
f... EGYHÁZI, TANÜGYI, TÁRSADALMI. SZÉPIRODALMI, KOZIV.ÜVELCCÉSI, KOZIAZDASZATI. IFAhÜGYI es ISMERETI ERJESZTŐ HAVI KÖZLÖNY. +|

..Oiniiiltiis ro o p e n tto n b u s  «*t Icc to rih u s  ep licm criü is  h ja z s á , ,  - - u<l IVliccm linjiis operis  evo la tio n e iii lioiiedietioiuMii Apc
K ő  i.m , 1H.SS. die 21. M aii. X I I I .  L e  ó .

r .
L

KI.ÜPI7.KTKS1 I*f.1 :
KiH, é r r e  'I J'rt ’-O  /./■ .• nii„j u li*gt. ró 

la lf t .  papoknak  / O  i l l t e i i t i o  tlert/trxe.

M egjelen ik  liav o u k in t e g y sze r.

K Z K K K K S Z T Ü K K M :
(*V.-lMt.róbHll.((\*ikmu<jve), hova a lap szó! 
Unni részét illoté küldemények intézői..Mk. 

•*«-
K é z ira to k  nem a d a tn a k  v issza .

A falusi kisded óvódák haszna.

inéi inkább lépegetnek valamely község polgárai elébb 
elébb a felvilágosodás áldásos ösvényén, annál vilá
gosabban kezdik belátni a kisdedóvó intézménynek

nem csak puszta hasznos voltát, de szükségességét is. Vannak 
ugyan itt ott s lesznek is talán minden időben olyanok, kik 
nem rokonszenveznek vele. azonban ezek száma, agy látszik, 
időről-időre mind szükebb határok közé húzódik. Az ellen-pár
tiak rendesen azt vetik okul. hogy emez intézmény a gyermek 
szabad, természetes, egészséges fejlődésére káros befolyást gya
koro l.

Kiismerjük ugyan, hogy némi igazuk lehet s van is, kivált ha 
meggondoljuk, hogy nálunk bizony még niuesenek zöld lomb 
árnyékolta játszó-helyek, ahol az apróságok mindig friss és üde 
levegőben tölthetnék idejüket, de ez még nem szolgálhat 
elegendő okul az egész intézmény félre dobására. Avagy nem 
látunk e naponként saját szemeinkkel a kis gyermekekre nézve 
ennél veszedelmesebb körülményeket! V

Igen, akárhány szülő van, ki reggel korán munkára men- 
vén, maeskával, kutyával, s talán kis malaezokkal is együtt be
zárja gyermekeit a házba, hol az egész napot késő estig, ma
gukra hagyatva, kénytelenek szegény ártatlanok át kínlódni. 
A hagyott élelmet gyakran még reggel elmorzsolják, a vizet 
kitöltögetik vagy játék közben feldöntik s aztán egész hosszú 
napon át éheznek, szoinjuhoziiak. sírnak : gyakran hajba kap
nak, elverik egymást, vagy valahonnan leesvén, összezúzzák ma
gukat : szóval többféle veszélynek vaunak kitéve. Az ajtó egész 
napon át he lévén zárva, a levegő sem lehet a legkelleme
sebb Htb.

Kgy másik szülőnek gyermeki* meg ablakon at. vag\ 
akármely módon kiszabadulván a záros szobából, egész napon át 
úton, útfélen kóborol, csavarog, porban, sárban fetreug, össze- 
piszkolja magát és ruháját, rosszat lát, rosszat hall. szekér is

könnyen elgázolhatja, vagy valamely állat kutya, ökör, lót is 
veszélyt hozhat reá. stb.

