
V. évfolyam. Sopron, i893. április. 4. szám.

Evangelikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi havi foly-óirat.

. I

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztő é,s kiadó: Papp József.

Husvétkor.
Kit szerét az Isten: támadhat ja bú-baj,
Lehet rakva feje töviskoszorúval,
Függhet a bitófán, folyhat szive vére -
Kinos halálának új élet a bére.

Kit szeret az Isten: száműzheti zsarnok,
Hirnevének gyöngyit taposhatják barmok,
Hófehér fürteit mocskolhatja gazság
Népek milliói könyűikkel mossák.

Kit szeret az Isten: sohasem hal az meg;
Veheti szél. szárnyra az elhamvadt' testet,
Utat tör és fölkel a sirból az eszme,
Népek szabadsága! tégedet keresve.

Szent hitünk vezére, Jézus! hála néked,
Hogy a sir kötelit örökre eltépted ;
Hogy kedvében járván égi jó Atyádnak,
Nem lettél zsákmánya a rideg. halálnak.

Csak mi közelítnök élted folyását meg;
Lennénk hű fiai ősi, nemzetünknek;
Az igazság kincsét ne dobnók a sárba,
Ne mennénk a lelkünk' eladni, vásárba.

~agyarok Istene! tekints e nemzetre:
Régi dicsősége mély sírba. van vetve.
Ébredjen a halott, kit a férgek rágnak,
S ragyogtassa arcát az egész világnak !

Tóth István.
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Az egyetemes gyüléseknek a népiskolai ügyekre
vonatkozó határozatai.

(1867-től kezdve 1879-ig, chronologiai sorrendben).

Azt hiszem, hogy midön az egyetemes gyűléseknek a népiskolai
ügyekre vonatkocó határozatait egybeállitani magamat elhatároztam,
nem kaptam haszontalan foglalkozásba. Ezen határozatokra sokszor
szükségök van az elemi oktatás szerény napszámosainak, valamint az
ezen oktatást ellenőrzö, kormányzó egyh. hatóságoknak is.

Nem káptalan az ember feje, hogya sok sok gyülési végzést
magában tartani képes legyen. A többi végzések k őzül pedig azt, a
melyre az embernek épen szüksége van, kikeresni, tapasztalásból állít-
hatom, sok ügygyel bajjal jár még azoknak is, a kik régebb óta
figyeiemmel kisérvén az egyetemes egyház határozatait körülbelül
tudják azoknak keletkezési idejét, annál nagyobb vesződséget okoz a
fiatalabb munkatársaknak.

Itt chronologiai sorrendben együvé állitva szükebb keretben
találja azokat a szives olvasó!

1867 márczius 10 kezdte meg a felelős miniszterium kormányzatát
Andrássy Gyula gróf elnöksége alatt. 1868 évi dec. 5-én nyert legfel-
söbb szentesitést a népiskolai közoktatás tárgyában hozott törvényczikk-
(1868 XXXVIII). Ez időtájt kezdődik a hazai népoktatás ügyének új
érája, Ez oknál fogva kezdem az egyetemes gyülés ide vágó határo-
zatának sorát az 1867-iki kgyülés jkvében olvasható végzéseken.

Az évszám után álló szám az egyetemes gyülés jkvének idézett
pontját jeleli meg.

1867. 27. A Zelenay-féle iskolai alapitvány tőkéje 10,000 ftra kiegé-
szittetvén a tőke kamatainak egy hatoda évenkint a tőke öregbitésé-
hez csaatoltatik, a rendelkezés alatt álló 500 frtból 125 frt a sopronyi
és 125 frt a nyiregyházi képezdének egyelőre három évre adatni
határozta tott.

1867. 38.A. soproni lyczeum és képezde, nyiregyhú képezde
fel van jogositva mind a 4 egyházkerület területén évenkint jul, 1 t61
aug. végéig, supplicálni tápintézete javára; a supplikánsok megvá-
lasztásában s a gyüjtökönyv kiállitásában a tanintézetek igazgaúi egész
óvatossággal tartozván eljárni, kőteleztetnek érettebb koru, jó erkől-
csü és csak a magok saját intézétbeli ifjak kőzül választott ifjut a
kéregetéssel megbizni, s megbizását s gyüjtőkönyvét az igazgatóság
minden ellenörködés mellett, u. m. a gyüjtö könyvet lapozva, sinórral
ketesztül varva s errnek végeit az intézet pecsétjévellefoglalva, saját
és eg yhk, superintendens ur aláirásavai is ellátva adja ki; a tanintézet
igazgatósága a gyüjtéssel megbizott ifju hüséges eljárásáért kezesség-
gel tartozik a tápintézet irányában, ennek kiküldött által netalán tör-
ténhető meg kárositásáérr,
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1869. 7. Az egyház egyetem örömmel üdvözli és fogadja az 1868.

XXXVIII. törvényt, mely a népnevelésnek reményhetőleg örvende-
tes módon fog lendületet adni s mely az ev. egyháznak régi, a korábbi
viszonyokban nem létesithetett óhajtásait sok tekintetben kivihetökké
teszi s a mely aszülöknek shitfelekezeteknek jogait tiszteletben fen-
tartja s az állami s községi iskolák felállitását s szervezését is alkot-
mányos alapokra fekteti. Ezen törvény foganatositásánál az egyház kerü-
leteket oda utasitja, miszerint egész erélylye1 oda hassanak, hogy egy-
házaink mindenek, előtt hitfelekezeti iskoláinkat igyekezzenek fentartani
s azokat a törvény rendelete szerint berendezni j a tanfelügyelőket
tisztelettel fogadják, 'nekik törvényes eljárásukban segédkezet nyujtsanak;
de tettleges beavatkozást, mint a melyre ezen felügyelők a törvény,
által feljogosítva nincsenek meg ne engedjenek. Azon esetben, ha vala-
mely egyház felekezeti iskoláját kőzségi iskolává szándékoznék átadni,
utasitandók az egyházak, hogy azt az esperesség tudta és befolyása
nélkül ne tegyék. Továbká eszközöljék ki az egyhkerületek, hogy a
nevezett XXXVIII. törvény mind azon pontjai, melyek a hitfelekezeti
iskolákra vonatkoznak, magyar német s szláv nyelven elegendő példá-
nyokban külön kinyomassanak s az egyházakkal közöltessenek, hogy
igy minden egyház kellő tudomással birjon a törvény rendeleteiről.
Végre kivánatosnak találtatván, hogyahitfelekezeti iskoláknak kőz-
ségivó teendő átalakitásánál, a mennyire ~ehet egyöntetü utasitással
láttasanak el az egyházak, ennek kidolgozása végett bizottmány külde-
tett ki, jelentése elváratván. '.

1869,8. Ezen bizottság jelentése az egyház kerületekkel a végett
közöltetik, hogy a gyakorlati téren időközben észlelendö szükségletekkel
s a népnevelési törvény által elő idézett viszonyokkal közelebbről
megismerkedve, lehető észrevételeiket a jövő egyetemes gyülésre
adják be. A közlendő jelentést számos példányban kinyomatni szükse-
ges lévén, annak saját költségén leendő kinyomatását Székács József
superintendens ur sziveskedett megajánlani, mely ajánlata köszönettel
fogadtatott.

1870,8. A hitfelekezeti iskoláknak községiekké alakitása kőrüli
utasitások:

Az egyhkerületek egyező ohajtása szerint el lévén fogadva azon
elv, hogy hitfelekezeti iskoláink, mint az egyház veteményes kertjei
jövőre is lehetőleg föntartassanak, a mennyiben mégis lehetnek ese-
tek, midőn kivéte lkép egyik v. másik gyülekezeti hitfelekezet iskolá-
jilnak községivé változtatása kivánatos, határozatilag kimondatik, hogy
az ilyen esetek mindig elölegesen az esperességi hatóságnak bejelen-
tendők. Mely hatóságok évenkint rendesen csak egy, legfölebb két
izben tartván gyüléseket, nehogy az ilyen fontos ügy halasztást
szenvedjen, minden esperességben iskolai bizottság választandó, mely-
nek föla-data általában ügyelni, hogy az esperességbeli iskolákban a
népnevelés tökéletesittessék, már csak azért is, hogy iskoláinkban az
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1868. 38. t.ccz. rendelései megtartassanak s tanintézeteink a k őzsé-
giekkel sikeresen versenyezhessenek, különösen pedig a felekezeti isko-
lának községivé változtatásánál a confessionalis érdekek megóvása felett
hiven örkődni : nevezetesen:

1. A mi a felekezeti iskolában müködött ta nítót illeti, ki hivanyá.
nál fogva egész életére volt meg vá lasztva, az iskolának k őzség ivé
változtatása mindaddig meg nem engedhető, mig az illető egyház a
tanítónak, kinek egész életére van lekötelezve, ellátásáról nem gondos-
kodik, történjék ez bár a községi iskolában az ő beleegyezésével történt
alkalmazása, végleges kielégités, évi járadék, vagy más téren, de előbbi
hivatalához illő, alkalmazása által, vagy bármi más módon. Azon eset-
ben, ha valamely községben csak egy községi iskola alakúl sennek
tanítója nem ev, vallású, az egyház mielőtt iskoláját községivé alakítani
engedné, a községgel kötendő alkunál az orgona- és énekvezetést
biztosltsa.

2. A mi az isteni tiszteletnél az orgonálást és énekvezetést illeti,
a mely községben több községi iskola, vagy egy iskola több tanítóval
alakul" igyekezzék az egyház odahatni, hogy ezek közt ágo h. ev. is
le gyen, ki az isteni tiszteletnél az orgonistai szolgálatot végezze; a tör
vény a hitfelekezeti tanítóknak a templomi' szolgálatot világosan meg-
engedi, a községieknek pedig nem tiltja.

3. Azon kérdésre mi ",történjék az egyháznak iskolai vagyonával,
álljon az bár fekvő birtokból vagyalapítványokból kijelentetik, hogy

J .

annak, mint ev, iskolára adottnak, vagyalapítottnak az egyqáz tulaj-
donának kell maradnia és egyházi czélokra fordíttatnia. Mely vagyonnak
biztosítása végett, noha annak a püspöki látogatási jegyzőkőnyvekben
s illetőleg esperességi levéltárakban is följegyzettnek kell lennie, az
esperességi _hatóság, illetőleg esperességi iskolai bizottságnak felügyelete
alatt pontosan össze kell iratnia. A mi pedig nevezetesen a szorgalmas
a szegény gyermekek pénzzel, taneszközökkel, v. bármi mással jutal-
mazására alapitott összeget illeti, ezeknek jövedelme az alapítványok
szentül megtartandó értelmében a községi iskolába tartozó gyermekek
kőzül is kizárólag evangelikusoknak adandó. Miröl az illető e.speresség
határoz.

4. Végre a községi iskolában nyujtandó vallási oktatást illetőleg
erre kisebb anyaegyházakban, hol talán csak egy -vagy két községi
iskola létezik, a lelkész van hivatva, ezt követel vén egyébiránt az igaz-
ság, hogy ez újabb teherviseléseért méltányos jutalomban részesüljön,
mire a különben is fönmaradó iskolai vagyon egy része fordítható,
Nagyobb egyházakban, hol a lelkész saját hivatalos foglalatosságaival
is eléggé van terhelve, minélfogva több iskolában vallási oktatást saját
hivatalának mulasztása nélkül nem adhatna, valamennyi kőzségi iskola
számára külön vallástanító alkalmazandó. A fiókegyházakban pedig, ha
népesebbek. hasonlóképen ki kell eszközölni, hogya választandó taní-
tók kőzt legalább egy evangélikus legyen, ki a vallási oktatást ellássa,
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sőt kisebbekben is, ha a főtanító nem lenne evangelikus, legalább al-
tanítóul kell ilyent választani. Végre az egymáshoz közelebb fekvő
községekben,. mint a milyenekben a közös községi iskolák felállítását
a törvény is megengedi, egyik községbe li tanító a szomszéd helyeken
is elláthatná vallási oktatással az evang. ifjuságot, akár ő maga menne
at, akár a gyermekek jönnének hozzá, mint azt a helyi körülmények
javasolják. Nincs kétség benne, hogya községi iskolák mellett egy-
házak és lelkészek minden lehetőt el fognak követni, hogy az evang.
növendékek rninél tökéletesebb vallásos és erkölcsös nevelésben része-
süljenek, s e tekintetben az egyház egyetem az egyes egyházak részé-
ről áldozatkészségre, a lelkészek részéről teljes odaadásra biztosan
szárnít, de másrészt oly körülmények k őzőtt, hol az evang. növendék
ifjuság vallása' )1fwelésének kiadásai az egyes· egyházak, illetőleg az
egyháztagok anyagi erejét túlhaladják, épen oly biztosan számíthani
vél az államnak segélyző felkarolására, mint a melynek szintúgy érde-
kében áll, hogya községi iskolák által nyujtandó mivelődés valláser-
kőlcsős alapokra fek tettessék, mint magának az egyháznak, s az állam-
nak ezen segélyezését adandó esetekben az egyetemes elnökség lehe-
tőleg szorgalmazni fogja.

1810. 32. A tanintézetek figyelmeztetnek, hogy a pénzügyi szemé-
lyek gyermekei javára a jövedéki kihágások utáni birságokból leendő
rásztletfiz etést igénybe venni el ne mulasz szák.

1871. 13. Utasítassanak az egyházkerületek, hogy adjanak be az
egyetemes gyüléshez évenkint jelentést, melyböl a kebelükben létező
képezdék és népiskolák száma, állapota, felekezeti vagy kőzségi minö-
sége tünjék ki.

1871. 25. Tanintézeteink elnökei még továbbra is figyelmeztetnek,
hogya jövedéki kihágások utáni birságokból pénzügyi hivatalnokok
gyermekei számára ösztöndijakat kieszközölni igyekezzenek.

1872. 27. Minthogy a népiskolai statisztika táblás kimutatásánál
minden kerület más-más rovatokat használ, megbizattak a 4 superinten-
dens urak, hogya. czélnak megfelelő rovatos táblát hozzanak javaslatba,
hogy jövőre e kirnutatásokban az egyöntetüség eléressék. . '

1872. 50. A Zelenay Gedeon-féle alapitvány ból a soproni képez-
dének 120 frt 161/2 kr. szavaztatott meg. Ugyanannyi a nyiregyházínak is.

