban
feltűnt egy részlet, melyben az első emberekről azt mondja, hogy azok az Euphrat
és Tigris környékén laktak, hol gazdagon termett füge, datolya és más gyümölcs
úgy, hogy az ember ezeknek bőviben lévén, akkor még nem ismerte a megélhetési
gondokat. Azután igy folytatja: Azonban éltek ott félelmes vadállatok is, melyek
ellen az embernek magát védelmeznie kellett stb. Ezen részlet nem egyezik meg
a szent irással, mert annak előadása szerint mikor még az első embernek nem
kellett küzdeni a megélhetés gondjaival, akkor még nem félt a vadállatoktól ; a
mint azonban félt tőlük, akkor már arcza verejtékével kellett kenyerét keresnie.
Felekezeti iskoláknál ily dolgokban irányadó azt hiszem, csak a szentirás lehet.
(?? - A világtörténetet nem lehet a szentirásból tanítani! Szerk.)

A betanulandö tárgyat a magyarok őstörténetével kezdi meg, melyben nem
helyeselhetem azon kifejezést, hogy a magyarok legked veltebb "foglalkozása" a
hadviselés volt. E helyett seorakostisa tán helyesebb volna, s a nemzeti jellemet
egészen más szinben tüntetné fel.

Valamivel tovább őseinl, vallásáról szól va J az mondatik, hogy azok egy
fölényt imádtak, kit Istennek neveztek, ezen kivül hittek még a rossz szellemekben
Megfelelőbb az, hogy három lényt imádtak, nevezvén őket Isten, Hadur : és
Armánynak, (?? Szerk.) mely három közül a legfőbb hatalmat Istennek, mint a
vfJág teremtőjének tulajdonították; ezeken kivül hittek még kuruzsl6k, jövendő-
mondók és boszorkányok létezésében.

A honfoglalás leirásánál meg van ugyan mondva, miszerint Árpád győzelmes
hadseregével egészen a mai Francziaországig eljutott, de az nincs, hogy ott aztán
kemény vereséget szenvedett; pedig tán épen ezen körülmény volt döntő, arra
nézve, hogy eddigi kalandjaikkal abbahagy tak, tán épen ezen tapasztalat ébresztette
a fővezérbeu a békésebb eszméket s nem az a mivel a könyvben okadatoltatik.
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Szent István első magyal' király történeténél nem lett volna fölösleges azt
is felemlfteni, hogy jótékony jobbja bebalzsamozva még maig is őriztetik a budai
várkápolnában.

Az események sorozatában a mű különben igen érdekesen halad egyhuzam-
ban egész a mohácsi vészig, hol az eddig tanultakat, igen helyesen rövid áttekin-
tésben foglalja össze, mely egyszersmind befejezését képezi az első évfolyam tan-
anyagának s a második évfolyam számára bevezetésül és átmenetül szolgál.

A második évfolyam tananyagául a mohácsi vész utáni időben történt ese-
ményeket nyujtja vonzó előadásban. A többi között igen érdekesen írja le az
] 848;49-ki szabadságharczot s a tárgyat az 1867-ki kiegyezésseI zárja be.

Az egyes fejezeteket itt- ott odavágó, hazafias költemények élénkitik, köztük
Mátyásról szóló fejezet után Mátyás király Gömörben, az 1848-ki eseményeknél
Petőfi csatadala sikerült fordításban. Egy kis összefoglalás itt is helyén .lett volna.

A magyar nemzet története elejétől végig igen vonzón van előadva: Tudjuk,
hogy a gyermek természeténél fogva úgy a közönséges, mint a történeti elbeszé-
lések iránt különös előszeretettel viseltetik, de csak akkor, ha az életkorának
megfelelő alakban és nyelvezettel nyujtatik neki. Szerzők s átdolgozó úgy látszik
számoltak ezen körülménynyel s nemcsak keresték, de meg is találták azon hangot
melynek segélyével azok észjárásához leginkább hozzáférkőzhetni, mely által a
tárgyat a gyermekkel megkedveltessék, de tekintettek arra is, hogy a gyermek
nyelvérzékét ez által is fejleszsze s arra szépítőleg hasson; a magyar haza sannak
nagyjai iránti szeretet lángra gyuljon; a történelmi alakok példáiból a haza iránti
szeretetre s lelkesedésre ébresztessék, egyszóval, hogy az a gyermekre minden
tekintben képzőleg hasson.