Más, munkára menő anya, ismét magával viszi apró gyer
mekeit is. Foly a munka nagy serényen : minden perez drága, 
nem lehet vesztegetni az időt, s mit tesz? Kgy barázdába le
helyezteti kicsinyeit, ü végzi dolgát hol közelebb, hol távolabb : 
a gyermekek mezőn lévén, jó levegőt szívnak ugyan, de itt is közel 
ólálkodik a veszély: igen könven napszurást kaphatnak s az ép 
egészséges eszes gyermekből lesz félszeg. vak, féliigyü, a 
milyenek bizony, sajnos, falu helyen nem kis számban találhatók. 
Kérdem már most : vájjon nem czélszerllbb-e hát egy két arra 
képesített asszony kezére hizni a gyermeket: vájjon nem sokkal 
inkább meg lesz-e itt védve épsége, egészsége, tisztasága, mint 
a mostani tarthatatlan veszélyes viszonyok közepeit? Vájjon nem 
nyugodalmasakban s eredményesebben végezheti e munkáját 
azon anya. ki tudja azt, hogy gyermeke fölött gondos kezek 
örködnek s haj nem érheti ötét ?

Itizouy agy van az.
Kzeket jó lesz figyelembe venni.

a — r.

T á r s a d a l mi  b e t e g s é g e k .
T.

f i  át bizony rési közmondás, -  de ina is itta/., — Iinj-v a 
szó elhangzik, a példa pedig vonz.

K közmondás igaz volta soha sem nyilvánult éléiikchhcii 
társadalmi és közéletünkben, mint épen napjainkban.

Nem kell messze visszaincnniink a múltba, ( ’sak két év
tizeddel ezelőtt máskép állottunk anyagi és vallás-erkölcsi te 
kintcthcii, mint ma.

Már pedig az egész emberi társadalom élete az egymás 
tói elválaszthatlanul üsszemüküdü erkölcsi és anyagi világrend 
egy központba egyesülő sarkpontja körül fordul meg.

Az emberi társadalom e két fő élettényezőjének megfi
gyelésénél azon elvitathatatlan szomorú tapasztaíatrajutunk, hogy
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hiterkölcsileg úgy, mint anyagilag, napról-napra és hova-tovább 
slllyedUnk.

Erkölcsi slllyedésiliikct szomornan igazolják az ijesztő mó
don terjedő, eddig hallatlan, s ma már naponként minden lép- 
ten-nyomon felszínre kerülő bűntények, s a gombamódra sza
porodó gonosztevők rettentő száma, a köznapiassá vált öngyil
kossági turesábbnál-furcsább borzasztó esetek.

Anyagi sltlyedéstlnket csak a linsos-fazakak köríti nem 
látják, kik most élik Eldorádójokat, s Eldorádójok konyha füstje 
szemtlk világát elhomálvositva, látván nem látnak, hallván a 
magasan emelkedő jogos panaszok feltöréseit nem hallják, és 
érezvén jól s kiválóan táplált hasak tclctömüttségét nem bír
nak érzékkel a nyomor, éhínség és szenvedésektől gyötört 
szegények, árvák, özvegyek és munkaképtelen öregek és ifjak 
epesztő jajai iránt: kiknek talán nincs alkalmuk belátni a mai 
népélet elrettentő nyomort rejtegető színfalai miigé s nem akar
ják elhinni, hogy e nép a vállaira rakott súlyos terheket tovább 
hordani inár-már teljesen képtelen.

Aki őszinte akar lenni és maradni mai társadalmi és köz
életünk iránt, az nem zárkozhatik el annak bevallása és beis
merése elöl, hogy bizony mindkét tekintetben már is messzire 
alásldyedtilnk és slllyedUnk.

Valóban a romlottság és stllyedés tünetei ma már a tár
sadalom minden rétegeiben szomorúan jelentkeznek s mint kór
tünetek clvitázhatlan bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a nagy 
társadalom-test beteg, hogy emésztő láz és sorvasztó haj gyötrik.

De nem kell nagy és felsőbb szaktudomány, képesség 
és ismeret annak konstatálásához sem, hogy ezen, a társadalmat 
emésztő baj, e lázas, áramlat, mint egy villám folyam, a nagy 
test főbb részein, a tejen, annak orgánumain lép tol. onnan 
és azokból indul ki s jelentkezik a legvégsőbb tagokon is.