1872. 53. Minthogy az egyházi telkek után járó adókat - az e részben
fenálló határ ozatnál fogva - az egyes egyházak tartoznak viselni, nem
pedig a lelkészek és tanítók; minthogy ennélfogva az adófizetés elrnu-
lasztásának tőrvényes következményeit az egyházak kötelesek viselni;
azon esetben pedig, ha a telkek függő termésére intéztetnék a végre-
hajtás, az említett törvényes következmények a telkek haszonélvezetére
jogosult lelkészek és tanítókra, nem pedig a fizetésben késedelmes
egyházra hárulnának; minthogy végül az egyházat illető adók pontos
Jefizetéséről s az adóvégrehajtás terhének elhárításáról gondoskodni az
egyházgondnoknak kötelessége; ezeknél fogva az adók pontos lefize-
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téséte nézve az egyház gondnokainak fele16ssége az egyetemes gyűlés
által határozatképen kimondatik.

1873. 37. Miután a négy superintendens által beadott népiskolai
táblás kimutatás ok egybevétésénél kitünt, hogy az illető rovat ok nem
töltettek ki egyformán, a tanügyi bizottság jegyzője megbizatott, hogy
tekintetbe vevén különösen a nehezebb értetü rovatokat, ezek mikénti
betöltésére nézve rövid utasítást készítsen s azt a superintendens urakkal
közölje, a superintendensek pedig a táblás kimutatásokat, mindig az
egyetemes gyülés előtt legalább 2 héttel küldjék el az egyetemes tan-
ügyi bizottság jegyzőjének. '

1873. 42. A belügyministeriumnak 1873. junius 4-én 15985. sz. alatt
kelt rendeletével az összes törvényhatóságok, illetve közigazgatási ható-
ságok utasíttattak, hogya superintendens és az illetékes közigazgatási
hatóság láttamozásával hitelesített könyvecskékkel ellátott tanulók a
supplicatióban ne akadályoztassanak.

1873. 43. A tiszai kerület Nyiregyházán megszüntetett tanító
képezdéjét három tanárral, három évfolyammal Eperjesen állította fel.
A Zeleney Gedeon-féle alapitványból a nyiregyházi tanító-képezde
részére járt évi segély' az Eperjsen felállított tanító-képezdet illetendi.

1874. 4. A nagy-rőczei gymnasiumhoz kapcsolt tanító.képezde,
- mely különben is állását biztosító semminemü alappal nem bir, -
egyházkerületi határozat által elösmerve vagy megerősítve nem volt,-
ennek eddig is kiadott bizonyitványai érvénytelenek.

1874. 25. A Zelenay alapból a következő három évre segélyeztetik
a soproni képezde 120 frttal, az eperjesi is 120 frttal évenkint.

1874. 30. Az egyetemes tanügyi bizottság jegyzője megbizatik,
szerkeszszen oly népiskolai statistikai táblázatokat, melyek mind az
esperességeknek, mind a kerületeknek, mind az egyetemnek szolgál-
hassanak. E táblázatokat előlegesen közölvén a superintendensekkel
azoknak jóváhagyás után kellő mennyiségben nyomattassa ki.

1875. 35. A népiskolai statisztika táblázatos ivei s rovatai az állam
részéről a népiskolákra nézve előszabott táblázatok lehetőleg egyezők
legyenek. Minden esperesség és kerület maga viselje az általa igénybe
vett példányok költségeit.

1875. 46. Az állami tanító-képezde három évi tanfolyamán át a hit
és erkölcstanból nyert osztályzat senkit sem ment fel az esperesség''
bizottság előtt a vallástanból leteendő képesítő vizsgától, érdekében
állván az esperességnek is meggyőződni arról, ha valjon 'azok, kik
vallástanításra hivatvák, e részben birnak-e a kellő képességgel.

1875. 49. A tiszai kerület jelenti, hdgy Eperjesen létező tanító-
kégezdéjét sikerült már annyira emelnie, hogy az három rendes tanárral
van ellátva s az intézeti növendékek ingyen szállással és élelemmel
elláttatnak.

1876. 12. A népiskolákról szóló jelentések csak a tanév bevégzése
utáni évben tartandó egyetemes gyülés elé terjesztendök.
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1876. 14. A cultusminister 20311. sz. a. felhiván a superintendenseket,
hogya felekezeti tanintézetek számára tanterveket készíttessenek, ezeket
erősítsék meg, hivatalos pecsétjeikkel lássák el s megtartásuk felett
őrködjenek, hogy továbbá dolgoztassanak ki a népiskolák számára
órarendet, állapítsák meg a tankönyveket és taneszközöket, melyeket a
tanítók az állami tanügyi közegeknek bemutatni tartozzanak; végre
hogy községenkint az iskolai székek megválssztatását eszközöljék s
azokról a tanfelügyelőket értesítsék; - az egyetemes közgyülés oda
utasította a kerületeket, hogy e részben mindegyik a maga kebelében,
mint a hová ezen ügy tartozik, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

1876. 31. A cultusminister 1876/1594. sz. a. kelt leiratában kijelenti,
hogy a hit- és erkölcstan tanításra, az állami tanitó-képezdékben mindig
az illető egyházi főhatóság meghallgatása s ajánlata alapján alkalmaz-
tatnak a tanárok s hogy az állami tanitó-képezdékben oklevelet nyert
tanítók ezen tantárgyakból, melyek az állami tanodákban is kötelezők
sem vehetők ujabb vizsgálat alá, továbbá 1876/402. eIn. sz. a. kelt
leiratában kijelenti, hogya hit. és erkölcstan tanítása tekintetében
további biztosítékul kész akkép intézkedni, hogy a tanító-képesítő
vizsga a többi tantárgyakkal együtt a hit- és erkölcstanra is kíterjed-
vén, azon az illető egyházmegye vagy kerület saját kiküldött biztosa
által képviseltethessék s a vallás- és erkölcstanból, a vizsgáló tanító
mellett, az illető jeleltekhez kérdéseket tehessen és e részben netán
felmerülő észrevételeit az illető superintendens utján hozzá felterjeszt.
hesse. Az egyetemes gyülés a tanító-képezdei vizsgákra nézve az
1876/402. számu leiratban kifejtett intézkedésekben teljes megnyug-
vását találja s azokhoz a maga részéről is hozzá járul.

1876. 36. A honvédelmi miniszternek átirata szerint a budapesti cs
és kir. főhadparancsnokság utasította a hadkiegészitési kerületi parancs-
nokságokat, hogy a már katonailag kiképzett néptanítókat és tanítóje-
lelte ket az időközi fegyergyakorlatokra augusztus havában rendeljék be.

1876.41. Nagy Lajos, nyíregyházi énekvezérnek choralkönyve az
esperességeknek s egyházaknak .előfizetés végett ajánltatik.

1877. 27. A Zelénay Gedeon-féle alapítványból 1878-tól számított
3 ujabb évre a soproni képezdének ] 25 frt az esperjesínek is 125 frt
évi segély megszavaztatott.

1877. 31. A dunántúli kerület által kiadott chorálkönyv, szintugy
a Nagy Lajos-féle is az egyházaknak valamint az egyeseknek pártfo-
gásába ajánltarik.

1879.8. Néhai Zsedénye Ede végrendelete 40 ezer forintot hagyott
a tiszai Superintendentiának, magyar földhitelintézeti kötelezvényekben
Ezen töke 5% kamataiból ezer forint évenkint ezen egyházkerület 10
szegény néptanítói jutalmazására, az esperességek ajánlatára a super-
intendes által fog fordíttatni, ugy hogy mindegyik ajánlott néptanító
évenkint 100 frt kapjon. A második ezer forint az Eperjesen létező ev
néptanító intézet tápintézete bővitésére szolgáljon. A többi három ágo
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h, egyhkerületnek, ugyan is a dunáninneni, a dunántúli és bányakerű-
letnek, mindegyiknek 200 ezer frtot, összesen a háromnak 60 ezer frtot
hagyományozott a végett, hogy "a mint éltemben a felekezeti néptanító-
kat főleg felsegíteni igyekeztem, halálom után is mindeg yik egyhkerü-
letben 10 felekezeti néptanító, az illető esperességek ajánlatára az
illető superirÍtendens által évenkint 100 frttal .jutalrnaztassék. Azon
esetben, ha ezen emIített hagyományok 5%-nál magasabb kamatokat
hoznának, magától értve, hogy ezeket csak is magyar hitelintézeti
kötvényekben lehet elhelyezni, akkor ezen többlet felett az illető egyhker.
gyülés rendelkezi k".

Jeg y zet. Itt találom helyén felsorolni azon áldozatokat, melyeket
Zsedényi Ecle egyetemes felügyelő' ur a néptanitók jutalmazására,
segélyezésére 1875. év óta hozott. ,

1875,4. iskolai czélokra 20 ezer forintot ajánlott mag-yar földhitel- ,
intézeti záloglevelekben, ugy hogy mindegyik kerület 500 frttal rende-
kezhessék és pedig a dunántúli kerület s a tiszai egyh ker. néptanító

képezdéi segélyezésére.
1876. 1. szegény felekezeti néptanítók jutalmazására minden kerület

részére 400 s igy összesen 1600 frtot ajánlott fel, hogy kerületerikint B
néptanító jutalmaztassék 40 frttal oly módon, hogy minden esperesség
a kebelében alkalmazott néptanítók k őzül illető superintendensének
3 egyént ajánljon, kik a jutalmat minden esperességre nézve a három
ajánlott k őzül egynek, a mely kerületben pedig 8 esperességnél több
van, az összes ajánlottak kőzül 8-nak, egy jutalmazott eshetvén azonban
csak egy esperesség re, az évi november havában kifogják osztani.

1877. 1. Ez alkalommal is azon módozatok mellett, mint a mult évi
közgyülésen szegény tanítók jutalmazására kerületenkint 400 s igy
összesen 1600 frt' adományozott s adott át; továbbá hittanhallgatók ser-
kentésére 100 drb aranyat ajánlott s adott át a kép, hogya pozsonyi,
sopronyi és eperjesi 2-od éves hittanhallgatók k őzül a nevezett főisko-
lák mindegyikében egy-egy, ki szegény ev. lelkész vagy felekezeti
néptanító fia 25 aranynyal megjutalmazandó, a bányai kerületben pedig
ily jutalomban a fenebb elősorolt feltételek mellett a szarvasi lyceum
tanulója részesítessék, ki ev. hit'tani intézetnél theologiát hallgatni készül.

1878,1: Ugy' mint a mult évi egyetemes gyülésen a szegény,
felekezeti, néptanítók jutalmazására kerületenkint 8 tanító számára
400 frtot, ősszesen 1600 frtot é~ hittanhallgatók serkentésére 100 db
aranyat ajánlott fel ugyanazon feltételek mellett, mint ezek a mult évi
egy. gyülés jkvében feljegyeztettek.

1879,16: A népisk. sztatisttka iveiben a 7 rovatban ne a mulasz-
tott órák hanem a mulasztó iskolások száma jeleltessék ; a télen nyáron
iskolába járokul (3. rovat) oly gyermekek jegyeztessenek, kik sept. hó
elejétől az iskolai év végéig folyton iskolába jártak és igya vizsgán
is jelen voltak, a 4-ik rovatban pedig a csak télen is iskolába járókul
oly gyermekek tekintessenek, kiket szülöik az iskolai évfolyama alatt
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az iskolából kifognak, kik tehát az iskolai év végéig az iskolában nem
maradnak és a ny~ri vizsgán jelen nincsenek; a hol iskolai könyvtár
van, ott mindenütt egyszersmind a könyvtárban levő könyvek száma
is kitétessék.

Mi is. akar lenni a mi kerületi egyesületünk?
Nem tartom feleslegesnek a szót, mely ebben az ügyben mondatik, - még

akkor sem, ba ingerel az.
Ha egy család a házát át akarja alakítani, vagy a meglevő mellé még egy

másikat, talán épen nagyobbat és díszesebbet akar építeni, ha van hozzá tehet-
sége: a családfő egyszerüen határoz és megkezdeti a munkát, - sem a felvégi
sem az alvégi szomszédnak semmi köze hozzá. De már, ha egy község akar
valami ujat alkotni, abboz sokaknak van közük s a lakosok között, a pártolók
mellett, mindig akadnak ellenzői is; ezeket azonban vagy meggyőzni lehet okok-
kal, vagy le lehet őket szavazni. Hát, ilyen község vagyunk mi, .Dun á n túl
e van g. tan í tói, - anyagi közösség nélkül. Ha ini akkora területen Iaknánk,
amekkora földet avagy csak egy megyei egylet tölt be, hogy ismernénk egymást
s összejövén, személyesen értekezbetnénk s megbeszélhetnénk ezt az ügyet: úgy
lebet, a nagy egyesület már meg is kezdte volna működését. De szétszórva élünk
s bármilyen nagyot kiáltson is az utczasor egyik nyugati szélső háza, a keleti
alig hallja azt meg, vagy ha meghallotta is, meg nem érti, - mire a hang oda

,ér, szétszóródik az.
Azért nem tartom feleslegesnek ebben az ügyben az újabb és újabb sz6t;

jöhet egy kedvező légáramlat, mely fl hangot tömören, kerekdeden. érthetően
viszi el, a legtávolabbra lakókhoz is.

Nincsenek előttem a kidolgozott alapszabályok, sem az ez ügyben már
mondott s közzétett czikkeket nem veszem elő, - nem hagyom általuk magamat
feszélyezni; csak igy szembehunyva, - ha mindjárt ismétlésekbe keveredern
s ha mindjárt semmi ujat nem mondok is,' - de lelkemmel látva. akarok meg-
felelni arra a kérdésre: m i is akar lenni a mi kerületi egyesü-
letünk?

Olyan- szövetkezet, a mely anyagi segélyben részeszítse tagjait, semmiesetre
sem; annak a hitegetésnek tehát, hogy abban más ele~ek által is, Ianyagilag
iámogattatni fogunk, értelme nincs.")