A könyv VII. része az alkotrnánytant tárgyalja a gyermek által könnyen
érthető modorban, a következő beosztással: A magyar állam területe és politikai
beosztása, czímere és lobogója, a király és korona, az országygyülés, az ország
kormányzása (kormány, miniszterium, államtitkár, fő és alispán, szolgabiró, községi
elöljáróság stb.); az igazságszolgáltatás, községi terhek, községi illetőség, közös
ügyek Magyarország és Ausztria között, honpolgári jogok és kötelességek, melynek
fogalma alatt tétetik említés a vallási egyenlőség, a nemzetiségi egyenjoguság, a
tankötelezettség, védelmi kötelezttség (közös hadsereg, hadi tengerészet, honvédség,
népfelkelés), közterhek viselése (egyenes és nem egyenes adó, fogyasztási adó,
dohány, só, lotte- és italmérési jövedék, bélyegilleték) s végre' a közegészség
ügyről szél. Ezt követi a magánjogok és kötelességekről szóló fejezet (gyámság,
gondnokság, szerződési iog, telekkönyv. törvény- és végrendeleti örökösödés,
osztályrész). Látni való, hogy a könyv ezen része is mily érdekes és bö tarta-
lommal bir a gyermek ismeretének gyarapítására. A tartalom ezen bőségétől
azonban egy tanító se ijedjen meg, mert annak legnagyobb része olvasmányként
nyujtandö a gyermeknek; sőt én még helyénvalónak találnám, ha az még egy-
két olvasmánynyal megtoldatott volna, nevezetesen az ügyiratok minemüségének
és kellékeinek ismertetéséről. Mert a gyermek, ha mindent a mire az életben
sziiksége van, utcvégre nem is tanulhat meg könyv nélkül, mégis jó ha tud róla;
azért a kevésbbé fontos dolgokról, ha olvasmányok által vesz is tudomást. alka-
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lomadtán ha nem is tisztán, de emlékezni fog az olvasottakra, legalább -- a mint
mondani szokták - konyit hozzá.

VIlI. Természetrajz. A természet három országát a könyvben a VnI rész
tárgyalja, mely még bevezető, az emberről szóló fejezettel van megtoldva

A legtöbb természetrajzi népiskolai kézikönyv azon hibában szenved, hogy
a mi a gyermeket legközelebbről érdekelné, az ember szervezetének leírása hiány
zik belőle; nem mintha a t. szerzők az emberi test szervezetének s életműkö-
désének megismertetését nem tartanák elég lényegesnek, hanem az embert haboznak
az állatországba felvenni, nehogy nevetség tárgyaivá legyenek s a legjobb esetben
az ember ismertetése aztán a könyvekben leghátul, a függelékbe kerül. Pedig
hát szerepelhet az ember a természetrajz élén is a nélkül, hogy azt az állat-
országba kellene sorozni, ha a dolgot kissé más szempontból tekintjük, t. i. ha a
termé szeti tárgyakat teremtmények fogalma alá sorozzuk; ez esetben a legcseké ,
lyebb félreértés nélkül belevonhatjuk az embert is, mondván, isten, teremtményei:
I. Az ember II. Az állatok stb. Szinte jól esik látni e műben azon határozottságot,
a melylyel a természetrajzi részben az ember-ismertetés az első helyen szerepel.

Az ember ismertetését különben igen helyesen összeköti az egészségtannal s
a hol alkalom kinálkozik a szükséges egészségi szabályokat csatolja. Az emberi
testről szóló fejezetben megismerteti az emberi test részeit, mozgási, táplálkozási
s érző szerveit, aztán áttér a táplálékok, azok alkatrészeinek s czéljának ismer-
tetésére; a következő fejezetekben szól' a légzésről saruházatról, igen érdekesen
és tanulságosan ; végre némely tanácsot ad balesetek alkalmával az alső segély-
nyujtásra. Általában megadja e tárgyban röviden a legszükség.esebb tudnivalókat.

Az állatok, növények és ásványokról szóló részben a rokonfaju állatok,
növények s ásványok csoportosítva vannak bemutatva természetrajzi olvasmány
alakjában. Az állatokat a következő sorrendben tárgyalja: kutyafélék, macskafélék,
menyétfélék, a medve, a ló és rokonai, a disznó, a nyul s rokonai, a vakond és
a sűn, a denevér, a majmok s egyébb külföldi emlősök, tengeri emlősök, a
tyukok, galambok, a sas és rokonai, a gólyó, alud, harkályfélék, éneklőmadarak,
a strucz, a gyik ok fl krokodilok, a kígyók, a teknősök, hüllők, halak, bogarak, a
selyemhernyó s rokonai, a méh, a legyek és sáskák, pókok és rákok, férgek s
puha testű állatok.

A növények ismertetése következő olvasmányok által történik: Az erdő és
erdei fák, a tűlevelű fák, a gyümölcsfák s azok tenyésztése, a bokrok (szőlő és
bortermelés, a bor), a 'gabnafélék, kerti vetemények, takarmányfélék, a len és a
kender (a papirgyártás és könyvnyomtatás), kerti és mezei virágok, hazai mérges
növények, némely külföldi növények, mohok és gombák.