E jelenségekkel találkozunk akár átalában a nagy világ- 
társadalmat, európai társadalmat, akár a szorosabb értelemben 
vett nemzetek társadalmát, akár a kis társadalmat a községet.

családot vagy akár magát az egyedet is vesszük vizsgálódásiak 
és megfigyelésünk tárgyává. Ez a mily igazságon alapuló ter
mészetes folyamáévá a inai társadalmi életnek, kórttincteiben 
ép oly szomorít és fájdalmas jelenség.

önként áll, tehát elénk a kérdés, ha vájjon, — midőn a 
haj már tagadhatlan, — az egyénben a józan ész, a családban 
a fő, a községben a vezetők, a megyében a tisztviselők, az or
szágban a kormányzók a törvényhozók minden irányban meg
felelnek-e a rajok váró nagy kötelességeknek, tiszta tudatával 
birnak-e, kellő magaslatán állanak-e azon tökélynek, helyzetnek 
és állapotnak, melyet elfoglalnak, melyet tőlük a rájuk és hoz
zájuk utalt nép és nemzet sth vallás-erkölcsi érzete, lét érdeke, 
szellemi és anyagi fejlődése, kulturális hivatása, magán- és vi 
lágtársadalmi élete elvárnak, megkövetelnek V

A történelem tanúsága szerint a népek és nemzetek zöme 
lépteit mindig egyes kimagasló alakjai iránt irányítja, s azok. 
mint történelmének alkotói nyomán, haladva futja meg a szá
mára kimért idők folyamán át életpályáját.

Igv van ez az erkölcsi úgy mint a világtársadalmi rend 
ben egyaránt. A kicsinyek szeme, ügyelnie és tekintete mindig 
a felsőbb, magasabb helyek, tárgyak és pontok felé irányul. 
Az árny a fény hiánya. A világosság utat tör magának a sü 
tétségben. Mint az árnyék a testet, a kicsinyek a nagyok pél
dáját követik. Ez a természet törvénye. A nagy társadalom-test 
gyötrő láza, betegsége tehát a főidből, a test főbb részeiből 
indul ki. A beteg lest gyógykezelésének is tehát ott kell kez
detét vennie.

II.
Társadalmunk ezer és ezer kínzó sebtől vérzik.
A rohamos anyagi stllyedés, az erkölcsi hanyatlás, a szel 

lelni satnyulás, a testi eltiirpülés csak ugyanannyi tényekben 
nyilvánuló küvetkzcményei az általánosan jelentkező hajnak.

Elmondhatjuk, hogy ma már igen sok tekintetben az el- 
..... beteg idők hagy.... ányai, alakjai, tévedései kiveszemlöbcn,

©***» -í-—+— -v

T Á R  C Z  A. <
\-.r ■ ■ ^ -,r:

Á l l a m c s i n e k .

Jraiin! önök megszokták, Imgv milieh1 papot látunk, rög 
tön vallásra gondoljanak s mihelyt papot hallanak be
szélni vagy felolvasni, mindjárt azt várják, hogy a 

vallásról, erkölesiségröl beszéljen vagy felolvasson. De erről ü 
nem tehet, hiszen ez olyan neki, mint a mindennapi kenyér, 
mely nélkül megélni lehetet len i melyre minden perezben szűk 
ségllnk vau s épen így a vallásra is. S talán ezekből kifolyó
lag valaki megütközik. Iiogy én kivételesen nem fogok beszélni 
mint goudo Iják a vallásról, pedig csalódik bárki, mert én sem 
vagyok jobb, mint a többi csak Iiogy egy kissé különös ezi- 
niet vettem fel, mely után indulva, azt gondolják, hogy én 
újólag telfedezett hivatali sikkasztások, postai lopások tu
domására jöttem, melyeket a közügy érdekében jónak látok 
fölfedezni. S ebben igazuk van annyi kivétellel, hogy a lopá
sok, sikkasztások, melyekről beszélni akarok nem újak, régiek 
azok mind, és nem anyagiak, hanem szellemiek, melyekben még 
az a különös is van, hogy a törvény önmagát csalja, lopja 
és kisebbíti meg. Hogy az államok vallástalan, isteiitclcnitö 
tcmlctiáiról akarok beszélni, sejthetik.