Én ugy gondolom, kettő az irány, mely előttünk lebeg, melyen előbbre tör-
vén, sikereket elérni' akarunk. Az egy i k, a nép nevel é s ügye, a más i k, a
mis aj á t ti g y ü n k. -

Hogy a népnevelésért a multban, a protestantizmus tett legtöbbet, sőt, hogy
egyedül ez tett érte valamit, ennek a szelleméből indult az ki: azt kérkedés nélkül
vallbatjuk. Az újabb. időben is, a jelentésekre hivatkozva, szeretünk .vele dicse-
kedni, hogy.még mindig a protestans iskolák a legjobbak. Fejemet csóvalóm én
erre, nem tagad ólag, hanem aggód va és csudálkozva. Hiszen a másik tábor kato-

*) Ez 11 vélekedés még eddig nem is nyilvánúlt senki részéről sem. Szerk-
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nái is csak abb6l az anyagból vannak gyúrva, a miből mi, náluk is csak az az
észjárás, a mi mi nálunk, őket is csak az a lelkesedés tüze heviti, a mi minket,
a versenyre, a mérközésre készek ők is, - hát, talán a klima s a talaj melyből
táplálkozásukat meritik, nem ugyanaz, a mi mi nálunk Í' Lehet, hogy intézménye-
inkben gyökerédzett oka, hogy sikerekben eddig, mienk volt a főlény. Hanem
tessék csak oda nézni egy kicsit, hogy mi történik ott most. Hogyan épülnek
rendre a palota-szerű iskolák s miként tétetnek nagyszerű fundaczi6k a tanitök
javára; hogyan gondoztatnak a tanintézetek s miként dédelgettetnek a népnevelők
Azután tessék csak, a már most ott történtekből elfogulatlanul levonni a konze-
kvencziát, hogy mi lesz abb6l most mindjárt, csak hamar. És - siessünk, mert
úgy lehet, a versenyben most mindjárt hátramaradunk.

A népnevelés még nem érte el tetőfokát, mutatja ezt, az a lázas munka,
mely ügyében, minden téren folyik, keresve a jobbat, a tökélyt. Feljebb és feljebbb,
előbbre és előbbre! - ez a jelszó. És haladunk; mindennap új eszmét, uj viv
mányt, új sikert mutat fel. A versenyből kimaradjunk-e mi? Vagy igy is félve-
hetjük-e a küzdést, igy parczellákra osztva, szétsz6r6dottan? Igaz, a népnevelés
általános igazságai igy is elhathatnak hozzánk és alkalmazhatjuk azokat; de mi
nemcsak népnevelők. hanem pro te stans tanit6k is vagyunk. Az én vallásomhoz

. szent tradiczi6k füződnek: tántorithatatlan hüség, rajong6 honszeretet, véres har-
czok' és sok, sok szenvedés. Ezekhez a tradiczi6khoz is hü akarok én maradni.
Tudniillik: amidőn a nép fiában az életreval6ságot fejlesztem, az emberiség s a hon-
szeretet tüzét élesztgetem, egyházamnak is hü és lelkes tagokat törekedern ne-
velni, a meg nem hamisított protestans szellemnek építek egyszerüségében is diszes
templomot. Ehhez az épülethez az anyagot én hordom és te, tiszteletre mélt6
kollégám, no meg a többi; de, hogy, honnét hordjuk a követ s hol rakjuk azt le:
az irány s a hely kijelölése leszen feladata a kerületi egyesületnek. Ebben a mun-
kában idegen egyesületektől segélyt ne váljunk. Ebben csak magunkra támasz-
kodhatunk. Szükséges a tömörülés ; az idő int, jelek mutatkoznak, vihar készül,
- vállvetett erő s az Úr kegyelme segít rajtunk. Apr ot est an s sze IIe m-
ben hat6 népnevelés érdekében a kerületi egyesületnek létre
kell jönn i.

Kié a népnevelés ügye il- - az emberiségé, az állam é, az egyházé. Nekem
csak annyiban ügyem az: amennyiben én annak munkása vagyok, - urunkámért
bért kapok; érdemem az, ha ezen munkámat nem a bél' arányához mérten, de
saját jobb meggyőződésemből eredt lelkiismeretességgel végzem s azt a lehető'
legnagyobb tökélyre fejleszteni igyekezem. Korunk a munkáskérdések kora; és
pedig nem azért, mintha a munkások a munkaad6k részéről valami méltányos
elbánásban részesüln ének. Mi tömeges fizetés-javítást egyházainkt6l nem kérünk,-
úgy sem tudnák megadni, Hanem, van egy általános 6hajtásunk, - megadása nem
jár valami nagy áldozattal, teljesitése, nem is valami nagy önmegtagadással. A
kerületi egyesület - úgy gondolom - ezt fogja érdekünkben, mindenek előtt,
szorgalmazni. Mielőtt kimondanám ezen 6hajtást, előbb egy emléket kell felfrissí-
tenem a multb6l. Az 1673-ik esztendőben Szelepcsényi a magyar protestans
papok sorában a tanit6kat is meghivta taaácsába, egy kis tréfás értekezletre; .-
az abszolut hatalom ezen fényes, de durva eszköze, ez által minket oly tényezők-
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nek ismert el, a kikkel sz6ba állani mélt6ságán a16linak nem tartotta. Ezt az
elismerést kivánjuk saját egyházunkt6l is. "A szabad protestans egyházban, velünk,
tanítókkal szemben is, ~lkalmaztassék a szabadság alapelve: semmit rólunk -
nélkülünk."

Barabás Gáspár.

A tanítók fizetése a multban és jelenben.
II. József már 1782-ben kelt egyik szabályrendeletében kimondja,

hogy a tanító fizetése falun legalább 300 frt, azaz: háromszáz forint
legyen.

1848. május 12-én kelt .rendelerében Eötvös felszólítja az egyház-
kerületek főpásztorait, hogy : "a tanítóknak mind a szellemi, mind
anyagi állapotát pont~san és hitelesen irassák öszsze", mert - úgy-
mond - "a tanítóknak méltó és illő ellátása elkerülhetetlenül kiván.
tatik. "

Ugyancsak az 1848-b~m tartott 1. egyetemes tanítógyűlés határo-
zati javaslatának egyik pontja igy hangzik; "A tanítók mint államhiva-
talnokok egyedül az államtól függjenekés attól kapjanak hivatalukhoz
illő fizetést. Huszonöt évig hivataloskodott tanító nyugdíjaztassék s
családja az országos földalapból egy telekkel adományoztassék."

1848. aug. 3. Eötvös benyujtotta a 19 S-ból álló javaslatát, melynek
tárgyalása alkalmával Hunfalvi Pál indítványozta, hogy a tanítók fizé-
tése 400 frtban állapíttassék meg.

A mit II. József 1782-ben elrendelt, a mit a vallás- és közokt.
miniszter, s tanítói kar és a törvényhozás 1848-ban szükségesnek tartott
és sürge tett, t. i. a tanítók anyagi helyzetének rendezése, meglett 1868-
ban. Eötvös által a tanítóknak 1848-ben nyujtott szép remények a harczi
zajjal elvesztek s csak második minisztersége alatt valósírhatta meg
tervét s nyujthatott be oly törvény javaslatot, mely a tanítói-fizetések
rendezését is felölelte.

Midőn ejavaslat 1868. junius 18-án a ház asztalára került, meg-
kezdődtek a támadások minden oldalról. Katholikusok és protestansok
egymást támogatták a javaslat megrontásában, módosították, kiforgatták
a szabadelvű intézkedéseket, de a legsilányabbat érintetlenül hagyták:
ez volt a 131. §., mely a fizetés minimumát 300 frtban állapította meg.
E § ellen csak tanítóink, a képviselőházban pedig Schwarcz Gyula
szólalt fel, k'i az akkor már 142 §-hoz potindítványt adott be, mely
szerént a, minimum 400 frtra lett volna teendö. Ez indítvány ellen
menydörgött .Tisza Kálmán, mire a ház azt nagy többséggel elvetette.
Lapjainkban leghevesebben Schwicker és Rill támadták meg e §-t,
többek közt ezeket, irván: "Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az
Alföldön minden napszámos háztartása átlag 400 frtot szükségel. Hát
annyi fizetése se legyen a tanítónak, mint egy napszámosnak ? Legyen
a minimális fizetés falun legalább 400 forint, városban pedig 500 frt;
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azonkivül adassék minden tanítónak 50-50 forintnyi 5-öd éves
pótlék. 'ii)

Hasztalan volt a tanítók felszólalása, kérelmezése: a hosszu har-
czokban elszegényedett és az önkényuralom zsarno kai által végkép
kifósztott nemzet képviselői többet nem szavazhattak meg 300 forintnál.
De kimondották első sorban azt, hogy "a tanitók fizetését a helyi vi-
szonyok szerént az iskolai szék á llapítja meg a tankerületi iskolatanács
(ma k'özigaz'gatási bizottSág) jóváhagyásával". És csak másodször , 'mint.-
egy függelék ként : »Aozonban tisztes lakáson és legalább egy negyed-
holdnyi -k erten k ivül is, a fizerés nem lehet kevesebb mint 300 (illetve
200)' frt."

,Természetes, hogy ·az·iskolafentartók a töcvénynek reájuk nézve
kedvezőbb szavai után indultak és rendszeresítettek 300 frtos tanítói
állomásokat. .Miután pedig 300 frtból meg nem lehetett élni, a tauítók
csakhamar feljajdultak, kérvényeztek. mozgalmat indítottak helyzetük
javítása tárgyában.

Már 1870-ben, tehát alig két évvel az emlitett törvény életbe lép-
te tése után egyetemes gy ülésre sereg lettek össze jobbjaink s e gyülés-
ben nem kevesebb mint 10 tételben foglalkoztak társadalmi állásunk
és anyagi helyzetünk" javításával. Ez alkalommal egyhangúlag mondották
ki: "ÁJlapíttassék meg a néptanítók évi fizetésének minirnurna, 600 frt-
ban, a mely összeg a tényleges szolgálatban töltött minden öt .év után
50 frttal emeltessék. "

És a mit 23 évvel ezelőtt kértünk, sürgettünk, azt kérjük, sürget-
jük gyüléseinken, szaklapjain'kba'n l87Ótől kezdve szü net . nélkül s ezt
kérjük, sürg etjük I'M is. '

Az 1890. évi egyetemes gyülésünk oly meggyőzöérvekkel, az igaz-
ságnak higgadt, nyugodt hangján bizonyította a fizetés-rendezés szük,
ség esség ét, hogy az 'elől a kormány már ki nem térhetett. Készitett
tehát e tárgyban törvény javaslatot, melyet mult évi decz havában tár-
gyalt és fogadott el a közoktatásügyi bizottság, f. évi január havában
hozzájárult 'a pénzügyi bizottság, -leg kőz.elebb pedig a p~rtértekezletek
elé kerül. Ha a szabadelvű pártkör is elfogadja, sernmí kétség benne,
törvénynyé lesz s vele anyagi helyzetünk rendezve lesz az évek nek

. talán hosszú sorára.
És hogyan leszünk ezután?
Lehetetlen. hogy - e javaslatot olvasva - végkép el ne keser ed-

. '. I

jünk. Hiába való volt 1868-tól máig' minden felszólalás, kér vényezés
könyörgés: a javaslatban . még mi!1dig 'ott kisért.. az a 300 forintos

·minimum.
. ..K9.rn1~nYl;tnk.a városiés falusi tanítÓ számára ma is csak annyit
óhajt .biz-t,osíta:ni1 a mennyit.cezelött li L évvel II. József elrendelt a falusi

1<) Ig'y' nyilatkozott 1's68-ban ugyan az a Schwicker. ki it 300 'frtos mínimumot még-
;ríísltŐ"javaslatára 'i893~han azt mondja, hogy "tekintélyes haladás" és efölött 'örömét fejezi ki!

Szerk.
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tanító sz árnár a ! Ujra szentesítést nyer az az alamizsna, melyet már
1848-ban kevésnek talált Hunfalvi Pál és melyet a törvényhozás már
1868-ban biztosított azon tanítók számára, kik 1-2 oszt. középiskolai
előtanulmány után 1/2-1 legfölebb két évi kurzust vég ez tek- soklevelet
nyervén 5-8 hónapon át tanítottak. Kormányunk nem veszi tekintetbe
azt, hogy az 1-2 osztály elötanulrnány .felemelfetett 4, 'sőt 5 osztályra
(a mennyiben 15 éves korában a tanuló rendesen 5 osztált végzett) és
az 1-2 évi szaktanfolyam ma már 4 évre bövűlt ; nem veszi tekintetbe
a tanító munkássaga iránt fokozatosan támasztott követeléseket sem,
melyek - különösen nem magyarajku vidéken - legfontosabb, de
legterhesebb hivatalok egyikévé emelik a tanítói' hivatalt. És végül nem
veszi figyelembe, hogy az élelmezés és a lakás viszonyok az utolsó évek
alatt hallatlan ar á ny ban nőtt drágaság mellett az 1868-ikiakhoz képest
legalább 50%-al kedvezötlenebbek. A kormány e szükkeblésége annál
érthetetlenebb, mert alig nehány hete, hogy az állaini alkalmazottak
fizetését rendezte és még a 6 gymn., po 19. isk. vagy re á.liskol aí osztályt
végzett irnoknak is 600 frtot, a hivatal szolgáknak pedig 300-500 frtot
biztosít.

A javaslat indokolásában figyelmünket felhivja e passus: "maga-
sabb minimumot azért nem lehetett megállapítani, mert nincsen pénzünk.".