Az ásványoknál a sorrend következő: kőzetek, kövek, földek, a mészkő és
a gipsz, fémek és érezek, a vas, a réz és az öntvények, a kén, szénnemü ásvá-
nyok, a konyhasó és salétrom. '

Az egyes olvasmányok nem betanulásra, hanem csupán olvasás által val6
ismeretgyűjtéere vannak szánva, hol a czimben foglalt tárgyak a legkülönfélébb
szempontb61, a népiskolai czélnak és szükségletnek megfelelőleg elég bőven s
tanulságosan vannak leirva; a tárgy szemléltetését több helyen a szöveg közé
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nyomott természetrajzi képek segítik elő, molyek mind igen sikerültek, kivéve a
majmot, mely kissé gyanus positurábun van bemutatva.

Befejezésül a természet három országa czim alatt rövid összefoglalást nyujt,
s ez az egésznek mintegy vázlatául szolgál. Kár, hogy ily összefoglalás nem
minden tantárgynál található.

Az egész természetrajz azon tnlajdonsággal bir, hogy inkább ismeretgyüjtésre
okulásra, mint fárasztó és sok esetben siker nélküli bemagoltatásra alkalmas; ez
is egyik főelőnye hasontárgyu népiskolai tankönyvek fölött.

A gazdaságtanról szóló rész csupán három olvasmányból áll. Az első a
termőtalaj különféleségét s annak tulajdonságait, a második a trágyanemeket
azok minőségét és használatát ; a harmadik a terrnéuyek változtatásainak előnyelt
ismerteti, melyek még két költeménynyel vannak kiegészítve. A mint látható a
gazdaságtan csupán a mezei gazdasággal foglalkozik, mely oknál fogva nem
mondhaté teljesnek; hiányzik belőle a házigazdaság (valami az állattenyésztésről,
kertészet, méhészet, selymészet, háziipar). Ezek egynémelyikéről a természetrajzban
tétetik ugyan említés, de gazdasági szempontból itt volna inkább helye
azokról sz6lni. .

'Némelyek ugyan azt tartják, hogy a gazdaságtan tanítása a népiskolában
egyátalán felesleges; megtanulja azt a falusi gyermek szüleitől, kik a gazdaságot
sokkal jobban értik a tanítónál s nevetségesnek találják, ha egy kaputos ember
akarja a földmívest szántani tanítani. Én, mint olvasmányt, igenis helyénvalónak
látom a gazdaságtan felvételét a népiskolába, mert noha a gyermek szülőitől
gyakorlatilag el is sajá títja a gazdaságot, de az e téren val 6 újabb vívmányokról
a szülők utján ritkán értesülhet. szintugy ritkán a gazdasági irodalomról, melyről
az iskola utján lehetöleg tudomást szerezhet, érdeklődése és olvasgatási bajlama
ezek iránt felébreszthető. Ezen kivül a gazdaságtan elméletével is csak az iskola
ismertetbeti meg a gyermeket. Egy praktikus gazdának manapság elméletileg is
lehetőleg érteni kell a gazdasághoz ; szép, meg hasznos is, ha okát is tudja adni,
mit miért cselekszik. Nem lehet itt helye ennek előnyelt kimutatnom, sem pedig
e tekintetben a külföldre hivatkoznom, egyszerüen hangsulyozom, hogy szerzők igen
helyesen tették, midőn a gazdaságtant, ha csak részben is, olvasmányképen a
könyvbe felvették.

A mű befejező részét a természettan képezi; a természeti testek s azok
tüneményei következő sorrendben tárgyaltatnak : szilárd, cseppfolyós és terjedékeny
testek tüneményei, a cseppfolyós testek tüneményei, a levegő, a heronlabda és a
tűzifecskendő. a búvárharang, a légsulymérő, különböző légnemek, melegség, a
viz, a hang, a fény, a mágnesvas, a villamosság s a villamos távíró, mely utób-
binál a távirő abc ből hoz kis mutatványt. Az egyes' tételek szemlélhetése végett
a szöveg közé több rendbeli ábra van csatolva, u. m. a niérleg, az egyszerű és
kettős csiga, szökőkut, szivárványos kut, tüzifecskendő, légsuly- és hőmérő Celsius
Reaumur ésFahrenheit hármas fokozatával, delejtű s a villámhárító. Az egész
természettan mintegy 20 lapra telj ed, mely noha elég terjedelmes elemi iskolai
használatra, mindamellett, hogy az egész olvasmányilag kezelendő ; mégis néhány
olvásmánynyal ha bővebb volna czélszerübbnek tartanám. Czélszerü lett volna egy
némely általános fogalom s tulajdonság megnevezése j azonkivül a testek általános
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és közös tulajdonságainak ismertetése, melynek kapcsán idevonatkoz6 példákban
rövid uton a felhozottokon kivül sok más oly tűnernény iránt lettek volna a gyer-
mekek fel világosíthat6k, mely őket közelebbről érdekli. A tárgy különben szintén
igen érdekesen van előadva s inkább a közéletben gyakrabban előfordulni szokott
tünemények magyarázatára van fektetve a fősuly, melvből az látszik meg, hogy
szerzők a dolognak itt is a dolognak praktikus oldalára voltak tekintettel, a mi
csakis elismerésre mélt6.