Midőn a forradalmas, lázas élet megkezdődött — talán az 
egész földkerekségén, maguk a lázas élet intézői sem gondo
lák meg, hogy a szabadság-érzet, mely fegyvert adott milliók 
kezébe, ha kellő irányban nem tnrtntik és kellő anyagot nem

kap: elfajul. S megtörtént. Mert a szabadság-érzet, mely nem 
engedett embernek ember fölött uralmat, fölényt, csak hamar 
a belső életet is megragadta, megtörni törekedett mindent, mit 
elfogadni kénytelen volt előbbi hiténél fogva, mert igv gondol 
kodék: gyalázat rám nézve elfogadni valamit mástól, hinni 
mit fel nem foghatok ; s igy jöttek aztán azon nagyoknak hitt 
nagyjaink a magasztos gondolatra, meggyőződésre, mit mégis 
elfogadtak sokan: hogy meg kell vetni a vallást, a hit békéit le 
kell rázni, mert ez nyűg, mely megköti az észt magasztos röp
tében, gondolatai sokféleségében, tudományos kutatásában. 
Szegények! nem látták he, mert ők maguk nem voltak liivök, 
vallásosak, hogy csak a vallás képes az észt magasztosakra 
határtalanul emelni: csak ez képes mély gondolatokkal eltöl
teni és valódi tudományra vezetni.

l)e hát ezt azzal a nagy tömeggel szemben, melyet nép
nek nevezünk s mely még vallásos volt, igy. ilyen meztelenül 
nem kiálthatták ki, hanem mint jóltevöi az emberiségnek, az 
zal lepték meg, hogy mindnyájan szabadok, egyenlők és test 
'érek vagyunk: pedig mennyi idővel előttünk tanította ezt egy
házunk. Ha tehát ilyenek vagyunk, nem lehet köztünk különb
ség, miáltal a tekintély elvét ásták alá : ha pedig különbség 
nincs, ti ne tegyetek magatok közt különbséget az által, hogy 
egyik meggyőződése szerint ilyen vallásit a másik olyan : mert 
tulnjdonkép egyik vallás olyan, mint a másik, vagyis, ha már 
ti mégis hisztek, hát higyjeteka mint tetszik, de egyik sem ér sem
mit, mi tudjuk minden vallásnak egyenlőnek való nyilvánítása oly 
helyről, mely nem illetékes ebben a tekintetben I. i. az állam ré
széről ez az állam istentelenségének egy tendetiájn finom bur
kolatban: ez megcsalása magának a népnek és ez a legelső 
államesiu. melylycl, hogy az állam önmagát szedte rá, most 
veszi észre, midőn he kezdi látni, hogy vallás nélkül nép még 
sem lehet s következéskép maga az állam sem állhat fenn. 
I’edig ezt már akkor beláthatták volna, ha józanon, önzetlenül
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kihalófélben vannak, de nem tagadhatjuk, hogy valamint minden 
kornak, úgy korunknak is megvannak a maga forrongó tév
eszméi. tévedései, kóros tünetei, melyek az egymásra torlódó 
századok növekedésével, a napról napra vénhedö nemzet hala
dásával párhuzamban merészebb képekben kerülnek felszínre. 
Azonban nem szabad elfelednünk, hogy ezen ujdonszerüségct 
csak a kosztümre nézve kell értenünk, mert felvilágosodással és 
haladással kérkedő, liberalizált korunknak alig van téveszméje, 
betegsége, szellemi fellobbanásn, mely ha jó irányú, — 1:eresz 
ténységben, ha rossz, keresztény-ellenes és pogány bölcselet 
eszméiben, bár más alakban, — kifejezést ne nyert volna.

Tehát az ősi. megvedlett kígyó gyűrűzik körül a társadalom 
mai édenében finom pikkelyes uj mumlurjában. Szomorú jelen.

liizony megnehezedett felettünk az idők járása. Kosz* világ 
van. Hossz napokat élünk. — hangzik minden felől.