Nem kérdezzük, hogy a többi tisztviselök számára, dúsgazdag- mi-
miszterek nyúg-díjazására, országház, országos kiállítás, füstnélküli pus-
kapor stb. stb. számára honnét van pénz? De hivatkozunk a vall. és
kőzokt. mini~zter jelentéseire, melyekben maga nyújtja a megdönthetet-
len bízonyítékokat az iránt, hogy a magasabb minirnurn megállapítása
semminemü nagyobb teherrel nem jár. Lássuk csak! Az 1890. évi kimu-
tatés szerént a tanítók létszáma 24645_ A személyi járandóság ugyan-
akkor kitett 11,322.269.74 frtot. Esik ebből egy személyre - ide értve
a rendes- és seg édtanítókat - 459.38 frt. Ha a miniszter , úr e k imuta-
tása igaz tényeken alapul, .mi áll utjában pld, a 400 frtos minimum
kimondásának, a' mikor minden tanítóra ugy is már 459 frt esik átlagul?
Hiszen hallottuk a rri,iniszter ur ajkáról, hogy az áll. iskolák tanítói
kevés kivétellel 400 frtot már is élveznek! A tány leg hiányzó. összeget
hátran fel lehet irni a fokozódó jövedelmek terhére! A közsé~ek pedig-
50-100 frtnyi több kiadással még nem kerülnek csődbe. Ha pedig a
felekezetek nem hajlandók tanítóikat tisztességesen állátni, változtassa-
nak át községi isko lákká '

De még a 600 frt minimum kimondásának is mi áll az utjában?
Helyezkedjünk csak az 1868--iki törvényhozás álláspontjára. 1868-ban a
tanítók létszáma vo lt : 17.792, kik összesen 3,606.114'95 frt, vagy is -átlag
202'68 frt fizetésben részesültek. A törvényhozás tehát az olcsóbb élet
es kedvezőbb la k á s viszonyok daczára, a mainál félannyi kvalifikácziö-
val biró tanítónak, az átlag~s fizetésnél li3-dal nagyobb minimumot biz-
tositott, Milyet kellene ma, 459'38 ftt átlag, a rendkivüli drág aság és
két annyi tanulmány mellett kimondani? •.
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Annyi bizonyos, hogya 600 frt mimmum megállapitása esetén a
népoktatásügyre szánt .ősszeget meg kellene toldanunk. De - miként
azt alább is látni fogjuk - korántsem oly összegekkel, melyet általában
hirdetnek! E megoldás nem volna egyéb, mint fokozatos fejlődés. Azzal
tisztában van mindenkí, hogy e törvényt egy év alatt úgy sem lehetne
végrehajtani. Hiszen az 1868-ikí 38. törvény végrehajcásához is 25 év .
kellett, fog kelleni ezen törvény végrehajtásahoz ugyanannyi idő. De
legalább megmarad a 'reményünk, hogy helyzetünk javulni fog, mert

I ha 300 frtos minimum uj sankczionálást nyer - mivel a törvényt mind-
untalan megváltoztatni nem lehet - az évek talán hosszu sorára meg
vagyunk fosztva a jobb jövőbe vetett reménytől. A 600 frtos miuimum
legalább tisztviselőnek és nem szolgának bélyeg-ez és végét vetn é ama
szégyenletes állapotnak, hogy gazdag városok 350-400 frttal szervez-
nek új tanítói állomásokat, kérkedvén azzal, hogy még többet adnak,
mint a .mennyit a törvény előir!

A szöban forgó törvényjavaslattal kapcsolatban hallottuk azt a
megjegyzést is, hogy voltaképen nem a minimumnak ujjoíag való meg-
állapításáról,' hanem azon 5278 felekezeti tanító (196 közs. isk. 'tanító)
segélyezéséről van szó, kik mai napig sem élveznek 300 frtot. És való-
ban sok országgyülési képviselő is azon hiszemben van, hogy csakis
erről van szö ; és mivel már ez is 600.000 forintot igényel, még a
400 frt minimumot sem lehet kimondani, annál kevésbbé a 600 forintot,
mert ez nem tudom hány millióval terhelné az állami háztartást. Ily
érvelés, szándékos félrevezetés, de egyuttal bámulatra méltó tájékozat-
lanság és megható naivság azok részéről, kik a nézetet és érvelést el-
fogadják. Mert: .

I. A javaslat határozottan ismétli, hogy a tanítói fizetés minimuma
~OO forint. Ezzel az ügy a képviselőházban az évek hosszu során el
van intézve, mert a legegyszerübb ember is feléri azt természetes
eszével, hogy a mit a törvényhozás ma törvénybe iktat, azt holnap meg
nem változtathatja. Hogy egy törvény módosíttassék, ahoz évek kellenek.

II. Szándékos félrevezetés azon állitás, hogy, azon 5278 tanító
fizetésének felemelése 300 frtra, az államnak 600.000 frttal több kiadást
fog okozni. A kérdéses javaslat szerént sem a folyó, sem a jövő évben
4e még két év mulva sem fog az állam egy krajczárral sem töobet
fizetni. Hiszen a javaslat 3 évi határidőt szab a felekezeteknek, a taní-
'tói fizetések kiegészítésére. És ha az iskolafentartók addig meg nem
adják a törvényes mini mumot, csak akkor pótolja a hiányzó összeget
az állam. (Addig is koplalhat az a néhány ezer tanító.) Tudván azt mily
jelentékenyen őrzik felekezeteink az iskola felett gyakorolt fenhatósági
jogukat, bátran áIlithatjuk, hogy 3 év mulva még 100.0"00 frt á llarnse-
gélyre sem sem+Iesz szüség. Felekezeteink nem szegények és az utolsó
perczben mégis csak beleharapnak a savanyu almába.

Ill. Nagy 'tévedés azt hinni, hogy e kérdés legjobb megoldása a
felekezetek segélyezésében áll. Ily intézkedés csak újabb rést ütne az
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1868. évi 38. törvényczikken, mely a felekezeti iskolákat kizárja az
államsegélybő1. A 43. § ugyanís, tisztán kimondja" hngy a községek
folyamodhatnak államsegélyért. Es nemcsak, hogy a törvény ugyanezt
a felekezetekre vonatkozólag nem mondja, de a 35. §, 39. § és 40. §-a
csak a községi iskolák számára biztosítja a nép k őzös vagyonából szár-
mazó jövedelmet, kizárván ezzel a felekezeteket. A lf>. § pedig határo-
zottan azt mondja, hogy a mennyiben a felekezeti iskolák a törvény
kellékeinek meg nem felelnek, községiekké alakítandók áto Ha a tör-
vény e szellemében a szabadelvüség utján egy lépéssel tovább óhajtunk
haladni, a 11. §-t, rnely a felekezetnek jogot ad arra, "hogy a tanítók
fizetését maguk határozhatják meg " , meg kell toldanunk e kitéte llel :
'. tekintetbe véve a jelen törvény 142. §-át~.

Minden más megoldás, de különösen a felekezeti iskolák dédelge-
tése, határozott visszaesés.

És végül IV. határozottan félrevezetés azon állítás, hogy a 600 frtos
minimum kimondása megzavarná az állami háztartásban helyreállított
egyensulyt és több rni llióval terhelné a közoktatásügyi költségvetést.
As állam a 719 iskolájánál (1890.iki adatok szerént) müködö 1241 - tan-
erőnek (rendes- és segédtanítónak) fizetés czimén kiszolgáltatott 708,797
fr tot, Esik ebből egy személyre átlag 571 frt. Hiányzik tehát a 600 frt
minimumhoz 29 frt, azaz azaz 35,989 frt. Ha a szabad lakás és kert
értékét nem számítjuk, ugy hiányzik 74,385. Ha tehát az átlaghoz
hiányzó összeget a, fokozódó jövedelmek terhére irjuk és tekintetbe
vesszük, hogy a segédtanítók fizetése ugy sem mulná fölül az 500 frtot,
ugy a 600 for intos átlag és igya 600 forintos minimum megadása az
álllarni iskoláknál még a jelen évben sem okozna 100.000 forintnál több,
kiadást. A községi és felekezeti iskolák pedig úgy sem esnek az állam
terhére. A ltözségeket - miként már emlitettük - 100-200 forinttal
több kiadás nem fogja csődbe juttatni. Az egyházak pedig óriási bir-
tokaik jövedelméből (? Szerk.) kőnny en pótolhatják a hiányzó összeg-
eket; a mennyiben erre kajlandók nem volnának, alakítassanak át
iskoláik községiekké.

Az itt előadottak szomoru tények; szomoruak a tanítóra nézve,'
mert azt bizonyitják, hogya tanítói hivatás megbecsülésében nagy ha-
nyatlás állott be; 's szomo ruak hazánkra nézve, mert a közmüvelődés
iránti érzék csökkenésének csalhatatlan jelei. A tanitóság ez ügyben is
megtette kötelességét. A hivatásuk magaslatán álló testületek felkeres-
ték kerületük országgyülési képviselőjét s megkérték, foglaljon állást a
kérdéses javaslattal szemben. Hiszszük, hogyamely tanítótestűlet ezt
még meg nem tette, az meg fog tenni, még mielőtt a javaslat a pártér-
tekezlete k elé kerül. És reméljük, nem lesz képviselő, kit kerületének
tanírósága ez ügyben fel nem keres. Ezzel tartozunk magunknak
és ügyünknek. Kötelességünket teljesítjük ezzel, nehogy utódaink gyá-
mol talansággal, szolgalelküséggel vádoljanak.
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Miként eddig, ugy ezuttal is bizalommal fordultunk a korrnány hoz ;
higgadtan, nyugodtan adtuk elő kérel münket, nem túloztunk, de 'el nem
hallgattuk megg·yőződésünket. Nem fenyegettünk azzal, hogy az ifjúsá-
got visszariaszt juk e pályáról, mert nem kivánjuk vissza azon időket, a
midőn elcsapott mesterlegények és kiszolgált altisztek kezébe volt letéve
hazánk közmüvelődése, a jövő nemzedék nevelése. És nem fenyegetünk
azzal, hogy a jövő képviselőválasztások alkalmával csak ellenzéki kép-
viselökre fogunk szavazni; úgy is tudja mindenki kötelességét önmaga
s a Haza iránt. Ha kérelmünket meg nem hallgatják és újra kezünkbe
adják a koldusbotot, kettőzött szorgalommal fogunk buzgólkodni mun-
kálkodni egyrészt azért, hogy hazánk népoktatásügyének hanyatlását
megakadályozzuk, másrészt azért, hogy oly nemzedéket neveljünk,
melynek több müveltsége legyen, mint annak, mely tanítójának, nevelő-
jének, második sz~i.1őjének vele gyakorolt' jótéteményét 821/2 kr.-nyi
napibérre becsüli!

Gockler Lajos.

Az iskolai naplöröl,
Ha az ember valamely czélhoz akar jutni - legyen az anyagi, vagy

szellemi téren - mulhatlanul szükséges, hogy czélt tüzzön ki magának, a
melyet elérni óhajt. A kereskedő, ha jól s biztosan akarja vezetni üzletét, s
minden nap, hetenként, havonkent vagy évenként tudni óhajtja, hogy vagyon a
nővekedett-e, vagy fogyott? szükséges, hogy a bevételről és kiadásról naplót
vezessen. Igy van a rendes iparosnál, jó gazdánál, sőt a hajó kormányzója is
naplót. vezet a megtett utról és gyakran mérések et, számitásokat végez, hogy
a kitüzött időben az esetleges akadályok számbavételévei czélhoz jusson.

Legtöbb sze.Jlemi munkás is kényszeritve van arra, hogy munkáanyagát
az időhoz viszonyitsa s minthogy mi tanítók szintén a kiszabott idő alatt,
bizonyos szellemi munkát végezünk,' tehát nekünk is szükséges jegyzetet ve-
zetünk az elvégzendő és elvégzett munkánkról.

Nem mondok új dolgot, ha 'azt mondorn, hogy minden tanítónak saját
jól felfogott érdeke parancsolja, ~ogy elvégzett iskolai tananyagát naponként,
vagy hetenként, egye' czélra szánt naplóba följegyezze a saját okulására és
mások meggyőzésére.

Kartársaim közül legtöbben tudják, hogy szükséges ily napló vezetése;
de sokan vannak azok is, kik nem akarnak vele vesződni, vagy nem lettek
kellőleg felvilágositva annak szükséges és hasznos voltáról. Sokan vagyunk,
kik a tanítóképző-intézetben, főleg a gyakorJó-iskolában hallottunk már napló-
vezetésről, sőt láttuk is, midőn gyakorló-iskola után, az illető osztály tanítója
szorgalmasan beiegyezte. a mit elvégeztünk növendékeivel, vagy újabb pálya-
társaink, - kik persze nem oly nagy urak, mint mi voltunk, - szerencséjükre
maguk vezetik a naplót és ez igy van jól ! Mert mi csak hallottunk haran-
gozni, de az újabban belépett növendékeknek, maguknak kell huzui a harang
kotelét.
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Elmult 8 év az intézeti szép élet után és én folyton azon boszankodtam,
hogy bármily szorgalmas legyek iskolámban. nem tudtam a kitüzött tan anya-
got kedvem szerint elvégezni. Persze nem - végezhettem a tanévet soha úgy.
hogy azt mondhattam volna magamban: most , az egyszer czélhoz értem;
mert ha iskolámba bementem, akkor kellett azon gondolkodnom : hol is hagy-
tam abban? Igy van ez sok pályatársunknál, a családi gondok, a gazdálko-
dással való bajlódás stb. miatt, kevés nyugodt órát tölthet. iskolajában az
ember, főleg ha czéltalanul dolgozik. 'kedvencz- tárgyait hosszasan, másokat
kipkedve-kapkodva kénytelen végezni. Elpanaszoltam kellemetlen tapasztala-
tomat egy derék öreg kartársomnak s őszinte barátomnak és ő azt kérdé:
-Van-e munkafelosztásod ? vezetsz-e napjót ?« Munkafelosztásorn a kerületi
tanterv s naplom ez: a mit ma meg nem tehetek, halasztom holnapra. .:

-No lásd, ha a szünidőben megcsinálnád az évi tantervet s vezetnél
hetenként jegyzetet az átvett anyagról, akkor mindig tudnád, hogy, hányadán
vagy a dolgoddalc• Mondott még többet is a jó barát, köszönet érte!