Igaz ugyan, hogya népiskolában a nyelv- és számtan tanításánál, főként
pedig az ut6bbinál nem igen van szükség kézikönyvre, mindamellett nem tartanám
fölöslegesnek, ha a mű ki volna egészítve, még egy röviden összefoglalt nyelvtani
eredménytárral.*) Ezen kivül czélszerü lett volna a számtanra is kiterjeszkedni,
a mértékek, sulyok, az új pénznemek bemutatása és ismertetésével, melyet kiegé-
szíthetett volna néhányelmésebb számtani feladvány, néhány mulatságos szám-
rejtvény és talány.

Végére érve ismertetésemnek, hangsulyoznom kell még a mű egyik azon
legfőbb érdemét, hogy az egész a legmagyarabb szellemben van szerkesztve, mely
szellem, mint impozans nemzeti szalag vonul át az egészen, melyből a gyermekre
szinte önkénytelenűl ráragad a haza s nemzet iránti önfeláldoz6 szeretet, lelke-
sedés és áldozatkészség. És ez nem is lehet másként, mert jelen könyv nem más,
mint egy tősgyökeres magyar míinek német nyelvre, nagy szorgalommal, ügyes-
séggel, sikerrel történt szeronesés átdolgozása. Vajha azok is, kiknek iskolái számára
ezen- mf készült, hasonl6 lelkesedéssel törekednének a nemzeti szellemet a könyv-'
böl saját szivükön keresztül növendékeik szivébe átplántálni.

Egy ily igazán nemzeti szellemtől áthatott műnek hiányát német nyelvu
elemi iskoláinkban már rég éreztük; ebből noha magát a nyelvet a gyermek
nem tanulja, mégis egyike a magyarosodás legjobb eszközeinek; mert megtanulta
ebből a magyar szellemet s nem is az a fő, hogy a gyermek nyelve, hanem első
sorban és mindenekelőtt a szive legyen magyar; e nélkül inkább sohase tanulja
meg a magyar nyelvet, mert a kinek csak nyelve magyar, szive nem, legelöbb
válhatik a haza árul6jává.

Nem tagadhat6, hogy hazai népiskolai tankönyvirodalmunkball dicséretes
m6don látjuk a magyar szellem ápolását, de ezek a jelen műhöz hasonlítva való-
sággal eltörpülnek, ezek jelen míínek csak holdjai lehetnek, melyek világítanak
ugyan némilyeg, de nem meleqitenek, Jelen mű megmutatja miként lehet és kell
a magyar költőket, mint a hazaszeretet utánzásra mélt6 példányképeit az elemi
iskolába bevezetni s miként lehet és kell a haza idegen nyelvü csemetéit magyar
szellemben nevelni, azért kitüzött czéljának legszebben megfelel.

A mi az átdolgozást s nyelvezetet illeti, nem ismervén a magyar kiadást, e
tekintetben összehasonlítást nem tehetek, de a mi a forditasok s átdolgozásoknál
nem ritkán fordul elő az eredeti mf hatása és nyomása alatt: itt úgynevezett
magyarizmusok az egész műben nem találhatók, az a legtisztább és igen szép
németséggel, hibátlanul, a gyermek által könnyen érthető nyelvezettel van megirva,

*) A magyar eredetiben az is van; a németből csak kiadói nehézségek miatt maradt ki.
De - úgy tudjuk, hogy Frühwirth úr szándékozik azt külön kiadni. Szerk.
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a mi ugy a műnek mint az átdolgozónak dicséretére válik. Az átdolgozó másik nagy
érdeme pedig, hogy ezen nagy gonddal, türelemmel, kiválö érzék és szakavatott-
sággal járó munkájával tanügyünknek nem csekély szolgálatot tett: miért is nemcsak
a műnek legtágabb körben való elterjedésére számíthat, de a nemzet háláj ára is.

Az eddig tap asztaltakb ól itélve végeredményképen bátran konstatálható,
hogy a mű általában véve legjobban és legszebben felel meg bármiféle szempont-
ból a követelményeknek s tankönyvirodalmunk terén az valóságos nyereségnek
tekinthető.

A könyv remélhető elterjedésének nagy előnye még az olcsóság. A 499
lapra terjedő s összesen 62 szép illusztrácziöval diszített mű ára csak 70 krba
van megállapítva, a mi tekintettel arra, hogy a gyermek kezébe ezen " Lehr- und
Lesebuch"-on _kivül a kátét kivéve semmiféle más tan- vagy olvasókönyv nem
kell, mert ez magában foglalja mindazon tantárgyakat, melyek a népiskolában
tanítandók, - majdnem félajándék számba megy.

Legjobban kitünik ez abból, ha egy kis számítást teszünk. A műben átlag
kilencz tantárgy foglaltatik. Ha ezek mindegyikét külön akarnók beszerezni, úgy
egy·egy tankönyvért középszámítás szerint .- hogy lehető legkevesebbet mondjunk
- 20 krt volnánk kénytelenek fizetni: a mi kilenozszer véve 1 frt 80 krt tesz ki.
A lehető legalacsonyabb számítás mellett is tehát mily nagy árkülönbség mutat-
kozik e mű "előnyére, a mi ha meggondoljuk, hogy a népiskolában a tankönyvek
beszerzése, különösen szegényebb gyermekek részére mily nagy nehézséggel jár, -
a mai pénz szük világban duplán is figyelembe veendő.

Ezen csekély ár mellett is a műnek technikai kiállítása semmiféle kivánni-
valót nem hagy hátra. A papiros finom, a betük szépek, olvashatók; a nyomás
tiszta, sajtóhiba nem található; a kötés csinos, mindamellett oly erős, hogy egy
kis vigyázat mellett az elemi iskola felsőbb osztályait kétszer is végig szolgálhatja.

Mindezeknél fogva a mű nemcsak ev. egyházunk, de általában hazai tan-
ügyünkre nézve fs valóságos áldásnak s drága kincsnek mondható ; miért annak
legtágabb körben való elterjedését a tanügy érdekében kivánatosnak tartom s az
érdekeltek figyelmébe a legmelegebben ajánlom. -áro

Nyilttér.
Nyilt felelet a februári szerkesztői üzenetre.*)

,
Hogya multkor - általam beküldött czikket t. szerkesztő úr, miért nem

közölte, hamar tisztában voltam azzal: Szerkesztő úr, a soproni képezdei tanárt
*) A dolog megérthetése végett szükségesnek tartom megjegyezni, hogy e nyilt felelet

irója czikket küldött be hozzám, melyet úgy tartalmánál, rnint különösen előadasi modoránál
fogva nem tartottam közlésre alkalmasnak és opportnnusnak, s ezt a szerző vel szerkesztői
üzenetben tudattam. Ö úgy véli, hogy a szerk. üzenettel szemben magát tisztáznia kell s kéri
nyilt feleletének közlését "abban a lapban, - úgym.-nd - melyben nevét a nyilvánosság elé
hozni jónak tartottam." - A mi azt illeti, én nevét nyilvánosságra nem hoztam, mert e szo-
kásos rövidítésből: "Sz. L. Tokorcs" még nagyon kevesen tudhatják, hogy kinek szól az
üzenet. Ez üzenetre irt nyilt feleletét, nehogy részrehajlással vadoltassam, ime közzé teszem,
fentartva magamnak a" szerkesztői jogot, hogy azt, a hol szükségesnek látom, megjegyzésekkel
kisérjem. Végül még a szives o!vasót tájékozódás végett a februári szám megfelelő szerkesz-
tői üzenetéhez utalom. Szerk.



nem tudta megkülönböztetni a szerkesztőtől. Szerinte az" Ev. Népiskela" szer-
kesztője és Papp József képezdei tanár egy fogalom.") Pedig ha ama .
nyilt kérdések és nyilt feleletek, melyeket a tanítói és papi tekintély stb. rovására
jónak látott felvenni s "lapjuknak s az általa szolgált ügynek méltóságát" nem
sértette - bizony mondom sokkal kevésbbé sértené az én czikkemnek •hangja"
- noha nem hasonlitható félénk csigaszarv öltögetéshez.s") Alaptalannak mondja
t. szerkesztő úr támadásomat .oly intézkedésért, mely kis mértékben minden
hazai képzőnél kezdettől fogva fennáll. U Hogy e tekintetben t. szerkesztő úr
tévedni méltóztatott, hivatkozom a Népt, Lapjának 1892-ik évi 57-ik számában
közzé tett 'aradi m. kir. áll. tanítóképző - intézet igazgatóságának eme felvételi
hirdetésére: "Felvétetik minden olyan ifju, ki a gymnasium, reáliskola
vagy polgári iskola negyedik osztályát jó sikerrel elvégezte. Felvételi vizsgálat
alapján az intézetbe senki sem lephet" . Igy van a losonczi, iglöi, felső-Iövői stb.
képezdéknél.***) Vannak ugyan oly képezdék is, melyek csak úgy tartják fenn
magukat, ha országszerte kürtölik a .felvételi vizsgálatot". De hát miért kellett
ép ez utóbbiakat a soproni ev. képezdének utánoznia? Azt hiszem nem azért
van az "autonomiánk", hogy egyéb intézeteket tévedéseikben kövessünk, hanem
azért, hogy mint a multban, úgy a jelenben is legyenek a protestaus intézetek it