Ugy tettem mint barátom: fölosztottam a végzendő tananyag-ot hóna-
pokra s hetekre, segitségemre jött több szakmunka s vettem egy tiszta napló
könyvet felosztottam 10 rovatba. rnelynek minden rovatában 5 centimeter
tér volt a jegyzetek számára. 1. Valláso 2. Olvasás és irás. 3. Nyelvtan és
irálygyak. 4. Számtan. 5. Földrajz. 6. Történet. 7. Természetrajz. 8. Ének s
dal. 9. Mezőgazdaság s kertészet. 10. Jegyzet. Ezen utolsó rovatot utóbb,
torna és egészségtan jegyzeteire fordítottam. Fölülről lefelé naplómban '11/2 cm.
a tantárgyak 1-1O-ig való feliratának, vettem 7 cm. a Ill. csoport jegyze-
Jének, 5 cm. a II. csoport jegyzetének s végre alul 4 cm .. az L csoporttal
átvett tananyag bejegyzésére forditottam és e naplóba, - melynek - Het i
nap 1 ó- _ czimet adtam, - éveken át szorgalmasan jegyezgettem. Sok min-
denre reá jöttem eheti naplórn jegyezgetése mellett; beszéltek nekem ott a
néma betük hangosan: lusta voltál, többet vettél át e héten, mint növendé-
keid megbirják; a tankönyv hiányos s a kerületi tanterv itt-ott kivihetetlen
stb. Évek teltek el - nem mondom meg mennyi - mig végre azt is mon-
dották naplómban a' néma sorok : most úgy-ahogy jó a mérleg.

Belátta azt már sok tanügyhöz értő férfiú, hogy ily napló, jegyzet, vagy
mint mi a vasi felső esperességünkben elneveztük : -Osztálykönyv- nélkül,
a jelenlegi népiskolai anyaghalmazt czélszerüen és jó eredménynyel feldolgo_zni
nem lehet, s ha a helyi, nyelvi, egészségi- és rendetlen iskoláztatási viszonyo-
kat nem veszszük számba; ha munkánk menetét nem ellenőrizzük : akkor ott
vagyunk mint iránytü nélkül a hajós; napló nélkül a kereskedő, iparos és
a gazda. Az év elrnulik s kénytelenek vagyunk bevallani lelkiismeretünk meg-
nyugtatására: a mi el nem fogyott, az tiszta maradé k. Csakhogy az a tiszta.
maradék nekünk -rninuszt- jelent s az ily -rnore patrio- való g-azdálkodás
úgy az anyagi, mint a szellemi téren megboszulja magát nem csak rajtunk s
utódainkon, hanem növendékeinken is.

Tehát félre azon hanyag közömbösséggel, ne mondja azt még a
rest tanító") se, hogy a heti naplójegyzet haszontalan időpazarlás, hisz ez

Hát lehet olyan is? ! Szerk.
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nekünk nemcsak okulásunkra, buzditásunkra, 'de egyszersmind védelmünkre
is van.

Ha esetleg egy oly iskolavizsgáJó toppan be hozzánk, ki nem tanul-
mányozta a ker. tantervet, vagy ismeretlen előtte tartalma és azt kivánja,
mint egyszer egyik tette nálam: •Vegye elő Jónás próféta történetétv, - én
hivatkoztam tantervünkre és arra, hogy az alsó három osztályban ez nem
fordul elő, hiába volt! jól lepiritott hanyagságomért, - persze ma oda tenném
az ily iskolavizsgáló elé a ker. tantervet és az osztálykönyvet, csak azt mon-
danám neki: ennyit kell végeznem és ennyire vagyok. Oly iskolavizsgáló hála
Isten, ma már nem hiszem, hogy legyen, ki az ily argumentum előtt meg
nem hajol, főleg ha a végzett munka megközelíti aczélt.

Tehát iskolai naplónkat oly segédeszköznek tekintsük, mely bennünk
int, buzdit, oktat és véd, azért szomoru volna, ha ezen üdvös újitást - mert
sokaknak új - nem igy fognánk föl, hanem mint néhány java erőben lévő
pályatársam előttem nyiltan kimondá: 'f\. napló vezetés haszontalan idő-, tinta-
papirpazarlás és hajszálhasogatás-, Csakhogy nem messze van az idő már
odáig, hogy köztünk még a legrestebbnek is meg kell szokni e hasznos fog-
lalkozást, ha hajszálhasogatásnak tekinti is.' A vasi felső esperességben ez
évben már mindenik pályatársunk kötelezve volt Lemle János felső-lövői
kartársunk által szerkesztett és Schodisch L. felső-eőri nyomdász által kiad ott
- ugyancsak nála ~apható - »Osztálykönyvbe- iskolájában szorgalmasan
jegyezni. ,

Ezen könyv mintájára, vagy-az én gyarló heti naplóm fenti leirása szerint
könnycn lehet egy oly naplót készíteni, mely a mulasztási és anyakönyvi,
illetve felvételi naplót is feleslegessé teszi. Tehát kedves kartársaim, a ki
könnyiteni akar munkáján és sikeresen óhajt dolgozni, az vezessen iskolájában
naplót. ' M. K.

HymnU8Z.
Éltetője az egész világnak!
Éltesd az én drága szép hazámat.
Ha baj éri, légy oltalmazója,
Bánatában megvigaszttdója.

Ezred évre a4j új ezred évet;
Sokasuljon s boldogulj01lnéped.
S ha véget vetsz, Isten, evilágnak,
Legvégsónek hagyjad szép hazámat.

Tóth István.
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A szabadságharcz vezére.*)
(Elmélkedés Kossuthröl).

A nagy szellemek óriási tükrökhőz hasonlítan ak, melyekben egy
nemzet megláthatja saját képét, n.cly töl elborzad, ha sülyedését és ha-
nyatlását mutatja, de megifjul és föllelkesül, ha fényes jövővel kecseg-
teti. Ily nagy szellemek voltak hazánk XIX. századi történelmében
Széchenyi, Kossuth és Deák, a kiknek nevéhez nagy nemzeti megúju-
lásunk dicsősége fűződik. Bár mindegyiknek más hivatás jutott a gond-
viseléstől osztályrészül, nagyságuk forrása közös volt, az, hogy reagál-
tak a nemzet mély sülyedése ellen s e rendi érdekek iránt elfogult kor-
ban találtak egy nemzeti eszményt, mely minden osztályt lelkesített'
mert valósulása a régi állam rend bukását s egy új, eszmékben termé-
kenyebb kor, nagyobb teremtő erővel biró nemzedék jövetelét jelen-
tette.

A kor, melynek intézményeit reformatoraink megtámadták, a nem-
zeti sülyedés kora volt; Vörösmarty e sza vakkal jellemzi: "álom öldősi
asziveket s a tehetetlen kor jött el" ..

A magyar érzéketlen volt minden nemzeti czél iránt, csak szük
kőrü rendi érdekekért hevült ; nem jog. nem szabadság, hanem kivált-
ság volt a politikai kűzdelrneik legfőbb czélja és rugója; az ország-
gyülés tehetetlensége érzetében nyugodtan tűrte, mint csorbítja évről-
évre a nemzeti autonomiát egy idegen korrnány, mint változtatja tar-
talmatlan formálismussá az ősi alkotmányt, melynek nem ártott az
absolutismus és a franczia forradalom ostroma. A nemesség a kormány
előtt meghunyászkod va, szolga módra csúszott, mászott, hogy a polgár-
sággal, köznéppel szabadon érez tethesse dölyfét, hatalmát.

A nemzet gazdagságának forrását a jobbágyság elnyomásában
kereste s gondatlansága miatt hazánk gyarmatává lett Ausztriának. -
A magyar nyelv "nem lelé honját a hazában;" még a költészet is,
mintha hütelenné lett volna hivatásához, nem a jövöben, hanem a mult-
ban kereste az eszményt. Találóan jellemzi e kort Gyulai Pál: "a közélet
egy nagy temetövé vált, a hol mindennap egy drága jogunkat helyez-
tük a sirba. "

Széchenyi volt az, a ki az első nyilat röpítette a kőzépkori társa-
dalom épületének gyulékony fedelébe. Merészen indult előre az ösvé-
nyen, melyet iróink törtek s kimondá a nagy jelentőségü szót: Magyar-
ország nem vol t, hanem 1esz.

A nemzet, ha élni akar, ne panaszolja folyton közjogi sérelmeit,
hanem más nemzetek példájára a nemzetgazdaság terén munkálkodjék,
legyen vagyonos, legyen müvelt, s ha e czélját elérte, lesz ereje jogai
érvényesítésére is. Széchenyi programmja, bár sok követője akadt, nem
volt olyan, hogy az egész nemzetet egxesíthette volna.

*) E márczius Lő-iki elmélkedés mult számunkba már nem volt felvehető, bár a mult hóban
lett volna időszerü ; mindazáltal közöltük most, ily tárgyu czikk mindig id őszerü. Szerk.
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A magyar jobban szerette a szabadságot, sem hogy arról bármi
kedvezményért le tudott "volna 'mondani. Drága volt neki az ősi alkot-
mány akkor is, midőn már nem nyujtott neki elég védelmet a kormány
önkénye ellen s elavult formái nehéz k ssé tették a törvényszerzés és
k őz ig azg atás munkáját.

A nemzet más vezért keresett, a ki a haladás igéjét hirdesse, iz-
gasson az elavult intézmények ellen, de védje ősi jogainkat is s új biz-
tosítékokat követeljen a közszabadság számára. E vezért, a ki a sza-
bade lvü elemeket egyesíteni tudta, a nemzet Kossurhba n találta meg.
Kossuth nem kereste a politikai vezérséget, a nemzet önként ajándé-
kozta meg bizalmával, midön 1841-ben a Pesti Hirlap programmját ki-
fejtette. . .

Széchenyi megdöbbenve nézte, mint ragadja ki kezéből a zászlót
egy hatalmasabb kéz. mint hódít ja el tőle a nemzet szivét egy ékes-
szóló ajk s egy varázshatásu toll, mely azt hirdeti, hogya nemzetnek
szabadsága és nemzetisége épen oly drága kincse, mint vagyona és
müveltsége. Széchenyi hiába állt a rohanó ár elé, hog-y feltartóztassa,
nem birt vele; a nemzet bizalommal követte Kossuthor, a ki teljes poli-
tikai és gazdasági függetlenséget követelt hazája számára.

Az a nagy polemia, melyet Széchenyi és Kossuth egymás ellen
folytatnak, nyilván valóvá tette a szakadást a reformmozgalmak megin-
dítója s az ellenzék k őzt, A harcz K~ssuth győzelmével végződött. -
A nemzet az ő pártjára állt, me';t azt látta, hogy Széchenyi Kossuthban
saját eszméinek harczosát tá~adta meg, és nem volt elég müveltsége
arra, hogy Széchényi finom megkülönböztetéseit a lényegről és mod or-
rói, az ész és sziv politikájáról megértse. Széchenyi megtámadta Kos-
suth~t, hogy csak a létező társadalmi rend ellen izgat, de nem fejteg-eti
pozitiv javaslatokban "a jövendő feladatait.

A nagy államférfi feledte, hogy ő is a régi r-endi alkotmány és
szellem támadásával kezdte politikai pályáját s minden átalakulásnak
kőzös törvénye az, hogy nem lehet sikerrel izgatni új eszmény, új elvek
me llett, míg a régi ideál tisztelete a nép szivéből ki nem veszett.

Széchenyi az ország 'reformálását a fönernességt öl várta, mely
müveItebb volt, Kossuth a köznemességtől, me ly hazafiasabb volt. Az
idő Kossuthnak adott igazat.

A főnemesség a konzervativ táborba állt, s a reformeszmékért,
miket Széchenyi müveiben hirdetett, az alsó tábla, a köznemesség kép-
viselete küzdött leglelkesebben. Széchenyi azzal vádolta Kossuthot,
hogya forradalom örvényébe ragadja a magyart, polgárháború üszkét
veti a nemzetbe, de e jós lat sem teljesült.

1848. márczius havában n::.gy átalakulás tőrtént, de békés uton, a
törványes formák k őzt ; utóbb vér folyt az igaz, de a törvényes álla-
pot. fentartásaért. Nem Kossuth csinált forradalmat, hanem az udvar;
nem Kossuth hagyta el a törvényesség te rét, hauem a reactio, mely
visszakővetelte a magyar szabadság legfontosabb biztosítékait. S hogy
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e harczot nem egy párt" hanem az egész nemzet küzdötte vég ig, az
Kossuth Lajosnak sa vele egyetértő ellenzéknek dicsősége.

Kossuth .valódi ,gyakorlati államférfi volt; nem gondolt ki új ál-
Jamjogi elméletet, nem hirdetett új politikai elveket, de bámulatos
érzékkel tudta minden rendszerből kiválasztani azt, a mi gyümölcsöző
lehetett nemzetére.

Ö tette 1848-at a' nemzeti megváltás esztendöjévé, Ö tette jóvá azt
a nagy igazságtalanságot, h~gya jobbágy \ a honpolgárságnak csak
terheit érezte, de áldásaiban nem osztozott. A sajtóról levette a tör-
vénytelen bilincseket, ledöntött minden válaszfalat nemzetiségek, vallá-
sok és osztályok között.

A nemzet vagyonáról, véréről nem rendelkezhetett többé idegen
miniszterium, hanem az országgyülésnek felelős magyar kormány. -
A jobbágy tulajdonosává lett a földnek, melyet müvelt, a teljes vallás-
szabadságot 200 év óta először megint törvény biztosította. Ez mind
Kossuth müve volt, a ki a politikai helyzet ügyes felhasználásával uj
biztosítékokat szerzett a nemzeti szabadságnak. Széchenyi kénytelen
volt meghajolni nagy ellenfele óriási sikerei előtt. "Bátrabbak, meré-
szebbek, irja egy czikkében Kossuthról, kikkel magasb szellemi hatal-
mak látszanak szor osb szövetségben lenni, néhány' nap alatt oly alapra
tektették hazánk 'jövendőiét, minő't mi hangya ~unkások évtizedek vagy
generatiók után tudtunk volna csak megállapítani". Széchenyi e szavai-
val világosan elismeri tévedését és Kossuthot igazolja a kelet népe s
a politikai programmtöredék suJyos vádjaival szemben.