szellemi előrehaladás előharczosai s amííveltség táldyavivői. Engem t. szerkesztő
ur távolról sem nyugtatott meg üzenetével. •Az idő hiányát csak nagyobb erő-
nek alkalmazása által, a hiányzó erőt csak idővel pótolhatjuk Iri, kivévén azon
eseteket, midőn valamit nemcsak egy időre, hanem mint maradandó állapotot
akarunk elérni, mert azokban az idő erő által nem pótolható" mondja b. Eötvös.

Biztos adattal bírok, hogy oly növendék, ki a soproni evang. tanítóképző-
intézeti tanári kar osztályzása szerint sikerrel állta ki a fel vételi vizsgálatot s
lépett ama "legjele~ebb gárdába", a tanév lejártával egy pár elégtelenuél zőná-
zott haza. ***.*)

Évről-évre többet kivánnak a uépiskolátől, . következéskép en kell, hogy több
útravalót adjon a képezde is évről-évre ! Nézzük csak a külföldi tanftöképzőkről
szóló ismertetéseket. Schweiczban a képezdék nagyobbara praeperandiákkal van-
nak összekötve s ha ez utóbbiakat újabban beszüntetnék, akkor gymnasiumok

*) A megtisztelő véleményt köszönöm ! Eddig azt hittem: kissé tudok megkülöuböz-
tetni. De talán "szerkesztő és tanár" ez esetben nem is oly ellentétes fogalmak? Ha az ev.
tanitóképzőnél nem volnék alkalmazva, bizonyára nem volnék az "Ev. Népiskola " szerkesztője
sem. T. czikkiró úrról inkább mondhatnók a fenti vádat, midön a ker. tanitóegyesületröl akarva
szólni, intézetünknek ront neki. Szerk.

**) Azt hiszem, eszelidebb ruhába öltöztetett kifejezések csak igazolják multkori
czikkéről mondott véleményemet. Szerk.

***) Ismét rólam tételezi fel czikkiró úr a nagy tévedést, pedig talán az is lehetséges,
hogy ő tévedett?! Meg lehet róla győződve, hogy minden, feladata magaslatán álló tanítókép-
zői tanári kar örül, ha minél képzettebb ifjak lépnek az intézetbe s az országoa tanítóképző
tanár-egyesület is arra törekszik, hogy felvételi vizsgálat utján senki felvehető ne leg·yen. Az
aradi tanítóképző igazgatósága már alkalmazta is a szabályt, s higyje meg, hogy rövid idő
mulva a soproni is alkalmazni fogja. Egyébként bizony még ma majdnem általánosan érvényben
van a felvételi vizsgálat, és pedig nemcsak hazánkban, hanem a művelt külföldön is.

Szerk.
****) Hát biz' ez a malhenr megesett már olyanokkal is nálunk, a kik a 6. gynmasinmi

osztály sikeres elvégzése után jöttek az intézetbe. Kár az ily kivételes, de mégis mindenuapi
eseteken uyargalózni ! Szerk.



esetleg realiskolákkal akarják a képezdéket kapcsolatba hozni. Poroszországban
még annyival sem elégesznek meg, hanem az 1872-iki rendelet szerint a prae pe-
randia, realiskola vagy gymnasiumban nyert bizonyítványa mellett megkivánják
még a szakfelvételi vizsgát s ott belépéskor azoktól a 17-18 éves ifjaktól majd-
nem többet kivánnak, mint nálunk az oklevéllel kibocsátottaktól. (?? Szerk.) Igen!
csakhogy a porosz tanítók jobban is vannak ám fizetve mint mi l Adnának nekünk
is oly jó fizetést, majd akkor megtelnének a mi képezdéink is ilyen "kedvez-
ményes felvételi vizsgálat nélkül is.*) De most már elhallgatok, mert már is
máshova kezdek nézni, mint a hová vágni akarok. Egyébbiránt azt hiszem nem
az a fő, hogy hová nézzen a ki vág, hanem, hogy találja, a kit vág!

Szabó László, tanító.