Kossuth alkotta a márcziusi törvényeket s ő védte meg érvényő-
ket a félte vezetett nemzetiségek s a reactió nyift támadása ellen. Nem
ő idézte fel a háboru veszélyét hazánkra; 'mert Ő saját szavai szerint
- nem ismert átk osabb, undokabb bűnt, mint játszani a polgárok vé-
rével és a nemzet nyug'alrnával", Elment az egyezkedésben a végső
határig, de midőn azt kivánták tőle; hogy a békéért áldozza fel a
nemzet becsületér, a közszabadság legfontosabb biztosltékait; az felelte: '
dÖntsön kőztünk a fegyver. "Magyarország az önvédelem terén áll, -
igy szólt az elcsüggedtországgyüléshe~ -;- oly igazságos téren tehát,
melynél igazságosabbat nem ismer a historia, mégis kinyujtá az en-
gesztelésre karjait, de azt felelték, halj meg, ha békét akarsz! Ha igy
felelnek, nem tehetünk egyebet, minthogy védjűle magunkat, mert hisz

'halpi lesz idő akkor is" ha elvesztettük a nemzeti lét harczát.".
A küzdelem megkezdődött az egyenlőtlen erejü haczosfelek közt;

Kossuth dicsősége, hogya nemzet, mint egy férfiu kelt, föl szabadsága
védelmére s hősi kűzdelméve l kivivta a müvelt : és' szabd népek tisz-
teletét. I .-

. Kossuthnak politikai pályafutásában két vezére volt ; a szabadság
és nemzetiség eszméje. E két eszmének szeretete nála, egygyé, olvadt,
mert érezte, hog y a szabadságnak a nemzet iség i érzés ad erőt, életet s
a szabadság viszont a nemzetiségnek, ,nemzeti rnüvelödésnek éltető leve-



118

göje. Azt hitte, hogy a szabadság a kőzős szenvedések emlékénel is
e rösebb kőte lék s az ország külőnbőzö nyelvü nemzetiségeit, közös
czélu, együtt érző nemzetté forrasztja össze. ._

Midőn 1848-ban arra intették, hogya magyar faj hegemóniájá!:.
biztosító hatósági képviselet helyett ne' hozza be a nyugaton divatos,
de a nemzetiségek erejét érvényre juttató népképviseletet, azt felelte:
"Kicsiny hitüek! nem ismeritek ti a szabadságnak varázshatását, erő-
sebb az, mint a vallás, nemzetiség, vér- 'és baráti rokonság,' melyeket
egyesiteni képes a hazafiságban". '

A nemzetiség és szabadság közös ügyét szolgálta, .midőn a véd-
egyletben testet ada"tt a hazánk gazdasági függeÚensége népszerü esz-
méjének. Kossuth álJameszményében a czél "nemzeti jólét, . mely a sza-
badság gyökeréről ,hajtson". Allam eszményében meg volt. a, monarchi-
kus jellemvonás, de alárendelve a szabadság örök elvének. "Dinasztiá-
ért, - ugymond - mely népeinek szabadságára támaszkodik, mindig
keletkezik lelkesedés, de egy nyomasztó kormányrendszerért soha ..

Kossuth bár éveket töltött az ud var gyülölete miatt a börtönben,
hü volta dinasztiához; a tőrvényte lenségek; a hitszegések hosszu sora
l ők te öt .arr a az utra, mely az 1849·ik április 14-iki függetlenségi nyi-
l-atkozathoz vezetett. Ez volt a nemzet válasza a márcziusi diplornára,

Kossuthot_ nem társadalmi állása, hanem lángesze, páratlan ékes"
szólása állította a nemzet élére.

A dicsőséget, mely fejének ősz fürtjel kőrül rezeg, nem. csupán .az
államférfi' bazafisága szerezte, .hanern az iró géniusza is. Ö tette a hir-
lapirodalmat .óra mutatóvá a nemzet életében; hajnalcsillagává a vilá-
gosság napjának; a -jelen izzadó munkásává, mely a jövőt előkészíti ;
élesztő fuvalmává a rejtekben csillámló szellemszikrának ; örévé a jog-
szerüségnek ; reményhorgonyává a szenvedőnek; zász lóvá, mely kőzül
szeUemitábort -üssenek,a kiket egyenlő érzelmek vezetnek, a kiknek
szivőkben egyenlő érzelem ég". Kossuth szónoki és irói müvészetériek
varázsával, jellernének a közönséges mértéket meghaladó nagyságával
uralkodott nemzetén. '

Az isteni gond viselés 'végig vezette őt hatalom és' jólét virágos
kertjén, végig a hontalanság és szükölködés kietlen sívatagán, de
Kossuth mindig ugyanaz maradt: szegény, szabad, becsületes, Lelke
rokon volt Cincinnatuséval, Washingtonéval, akik nem vágytak a hata-
lom polczára, de midőn a viszonyok oda juttatták őket, huzgó hü szol-
szolg ái lettek nernzetőknek .s kötelességök teljesítése után visszatértek
az ekéhez vagy házi kert jök árnyas gyümölcsfái közé.. Megvolt Kossuth-
ban a dicsőség vágy, de rcsak egy dicsőségre vágyott, hogy megmentse,
nagygyá; dicsövé tegye a hazát.

Negyvennégy éve már, hogy letűnt az activ politika sainpadáról
s 'idegen ég alatt visszavonultan él, . A sors megtagadta től~ a fáradal-
maival megérdemelt jutalmat, hogy közvetlen szernlélöje legyen nemzete
emelkedésének, a békés haladásnak. Bajtársai, kik vele küzdőttek, ellen-
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felei, kik vádolták, kidőltek mellőle és sirjukban álmodnak régi har-
czaikról; egyedül ő m';'radt meg a nagy időkből, rnint élő emlékszobor
bizonyságot tenni a késő utókor előtt, hogy az a nagyszerü küzdelem,
melyet két nagyhatalom egyesült erejével- vívtunk, nem volt álom, nem
csapongó képzelet játéka. Vele szemben e1némulnak a pártok, az ő
fenséges ajakjához nem hat fel a mi kisszerü viszályainknak földi zaja
s hontalanságát megédesíti az a tudat, hogy nemzete érzi azon alkot-
mány becsét, melyet a'z ö teremtő geniusza és hazafisága szerzett szá-
mára.

Visszatekintve történelmünkre, fájdalom érzése kél szivünkben,
mert szabadságunk hősei kevés kívétellel gyászos véget értek.

Bocskay méreg által hal meg; Bethlen Gábort megölik a roppant
erőfeszítések; Zrinyi Miklós rejtélyes halála megdöbbentő gyanut éb-
reszt a kortársak szivében; zrinyi Péter, Frangepán, Nádasdy bakóbárd
alatt véreznek el; Thököly és Rákóczy Ferencz számkivetésben végzik
éltöket, megtagadva a: nemzettől, a melynek szabadságáért harczoltak;
az utolsó Zrinyi megőrül, Wesselényi szeme világát veszti a börtönben,
hová a kormány önkénye zárta. S Kossuth félszázadig tartó számkive-
tést nyer jutalrnúl, kizár ást a polgárjogból, malynek áldásait millók szá-
mára biztosít/otta. De e jelenségben van valami felemelő is. A börtönök
éje, a végetlen szenvedés, a vértanúi halál nem visszariasztó példa volt
a következő nemzedékeknek, hanem ellenállhatatlan ösztön a haza és
szabadság szeretetére. A múlt biztosít arr ól, hogy igy lesz a jövőben ís.
A radostói halottat s az agog turi ni remetét nem lehet törvényczikkek-
kel számüzni a nemzet köztudatából ; élni fog az emberek emlékezetében
századokon át, mig meg nem valósul az eszmény, melyet czélul tüzött
ki nemzete elé.

Ez az eszmény: Magyarország teljes politikai és gazdasági függet-
lensége.

A természeti világ gyakran jelképe a szellemi világnak. A szántó-
vetőnek, midön földjébe elveti a magot, napokíg kell várnia, mig kikél,
hónapok. mulnak el, mig megérik s gahonáját learathatja.

oA mag, mit Kossuth ezelőtt 45 évvel elvetett, már kike'lt, javában
virul, érik s eljő nem sokára -:- adja Isten! ...:.:..az aratás ideje !Éljen
Kossuth Lajos !:

Kovács Sándor.

Legédesebb vallomásom.

Legédesebb vallomásom
Téged illet, szép' hazám!

Nemcsaé mondom, de érzem is,
Hogy seéretlei: igazán.

\
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S a legbuzgóbb imádságom
Téged illet, Istenem!

A kit, eddig annyit vertél,
, AZdd meg ősi lz~mzetem!

. 1

Gondolatok. '
Az aesthetika: a' müv:észetben nyilvánulóiszépség törvénykönyve.

Greguss.
A nemes társalgás' élénkíti a kedélyt, gazdagítja az elmét, nemesiti

a szivet, az -élet szenvedéseit tűrhetövé va rá.zso lja.vsőt eloszlatja;' az aljas
:körhep ellenben eltörpül a Iéle k, megrozsdásodik .a' sziv, s undor rá
fajul, az érzelem. . B.

, , Sok bajunk van a világ fülével. hajót ·vagy jelest tettünk, azt óhajt-
juk; hogy az egész világ- meghallaná! Ha rosszat cselekedtünk vagy
bakot Jöttünk, azt akarnánk, se füle se szemeine volna. Fáy András; .

A nagy elméket vagy önmaguk hoz mérve alacsonyitják le a félsze-
gek,. vagy viasg á.lat nélkül bután imádják öket az ostobák. F4y András.

Oly ember, a ki, midön fölkel, nem tudja' mihez kell fognia,.a
kinél a véletlen dobja oda az üdvös vagy üd vetlen foglalkozást és időtől-
tést ; aki nem tűz maga elé czélt, nem' választ szakpályát és nem
.képezt lelkét --úgy -- hogy 'aza czélja által feltételezett felada tok
megoldásában képességet ügyességet, kitartást tanusítson : az ily ember-
r8lsajátképen nem mondhatjuk, hogy él az csak teng mint a növény,
él mig tápláléka van, ha az elfogy kiszárad. Székácsyózsef.

Az igazat megmondó embernek kevés barátja-lesz, de ha talál
baráto kat, - azokra mindig , számíthat. R. S. H.

Az egyetlerf sirk ö melyen a barátság virága örökké zöldül: az
emlékezet: • R. H.

Nincs sernmi.va rniröl az ember jelleme jobban felismerhető legyen
mint arról, ami.t ?evatségesnek talál. Goethe.

A' tanulatlan ember beéri azzal, ha csak valamit 1 á tha t; a müvelt
ember"érezni akar; az elmélkedés csak egészen művelt ember-
nek kellemes. Goethe.

Mi a szép? A szépet érezni kell, azt.JeÍrni nem lehet, mondja Goethe.
B.

'l'arlözás.
Bevezetésül megemlitern, .hogy,tarlózás -alatt az a dolog értetődik"

mikor valaki az aratók -után .fő lsze di az elhullott gabona-kalászokat.
Egy nagy mezőre léptem é~ is, és végÍg menvén rajta, azon gon-

dolkodtam, mit csináljak? Láttam' a: szebbnél-szebb kévéket, telve
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hasznos magvak kal j de észre vettem' azt is, hogy sok kalász ki van
hullva és elhatároztam a ta rlózást. Szedek föl belőlük - gondolám -
azután elviszem a mezö urához, bemutatom teljes szerénységgel, szépen
kérve öt : méltassa munkámat megtekintésre. Ha érdemes lesz arra,
hogy a többi kévék közé fölvétessék, tegye oda; ha nem, akkor sub
rosa mondja meg, hogy a tar lózáshoz nem értek. Részemről nem lesz
miatta harag, mert még csak az elején vagyok, csak az első kalászt
mutatom be.")

E bevezetés után megmondom, hogy a mező ura, ön az t. szer-
kesztö úro És most ismét eg'y bevezetés. Ezelőtt -- talán -,' 3-4 évvel
föl lettem szólitva, hogy az "Ev. Népiskola "·ra fizessek elő. Készséggel
megtettem volna azonnal, ha a ner vus rerum eng'edi. De a mi le~főbb
ok volt, azt is gondoltam, hogy hiszen már annyi tanügyi lapok jár-
nak, hogy az uton egymásba ütköznek; tehát minek megint egy új
tanügyi folyóirat ? Történt azon ban, hogy az 1892-ik év elején kezembe
akadt az "Ev. Népiskola" egyik száma és ait figyelemmel átolvastam.
Megtetszett az nekem egyslerre és aztán az 1892-ik évi juniusig meg-
jelenteket - egy tanító szivessége folytán - mind átlapoztam. S most
igazat beszélek, mikor ezt mondom: az eddig általam olvasott paeda-
gogia! lapok k őz őtt az "Ev. Népiskola " az, a me ly leginkább inyern
szerint való, leginkább kielégit; nem csak azért, mer t én is evangelikus
vagyok, hanem azért, mert csupán olyan dolgokkal foglalkozik, a mik
egyenesen az ev, nevelés-oktatás keretébe valók; a mikből a tanító
szive, le'lke táplálékot vehet. ' '

Előfizettem tehát - bár későn - e jóizü lapra és olvasója lesz e k
- ha mind a ketten élünk - a halálos holtig .. Söt kedvem jött arra
is, hogy néha-néha egy-egy véleménynyel oda sorakozzam az "Evang.
Népiskola " munkásai kőzé. De mivel én hátul kullogok, most már csak
a tarlózás illik hozzám.' N ern akar. 'az én tarIózásorn kritika lenni, mert
ahoz okosabb ember kell, mint én ; hanem csak szerény véleménynyil-
vánitás, mint rámutatás egyes, elhullott kalászokra, .hog y nézzék meg
azok is, kiknek a figyelmét talán elkerülte. "-:r;öbb szem többet lát".
Meg azután a szerkesztői tollak mintegy főlhi vnak az eszmecserére.