Nyilt kérdés.
Újabb időben divattá lett egyházunkban a nemzeti (sokszor talán

politikai?) ünnepek meg tar tása. Énekeink azonban ilyen alkalmakra -
kivéve a Haan-fé le békés csabai énekes könyv pár énekét - nincse-
nek. A hiány pótlására az erdélyi reformátusok felvették énekes k őny-
vükbe a Gott erhalte szövegét és dallamát, Jól tudom, hogy e lap olva-
sói, közölt nincs egy sem, a ki ílyen eljárást helyeselni tudna, de más-
kép áll a dolog a Kölcsey Hymnusára vonatkozólag, melynek sem szö-
vegéhez sem d al la má hoz megrovó sz ó nem fér. Kérdésem tehát ez:
szabaii-e a Humnus! templomban istentisztelet alkalmával énekelni?

Egy érdeklödö.

Irodalom.
A "Néptanítók Lapja" ünnepi száma. A lap megalapításának negyed-

százados évfordulója alkalmából szerkesztette Gye r t y áll ff y István.
A külön lenyomat 'ára 50 kr. A .Néptanítók Lapja" f. é. február hó
G-án töltötte be fennállásának 25-ik évét. Fennállása óta nagyon sok
hasznos szolgálatot tett a magyar nevelés- és oktatásügynek ; méltán
jubilálhatott tehát, s mi is őszinte elismeréssel adózunk az érdemekben
gazdag lapnak s szerkesztöinek. Az érdeke sen összeállitott ünnepi szám
a mostani szerkesztő bevezető sorai után közli azt a vezérezik ket, melyet
maga br. Eötvös József irt a lap legelső szárnáb a : .A néptanítók hoz".

,Azután következnek g-r. Csáky minisztertől, Berzeviczy állarntitkártól,
br. Eötvös Lórándtól, Szász Károlytól, Szathmáry Györgytől s szárnos
más ismert tanügyi férfiutól kisebb nagyobb közlemények, melyek a
következő czimek alatt vannak csoportosítva: "Kegyelet, visszaemlé.

*) Ezt a soproni ev. tanítéképzó intézet tanári kara is nagyon jól tu-Ija ; ezt az egyet
elhíheti nekem Sz. úr. - Egyuttal kijelentem. hogy ezt az ügyet czikkirő úrral szemben,
rés z e ru r ö I befejezettnek tekintem. . Szerk.



kezes. A Néptanítók Lapjáról. A paedagogiai sajtó. Nevelés és nemzeti
állam. A nevelés czélja. Nöneve lés, A népiskola és népiskolai oktatás.
Tanítói pálya. Tekintély, fizetés. Egyesületi élet. Tanácsok. Iskolai
életképek. Tanítóképzés. A lap történetéből". A lap. 1873-ig hét nyelven
jelent meg, de azóta- csak magyarul. A mult évben hetenként kétszer
14,900 példányban jelent meg'. Eddigi munkatársainak száma 723-ra
megy, kiknek névsorát az "Ünnepi szám" betűsoros ősszeállításban k őz li.

Mult és Jelen. Irták többen. A dr. Szabó Aladár tanár és dr. Kecs-
keméthy István s. lelkész szerkesztésében megjelenő "Koszoru" (hasz-
nos könyvek tára) Ill. füzete. Ara 50 krajczár. Kiadja Rózsa Kálmán
Budapesten. Szentkirályi-utcza 30. sz. E protestáns szellemben irt kötet
tartalma: Magyarok éneke. Nemes Bóra Katalin. Nagy ember nagy
küzdelmei. Két tékozló fiú. - Ajánljuk ifjusági és népkönyvtárainknak.

Vegyesek.
Az "Eötvös-alap ünnepélye", Az "Eötvös-alap országos tanítói egye-

sület" f. é. február hó 2-án, a VI. ker. áll. felső leányiskola és polg.
isk. tanítónö-képzó-Intézet dísztermében b. Eötvös József emlékezetére
és az 1868-ban alkotott népoktatási törvény 25-ik évfordulójának meg-
ünneplésére kőzgyülést tartott, melyen a fővárosi tanítóság sz.ine-jav a
volt jelen s különösen nagy számmal voltak a hölgyek. Az ünnepélyt
a budai Paedagogium ifjuságának karéneke nyitotta meg, ax elnöki
rnegnyítót Zi ch y A II tal tartotta, emlék beszédet b. Eötvös Józsefről
Seb est y é n Gy u l a mondott, Pósa Lajos pedig remek költeményt
szavalt. Ezután a titkári jelentés következett az "Eötvös-alap" állapo-
táról s az .Eötvös-alap jótéteményeire vonatkozó pályázat kihirdetése,
Az elnöki zárbeszéd után a Paedagogium ifjuságának karéneke rflkesz-'
tette be a magasztos ünnepséget.