Hát menjenek az aratók Isten nevében előre, én megkezdem a
tarlózást, Az első kalász, melyet fölveszek, az 1890. évi 12-ik számban
van, s neve: "A'fallásoktatás falusi népiskolában". Gyakorlati leczke,
stb E kalászban találtam 193 szemet (kérdést ) és elbámultam.
Mondám magamban: ez bizonyosan Pharao álmodott, termékeny k alá-
szai kőzül való j aztán megakadtam úgy, hogyha valaki meg nem kő-
nyörül rajtam, hát nem tudok odább menni.

Épen ez lesz tarlózásomnak valódi cz élja, szépen kérni valakit az
aratók között, hogy engemet és talán másokat is világositson föl; mert
úgy hiszem, nem csak magam vagyok olyan kőkorszakbeli ember, a ki

*) Tar16zását szivesen veszszük, sok haszonnal járhat, Hát csak hadd lássuk a többi
kalászt is; a melyikben mag lesz, bemutat juk olvas6inknak is: Szerk.
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a minta előadások és gyakorlati leczkék ilyetén fajtáján tönnakadok.
Azt senki se higyje, mintha csökönyösen ragaszkodnám a kőkorszak hoz.
Nem biz én ! Sőt belátom a vas előnyös voltát, mig ellenben a kőnek
is meghagyom az érté két, a maga helyén.

Az "Ev. Népiskola " első számában átnéztem a szerkesztő urak
programmját, melyben az is foglaltatik, hogy e folyóiratokban a tanítók
egymást oktatva tanítsák. No hát ezt kérem én most. Oktasson, tanítson
meg minket egy jószivü pályatárs, világosítson föl a következő kérdé-
sekre nézve: az ilyen minta előadások, gyakorlati leczkék miért k ő-

zöltetnek a tanügyi lapokban? Az ért-e, hogy úgy kezeltessék az isko-
lában minden tantárgy, úgy legyen-e tárgyalva minden leczke, vagy
csak vizsga és értekezlet alkalmával? Avagy csak sátoros ünnepekre
kell-e az ilyen? Vagy talán a közlő pályatársak azt akarják megmu-
ta tni ,: hogy igy volna jó? Szóval, arróvalók-e ezek, hogy mi hátul-
kullogók tanuljunk belőlük, vagy csupán csak olvasnivalók ? Mert én
nyiltan megvallom : nem értem, nem vagyok ;képes fölfogni, miképpen
lehetne még osztatlan (talán osztott?! Szerk.) 5skolában is. eszerint
tanítani ?! Hiszen ebben a gyakorlati leczkében félévre való tananyag
össze van halmozva; s ha nem volna. a czime ."Gyakorlati leczke", ha-
nem gyakorlati tanmenet a második hitágozat Itárgyalásánál, akkor -
hosszuságára nézve - bele tudnék nyugodni. De egy leczke! Uram
Isten! Ha a többi tantárgyak is ilyen módon adatnak elő, akkor a ta-
nítónak két életre s három tüdőre lenne szüksége és a napokat 24
órával, az éveket 365 nappal kellene megtoldani ! Aztán mennyi eszme.
mennyi nem odatartozó mellék, tárgy .. A kalásznak majdnem minden
harmadik magja másféle. Hogy melyiket fogja föl e sok közül a gyer-
mek, azt biz én ha a fejemre állok, sem itudom megmondani. Ugy jár
vele, mint a mondabeli inas gyerek, ki mikor kányákat akart szedni,
a kányafiak egyszerre mind kirepültek, s az inas bámultában nem tudta,
melyik után fusson és egyet se fogott. Ennyit a terjedelméről. A tar-
talmával még kevésbbé vagyok megelégedve. Igaz, hogy a szerkesztő
urak is megcsillagozták, de annak daczára sem tudok kiokosodni belőle
A második hitágozat maga egy olyan tárgy, a min nem egy, de négy
öt leczke -órán sem lehet átnyargalni. Azután Jézusnak egész élettör- .
ténetét beleszőni és illustrálni egy bibltál példázattal, a mi szerintem
nem is odavaló. Alapul véve e kérdést: "Ki által lehet !üdvözülni?
Hiszen a fiú a megváltó. ő vezet az atyához. A tékozló fiú pedig el-
hagyta az atyját. Tehát az engedelmes, ártatlanul szenvedő fiú az enge
detlen, rosz fiúval össze van állítva. Mi, kőkorszakiak nem látjuk: hol
van itt a raison? Hát az hogyan történhetik meg, hogya második hit-
tágozat tárgyalásánál többet foglalkozzunk a tékozló fiúval, mint a va-
lódi textus sal ? A szerző pályatárs is megemlíti ugyan azt, a mi a
példázatban a fö, de csak mint ötödik kereket.

Mi, hátul kullogók úgy tárgyaljuk a II-ik hítágozatot, a mint az
p. O. a Bognár Endre-féle kátéban részekre vagy szakaszokra osztva
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van, de nem egyszerre ám! A tékozló fiú példázatából pedig kiinduló
pontunk a "szabad akarat." Ilyen formán: Az atya azt mondja en-
gedetlen fiának .• Eredj, majd megtanít a nyomoruság." Akarat- szabad-
ságot adott az Isten az embernek, de adott józan észt is, mely az
akaratot szabályoz za. Adott vallást, mely az ének szavai szerint, fől-
nyítja az értelem szemét a tévelygés ek honában. A megtérőnek aztán,
ha van szép, szívhez szóló szava, megbocsáttatik. Azonban mégis leg-
jobb, nem keveredni a bünők közé, mert a megtérés vajmi nehéz.

Keveset, de jól. Régi közmondás ez, és mi e mellett maradunk.
Ha pedig meggyőz bennünket valaki arról és meg is mutatja azt, hogy
sokat is, jól is lehet tenni rövid idő alatt, annak majd kalapot emelve,
köszönetet mondunk, - A tárczában is láttam már néhány czikket; az
enyim is oda kivánkozik. A t. szerkesztő úr ha rá mondaná: "Legyen
a te. kivánság od szerint," akkor még szedne egypár kalászt,") - egy

Hátul kullogó.

Bőjti ének.*)
Dallama: Az halált én Jézusom v.

Atyának bölcsessége,
(Schwing dich auf zu deinem Gott).

Üdvözítő Jézusom
Példám lesz halálod.

Légy ,velem, ha egykoron
Eltemtő1 megválok.

Ha bűn tőre megsebez,
Kétség gyötri lelkem,

Bánat árnya elfedez,
Te virraszsz felettem!

Jézus, vérző szent sebed
Mutasd oldaladon,

'Vigasztalj, ha szenvedek
S könnybe borul arczom.

Bátoríts, ha alkonyat,
Ej homálya föd el,

Kőnnyítsd végső harczomat,
Óh légy hozzám közel!

Megvá1tom, maradj velem,
Légy vigasztalásom,

Ha szorongat félelem
S terhes bujdosásom.

Végső nehéz sőhajod
, Engem erősítsen

Es ha, szivem nem dobog,
Erdemed segítsen.

*) Fentebb már megadtam t. czikkiró úrnak a választ. Szerk.
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Jézus, éltem világa,
Tőlem el ne for dúlj,

Légy lelkemnek csillaga,
Ha testemből kirnúl.

Jézus, légy te oltalom
A sir éjjelében,

Rendületlen támaszom,
Orök üdvösségem!

Új alakba öntötte: Kovács Sándor.
Jegyzet az énekhez. Ezen kisérlet átdolgozása az ó Gradualban és a dunántúli ker.

énekes köuyvben előfordúló A z hal á 1ten J é z u som kezdetü szép éneknek, mely valódi
gyöngye a kétszáz év előtti vallásos költészetnek. Tartalmának szépsége, mély vallásos buzgó
hangja méltóvá teszi arra, hogy ne enyészszék el régi énekes köuyveínkkel, hanem épitse korunk
nak műveltebb ízlésű nemzedékét is. A régi graduálnak több olyan éneke van, melyet vallásos
hangulata s tartalma föléje emel mai vallásos liránk legtöbb termékének, osupán ósdi s nehéz
késnyelve miatt veszett ki az újabb énekes könyvekből. Ohajtandó, hogy e szép énekek a kor
izlésének megfelelő átdolgozás ban visszanyerjék elvész tett polgárjogukat templomainkban. Jól
esik a Jéleknek a mai kor száraz, moralizáló énekei után egy oly énekre találni, mely,ben van
tartalom, érzés, költőiség. Kisérletem közzétételévei nem míntát akartam adni; hisz én ,tehet-
séges mükedvelő" sem vagyok, hanem felhivni a hivatottak figyelmét, hogy e hálás téren is
érvényesitsék tehetségöket! Az átdolgozó.

Nyilttér.
SZÓ Duná~túl evang. tanitó-egyleteihez.

Tisztelt egyesületek! Utóbbi, az .Evang. Népikolá"-ban megjelent,
nyilt levelemben, azon óhajornnak adtam kifejezést, hogy gyüjrö-ivek
bocsáttatván ki a kerületi egyesület megalakulásához, szűkség lendö
költségek fedezésére, gyüjtsünk magunk között; egyszersmind azon
határozott igéretet tettem, hogy mi, itt a Bakony-vidékén, - ige n i ~
gyiijteni fogunk.

Az egyesületek gyüléseinek ideje k őz eleg, hogy gyüjtőivek bocsát-
tattak-e ki, azt nem tudom. Pedig a szükséglendő összeg előteremté-
sére, ez' volna a legegyszerübb s a legczélravezetőbb mód, - Egy-egy
sokat nem adhat; a mit különben adna, épen az összeg pará ny iság áér t
resteli a postai díjt, - de közvetlenül egynek kezébe, szivesen teszi
le kiki áldozatát, s több között több gyülvép össze, a nagyobb summa
inkább megérdemli a viteldíj megadását.

Meghiszem azt, - és nem is gáncsolom, - hogynem egyformán
látunk s nem egyformán gondolkodunk, - véleményünk, nézeteink
elágazók. De még ott is, a hol talán az ellenvélemény az erősebb, a
kik várakozó állást foglalnak el, vagy egyáltalában feleslegesnek tart-
ják a kerületi I3gyesületet, bizonyosan van, kell lenni, ha többnek nem
csak egynek is, a ki a mi törekedésünket, írányunkat helyesli: indítsa
meg ez a gyüjtést, rábeszéléssel, okokkal győzve le az ellen-szót s én
hiszem, hogy az eredményeI nem mar ad.

En amint moridárn, kinyilatkoztattam, hogy mi érte kezletűnk
alkalmával gyüjteni fogunk; ezt az igéretemet mo st, újra megújitom,.;
azzal a hozzáadással, - de csak a formáért, mert én ismerem társai-
mat, - hogy, ha találkoznék e~yesületünk jelenlevő tagjai között
olyan, a ki nem adna semmit, a helyett én fizetern meg a husz fillért.

Nem provokálok senkit, - a kerületi egyesület eszméje megérett,
azt a jövőre, továbbra már el nem tehetjük, hogy csirázzék még egy
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kicsit: megalakulásához pedig költség kell. Az eszme megérett, régen
ítt lebeg az fölöttünk. csak az hiányzott még, a ki a szi krát kipattantsa,
a győrmegyei testvérek ezt is megtették. Ne hagyjuk el a nemes esz-
mét s ne hagyjuk még továbra is magukra, vergödésükben azokat a
tiszteletre méltó férfiakat. Tisztelettel kérem tehát a Dunántúl evang.
tanító-egyesületeit, - de amire nekem semmi egyéb czinem nincs,
minthogy én is evang. tanító vagyok sanagyegyesületnek én is tag-
ja akarok lenni, - kegyeskedjenek a mondottakat becses figyelmükre
méltat.ni ; nehogy mégis létrejövén a kerületi egyesület, idővel igy ne
szóljon valaki hozzátok: hol voltatok, amikor mi a kezdet nebézségeivel
birkózánk? Barabás Gáspár.

Irodalom.
Magyar földrajzi könyvtár. Irta dr. Havass Rezső tanár. Budapest,

1893. Ara 10 korona. Rendkivül becses munka, mely földrajzi irodal-
munknak 1849-ig terjedő köréröl tanulságos és teljes képet nyujt. Eddig
nem is sejthettük, hogy magyar földrajzi irodalmunk a messze multban
is volt. Havass tiz évi szakadaclan kutatásainak azonban sikerült kide-
ríteni, hogy még a legmostohább viszonyaink között is éltek nálunk
földrajztudósok, a kik tudományszeretettől és hazafias buzgalomtói sar-
kalva tollal is szolgálták az ügyet. Közel ötezer munkáró í tesz emlitést
a szerző. S igy - aránylag - gazdag multra tekinth~t vissza a ha-
zánkra vonatkozó földrajzi irodalom. Minden tudomány csak akkor
szokott lendületet venni s csak akkor juthat a virágzás legmagasabb
fokára is, rnidön történetét, fejlődési menetét alaposan ismerjük. Am az
irodalom tőrténetet megfelelő előkészítő kőnyvészeti munkásság nélkül
nem. lehet megírni. Ezért kell nagy örömmel fogadnunk a szóban levő !

specziális könyvészeti 'müvet, mely e téren az első hazánkban s így
úttörő. ,A munkát a, sz erzö külömben már öt évvel ezelőtt bemutatta a
m. tudományos akadémiában, a hol szintén nagy elismeréssel szóltak
róla. A szorg almas tudós azóta több nevezetes forrásra akadt,a melye-
ket szintén felőlelt. S minthogy a nyomtatványokon kivül még a kéz-
iratokat is átvizsgálta s ezekről is tesz említést; minthogy nemcsak
számos becses megjeg-yzést és utbaigazitást nyujt egyes régi müvek
felől, de még a könyvtárakat is felemliti, a hol az illetö munkák föl-
találhatók: munkája az irodalom-történészre első rendü forrás, melynek
tudományos becsét a szerzö lelkiismeretes utánjárása és megbizhatósága
csak fokozza. Legmelegebben ajánljuk tanítói könyvtárak részéré .

. A lovász-patonai ágo ev. gyülekezet évkönyve. XIII. évfolyam. -1892.
Szerkeszti Bog n á rEn d re lelkész. E derék gyülekezet évkönyve
évről, évre fényes t a n u b iz o n y s á go t tesz a hivek hitbuzgóságáról
s áldozatkészségéről, valamint a czéltudatos vezetésről. Az 1892.
év folytán történt adakozások összege, a leülőnféle tárgyakon kivül
mintegy 165 -frtot tesz, mely böl a magyarhoni e. e. e. gyámintézetre
24 frt 38 kr. esik. A takarékmagtár összes gabonakészlete tett -350%
méröt, 1892. okt. 9-én a lovászpatonai gyülekezet Kossuth-ünnepet
:ült, mely alkalommal Kossuthot a község díszpolgárává választotta, s
föutczáját Kossuth - utczának nevezte el. Volt emléktábla - leleplezés,
melynél a beszédet Laucsek Gyula ev. tanító tartotta. Ünnepi ernlék-
beszédet tartott a Kossuth-téren .Bognár Endre ev. lelkész.

Stampfel Károly, jó hirnevü pozsony-budapesti könyvkereskedö
szerkesztöségünkhez a következő kiadványait küldötte meg:
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Hazafias könyvtár. A magyar ifjuságnak szerkeszti G a alM ó z es.

Az eddig megjelent 6 kötet mindegyike a magyar történetből meriti
tárgyát: 1. Szondi két apródja. Irta Gaal Mózes. 2. Zoárd jóslata. Elbe-
szélés a magyarok ös-tőrténeréböl. Irta Gaal Mózes. 3. A vezér boszuja.
Regényes történet a vezérek korából. (Lehel kűrtje). Irta Gaal M. 4.
Kupa, .a pogány vezér. Irta Gaal M. 5. Vitézi becsület. Történeti elbe-
szélés IV. Béla korából. Irta Gaal M. 6. Az utolsó mentsvár. Történeti
elbeszélés. Irta Tábori Róbert. A tárgy, a mint láthatjuk nagyon is
alkalmas arra, hogy az iró felköltse. az ifjuságban a haza szereterét
s ezt még elősegiti a megfelelő előadásmód. A 40-50 oldalnyi kötetek
mindegyike valóságos kis történeti regény, melyet ifju és öreg
élvezettel olvashat. Ajánljuk e valóban hazafias vállalatot, mely felpezs-
dülő ifjusági irodalmunknak egyik újabb gyöngye, iskolai és népkőnyv-
tárainknak besz erzésre, Egy-egy kötet ára 25 kr.

Állattani falitáblák iskolai használatra. Szintén Stampfel Károly
kiadása Pozsonyban. A természet után, többnyire élő példányok után
rajzolva, természethű szinnyomatban. A képek nagysága 61x84 cm. Az
1892. év végéig tizenöt - öt-öt táblát tartalmazó füzet jelent meg.
Egy-egy füzet ára használatra készen, 3 frt. Egyes tábla 65 kr, Kap-
ható minden könyvkereskedés utján. E táblák iskolai körökben szives
fogadtatásban s elismerésben részesültek, s általában közkeletüek. Ki-
vite!ök ugya' paedagogiai, mint a müvészi szempontoknak megfelelők.
A képek oly nagyságuak, hogya nagyobb tantermek utolsó padjából
is szabatosan láthatók. A képeket rajzoló müvészek a megfelelő háttér-
nek alkalmazása által az illető állatnak hazáját, életmódját stb. ügyesen
jelezték, sőt a szükséghez képest az állatot valamely jellemző tényke-
désben is iparkodtak feltüntetni. Ajánlatossá teszik' még e képg yűjte-
ményt az o 1csó á r és a beszerzés előnyös módja (füzetenként) úgy,
hogy a szegényebb iskolák is könnyü szerrel juthatnak birtokába. Itt
megjegyezzük, hogy Stam ptel K. kiadásában n ö v ény tan ifa li t á b 1á k
is jelentek meg, hasonló árban és kiállitásban.

Magyarország és Horvát-Szlavonország térképe. Iskolai és magán-
használatra. Átnézte és átdolgozta Hel már Ágost gymnasiumi tanár.
Szinezett vármegyei beosztással. Ára 25 kr.

A kezdö franerla legelső mestere. E czimen jelent meg D eGe ran d o
A n ton i á t ó l, a jó hirnevü paed. irónötöl derék kis franczia nyelvtan.
25 gyakorlatban, helyes módszer szerint haladva, igyekszik a növen-
dékeket az élőnyelvre tanítani és a remekmüvekből vett mínták s pél-
dák által gondolkodó tehetségőket. szivüket, lelküket művelni. Ajánljuk
különösen leányiskolák részére. Kiadja Stampfel K. Pozsonyban, ára
kötve 35 kr.

Vegyesek,
A .,Magyarországi Tanítók Országos bizottága" f. évi április hó .3-án

(husvét hétfőjén) tartja meg Budapesten, a IV. Lipót-utczái új városház
közgyülési termében d. e. 9 órakor rendes tavaszi nagygyülését, melyre
- tekintettel a tárgyak fontosságára, különösen a tanítói fizetések
rendezése tárgyában teendő lépésekre - nemcsak a bizottság t. tagjait
hívja meg, hanem szives .megjelenését .kér'í mindazon tiszt. vidéki és
föv. ügytársaknak is, kik az ügy iránt melegen érdeklődnek,nemkü-
lőnben a hazai tanftóegyesületeknek, melyeknek e nagygyülésen való
képviseltetését a tárgyalásra kerülő kérdések fontossága kivánatossá
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teszi. A gyűlés főbb tárgyai ezek: 1. Fizetesünk rendezése tárgyában
tett intézkedésekről szóló jelentés. Előadja: Lak i ts Vendel. 2. A ta-
nítói mel1ékfoglalkozásokról (közgyámi hivatal viselése polg. anyaköny-
vek vezetése stb.) Előadja: Gy ö r gy Aladár. 3. A tanítói oklevél
felülbirálása (próbatanítások). Előadja: Som 1y a y József. 4. A magyar-
országi Tanítók Háza ügye. Előadó: dr. G ö ő z József. 5. Pénztáros je-
lentése. Előadja: Ku r z Sámuel. Budapesten, 1893. márczius 14-én.
La ki ts Vendel elriők. Ko n cse k Lajos, titkár.

A felső-Iövői ev. tanítóképzö intézet igazgatósága lapunk utján kőz,
tudomásra hozza, hogy az intézet tanári kara a ker. tanítóegyesül-et
eszméjét helyesli s a legmelegebben pártolja. A vasi felső egyházmegye
tanítói kara i.s az egyesület megalakítása mellett van; remélhető, hogy
a tavaszi gyűléseken az ügyet tárgyalni fogják s érdemleges határozá-
tot is fognak hozni. .

Szeretetház Hodmezővásárhelyen. K o v á cs Ferencz és nemeslelkű
felesége jóvoltából szeretetháza lesz Hódmezővásárhely városának.
Kovácsék fölajánlották a nemes czélra egyik házukat s a polgárság
tegnapi értekezletén magukra vállalták a berendezés összes kőltségei-
nek a viselését is, a mi magában csaknem 6000 forintba kerül. Eme
dicséretes áldozatkészségük annyira hatott az egybegyült polgárságra,
hogy gyűjtést inditottak maguk között, melynek fényes eredménye lett
A többek között Láz á r István földbirtokos 3000 frttal, K o v ács
József 'pedig 1000 frttal járult a fentartási költségekhez. A szeretethá-
zat az ezredéves ünnep alkalmával nyitják meg ünnepiesen.

A "Mária Dorothea-Egy.esület" s a tanítónök Otthona. A "Mária
Dorothea-Egyesület " f. éri márczius hó 19·én tartotta meg 8-ik rendes
évi közgyülését. Az ez alkalomból hozzánk beküldött választmányi je-
lentésböl kőzőljük a következőket. A tanítónők Otthonában jelenleg
már 6 kedvezményes benlakó van elhelyezve, 4 egészen ingyenes, 2
pedig fél alapítványi helyen, életök fogytáig. Fizető benlakó volt a
mult év őszén 4, s két szoba az átutazók rendelkezésére állott. Az el-
mult évben ~51 átutazó tanítónó vette igénybe az Otthon vendégszere-
tetét 686 napon áto - Az egyesületnek van tan í t ó nők et é s nev e-
lőn őket elhelyező (k ő z v e t i t ö) irodája is, melyet az 1892. év-
ben 282 n ö keresett fel alkalmazás végett, s k özülök 66-an kaptak kü-
lőnbőzö állást. A 66. elhelyezett között volt 39 magyar nevelönö. 3
ném et nevelönö, II kisde dóvónö, 6 bonne, 6 óraadó és 1 szünidei alkal-
mazott. Az elhelyezettek az ügylet megkötése után évi fizetésők 3%-át
s 1 frt levelezési dijat fizetnek. '.

A soproni ev. tanítóképző intézet "Pálffy-köre" márczius Iő-ikét
diszülésben ünnepepelte meg, következő tárgysorozattal: 1. Hymnus.
Karének. 2. Hazánk közoktatásügye 1848-ban. Irta s felolvassa Alapi
István, IV. év, nőv, 3. Praeludium Orgonán előadja: Keller Sándor IV.
év, n. 4. "Nemzeti dal" Petöfitöl. Szavalja Gindli János UI. év. növend.
5. "Tavasz elmult" Lányi Ernötöl. Karének. 6. .,Rákóczy" Melodráma
Dr. Várady Antal és id. Ábrányi Kornéltól. Szavalja Czéh István IV.
év. n. Zongorán kiséri Noszlopy Elek Ill. év. nőv, 7. Kossuth-induló,
Előadja a "Pálffy-kör". zenekara.

Gyászhir. FIa sch J á nos, a soproni evang. egyh. veterán tanítója
f. é. márczius hó 23-án, élte 63-ik, tanítói müködésének 44-ik évében
rövid szenvedés után váratlanúl elhunyt. A tanítói kar buzgó és fárad-
hatatlan kartársat, a tan ügy kipróbált erőt veszített benne. Nyugodjék
békével! .
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A "Himző MintacsarnOK " czfrnü női kézimunka- és iparmüvészeti

szakközlcinyről már többször megemlékeztünk lapunkban, ajánlva azt,
mint ki váló s e, téren egyedüli szaklapot, olvasóink figyelmébe. Most
a "Himző Mintacsarnok" szerkesztőjének (V. Fintha Dénes, Pécs) meg-
bizásaból azt az örvendetes hirt kőz őljűk szives olvasóinkkal, hogy ő
nevezett szaklapját a hazai tanítóknök nek, tanítóknak, illetőleg azok
családtagjainak, - tekintve az e részben történt számos megkereső
levélben felhozott s valóban ,méltányolandó indító okokat, 7 frt, helyett
5 frt 60 kr. évi előfizetési árkedvezményel küldi meg, s ez árkedvezmény
kiterjed az eddigi, azaz októbertől kezdődő számokra is.

Az intendáns felhivása magyar operaénekesek ügyében Zi ch y Géza
gróf intendáns most érdekes kisérletet tesz, hogy programjának egyik
részével: mag y a rop er asz em é ly zet teremtésévei czélt érjen, Az
egész országra reflektál; bárhol ak adjon jó hangu, tökéletes zenei hal-
lásu és megfelelő szinpadi alakkal biró egyén, az pályázhatik ösztön-
díjért, mely exisztencziát és kimüvelést biztosít nekik a fővárosban
Evégböl felhívást intéz az összes vidéki dal- és zeneegyesületekhez,
hogy legyenek segítségére az alkalmas pályázók felkutatására és be-
jelentésére.

Tanítóválasztás. Az országos protestáns árvaházban ujonnan
szervezett negyedik tanítói állásra, - alapunk 2. számában is kőzzé
tett pályázat értelmében, - L o c s a va Aurél, kiskőrösi evang. tanító,
a soproni ev. tanítóképző intézett volt jeles növendéke választatott meg.
Kivánjuk, hogy müködése az intézetre nézve minden tekintetben áldá-
sos legyen.

Elmozditott magyar tanitó. A brekinszkai ev. ref, iskolát a horvát
kormány beszüntette, mer tat a n í t ó mag y arn y elven okt a to tt.
Ez a magyar tanitó nős, 4 k iskorú gyermeke van és most kenyér nél-
kül maradt. - Hát hol itt a viszonosság, az igazság? Magyarországon
virágoznak a horvát tannyelvű iskolák, senki se kényszeríti rájuk a
magyar tannyelvet, sőt a magyar nyelv k őtelezö tanítását ís csak
immel-ámmal végzik; s ime a magyar királyság kiegészítő részében, a
kis Horvátországban, a magyar nyelvü községekre rákényszeritik a
horvát tannyelvet ! Hát a magyar kormány hol késik ennek megtorIá-
megtorlásával? !

A fülbaj és a siketnémaság. Az 'országos közegészségi egyesületben f.
é. márcz. hó 23-án B ö ke Gy u 1a egyetemi tanár a hallás megóvásáról
tartott előadást, melyből közöljük a következöket. A fülbaj jóval gyakoribb,
mint hiszik, kivált az alsóbb néposztályban, férfiak gyakrabban süketek, mint
nők. A süketség leggyakrabban a fiatal korban fejlődik, a megsüketülö öre-
gek baja is többnyire ifju korukból ered. A süketnémaság szomoru sorsa is
igen számos szerencsétlent ér, a statisztika szerint 246 millió ember között

,7'7-et, Magyarországban az arány még nagyobb, a mennyiben 20.699 süket-
néma ugy oszlik el, hogy minden 10.000 ember közul 14'4 a süketnéma.
Legnagyobb az arány Svájczban, 24'5. A fülbajok 93 százaléka külső fülbaj,
tehát a gyógyításnak hozzáférhető, kivált, ha mindjárt kezdetben gyógyítják.
Erdekes, hogy a fülbajok okozói közé ujabban a telefon is belépett, egyes
esetekben megváltoztatja a hangok hallását, zenei hangokban egy egész ok-
táva különbséget -is okoz. Különösen vigyázni kell a csecsemők fülére, pl.
fürösztéskor ne jusson viz a fülébe, mert füllgyuladás ronthatja meg hallásu-
kat, már pedig a gyermekkori rossz hallásból is lehet süketnémaság, nemcsak
a világra hozott süketségtől. '