A vallas- és közokt. m. k. miniszter a dunaföldvári ágo hitv. evang.
elemi népiskolát taneszközökkel segélyezte.

Kimutatás. A megalakítandó ker. tanító-egyesület alaptőkéjének
gyarapítására újabban adakozott: Lemle János tanító (F.-Li)Yő) 1 frtot.
Ezzel együtt a gyüjtés főösszege 64 frt 80 kr ,

Ö csász. és apost. királyi Felsége ískolaépítési czélokra a vá szo ly i,
úgyszintén a kávai ágost. hitv. evang. hitközségnek 100-100 forintot
méltóztatott magánpénztárából legkegyelmesebben engedélyezni.

Lelkészválasztás. A felpéczi (győrmegyei) ev. gyülekezet a f. évi
január 10én megválasztott új lelkészét, Ma d á r Mát Y á s, volt velegi
lelkész s fehér-komáromi esperest, február hó 26,án igtatta be új hiva-
talába. A szerencsés választás fölött örömünket fejezzük ki, azon óhaj.
aáss al kapcsolatban, hogyamegválasztott ezentúl is oly meleg párt-
fogója legyen a tanügynek, mint eddig volt.



br. Kvacsala jános, pozsonyi ev. lyceumi tanárt, kinek "Comeniuil
élete" ez. rnűve rövid idő alatt az egész tudós világ tiszteletét: vivta
ki, a chicagói világkiállitási bizottság az ott tartandó pádagog iai világ-
congressusra meghivta, felkérve őt eg yuttal az egyik tiszteletbeli alel-
nöki tisztség elfoglalásra. (. A mi Otthonunk").

Az iskola szenthely. Egy hajdu-böszörményi lakos a tanító távol-
éte alatt bement egyik iskolába s ott az Ő fiának a megbántóját
káromkodások kőzőtt megverte ; azonban a város derék rendőr-kapi-
tánya, a tanító feljelentésére 30 frt pénzbirságra s 3 napi elzárásra
itélte.

Tanltó és pásztor. A rima szombati gadasági egyesület f. évi febr.
hó 15-én tartott gy ülésének határozata szerint "a pásztor évi díja 400
[riban állapíttatik meq," Tehát nálunk most már nemcsak a hivatalszol-
g"ák részesülnek magasabb fizetésben, mint a tanítók, hanem még a
barom pásztorok is. Nálunk a marhatenyésztést többre becsülik, mint
az embernevelést.

Evang. olvasókör. alakult legközelebb Kukméron, Vasmegyében,
Ludig Emánuel ottani evang.· lelkész vezetése alatt, melybe nemcsak az
anyaegyház, hanem a filiák is bele vannak vonva. Üdvözöljük a nép
hazafias és egyházias irányú müvelödésének ez újabb eszközét. Virágoz-
zék, gyarapodjék! .

Pályadljat nyert tanítók. A magyar földhitelintézet a gyümölcsfa-
tenyésztés terén magukat kitüntetett tanítók részére 25000 frtot ado-
mányozott, mely összeget 10 éven át osztanak ki 2500 frtos részletek-
ben. Az 1892. évben ez alapból 300 frt jutalmat kapott egy, 200 frtnyit
két tanító, s személyenkét 100 frtot kapott 18 tanító.

Gyászhir. A kötelesség áldozata lett Tatay Sámuel, bakony-tarnás ii
lelkész, a veszprémi egyházmegye esperese, 70 éves korában. A nép-
nevelés ügyét mindig nagy lelkesültséggel szolgálta. - Doleschall Sándor
E., a budapesti ev. egyház lelkésze elhunyt f. é. febr. 16-án, hosszas
szenvedés után, benne a Luther-társaság buzgó alelnökét s éltető lel-
két, egyetemes egyházunk levéltárosár s könyvtárosát veszítette. - F. é.
február 26-án húnyt el a köszegi ev. esperesi gyülekezet esperes-Ielkésze,
Schneller Vilmos, a cs. és kir. Ferencz- Józsefrend lovagja, élte 72-ik,
áldásos lelkészkedése ő l-ik évében. Legyen áldott az egyház munkás
szolgáinak emlékezete!

A népiskola Svédországban. A svéd fövárosban, Stockholmban egy
népiskolai tanterembe csak 35 gyermeket vesznek be. Minden gyer-
meknek külön padja van, melyet a tanító kőrűljárhat, A felső ruháknak
s esernyőknek az iskola előszobájában van hely kijelölve. Tanítás csak
délelőtt van; délután a testgyakorlás és kézimunka foly. Minden tanó-
rát egy negyedórai szünet követ.