Hát olyan a világ, a milyenek az emberek. Az idő, a 
napok a mi fejünkre hullanak vissza. Ha jók, ha rosszak, olya
nok, a milyeneket mi csinálunk magunknak.

így mi önmagunk vagyunk kovácsai boldogságunknak 
vagy boldogtalanságunknak.

Nem a világ a rósz, hanem az emberek.
Nem a napok a roszak, hanem az emberek.
Az emberek eltévesztették az élet szövétnekét, a hit vezető 

fényoszlopát. Az élet ösvénye helyett sekélyes, posvánvos helye
ken járnak és vergődnek. A nappal helyett az éj sötétében 
botorkálnak. IJolygó, lidérezfénv, szemfényvesztő, káprázat. tünde 
és fel lel csillogó méesvilág után indulnak. Oh! korunk sötét 
füstű szurkos fáklya fénye, mily sokan futnak utánad ! Az em
berek az élet szövétnekét eltévesztvén s szivükben a hit világa 
elhomályosulván, mint oldott kéve, kezdenek szétziillcni. Min
denki saját énjének áldoz és ódol

Az önzés és önérdek üli minden lépten nyomon zsarnoki 
uralmát. Ez lett a magán- és közélet mozgató ereje, a tényke
dések indító oka. A haszon emberi cselekmények horgason ki
magasló kérdőjele az élet minden mozzanatában. Ahol ez kínál
kozik, ott. csakis ott van. ott mutatkozik ám az igazi pezsgő élet.

Ma a kínálkozó haszon fölötti osztakozás az érdekek leg
biztosabb találkozási pontja.

S ha néha az érdek-vadászok fegyvere egyik vagy másik 
találkozási pontnál csütörtököt mondott, a halál a megmondha
tója a benne talált és keresett rettentő vigasztalások kimond
hatatlan nagy számának. Oh! mert az emberek érzékét az élet- 
becse iránt eltompitotta a tultáplált szenvedélyek mohósága, 
mely csak a jelennek él a jelen gyönyöreinek él és nem gon
dol a jövővel.

Érvényesül az epikurensi elv : Ede, bibe ct ludc, post 
morféin nulla vol uptas.

A társadalmat összefűző legszentebb lánoz a bizalom, a 
megbízhatóság, mely szeretet kötelékével fűzi a szülőt gyerme
kéhez, a testvért a testvérhez, a barátot a baráthoz, a házas- 
társat a házastárshoz, az alattvalót elöljárójához, a családot a 
családokhoz, az elöljárót elöljáró társához, a tisztviselőt tiszt
viselőhöz, a felsőbbet alattvalójához stb. stb. ma már szétosz- 
lóban, szétmállóban van.

A vallás-erkölcsi érzés kihűlt a keblekben, s ezzel a bi
zalom és egymás iránt való hit is elenyészett, vagy legalább 
is teljesen megcsappant. Az emberek mást hordanak ajkukon 
és mást sziveikben. Az ajk a s z í v  hazugsága.

Az emberek olyanok, mint a festett koporsó, mely kivid
ről szépet mutat, belülről pedig tele van undok férgekkel. *» 
Szemben szépet adnak, beszélnek, mosolyognak, vigyorognak, 
szivük pedig tele van az irigység, gyűlölet, hazugság, haszon
lesés. áskálódás, s más a lávalóságok ezernemü férgeivel. Sze
medben hizcleg és dicsér, magasztal, hátad mögött megrágal
maz, sárba tipor és aláránt. Valóban ma az ajk sokaknál a sz ív  
farizeizmusának szánandó játékszere. Az ajk másképen beszél, 
a szív máskép érez; úgy hogy ma igazán: nézd meg. kinek

') Mimiig voltak s vannak és lesznek egyenes szívnek is és szeren - 
ese. hogy az ilyenek a tóhliséget képezik napjainkban is.

Sz e r  k.

és igazán gondolkoztak volna s az állam üdvét szemük előtt 
tartották volna, mert azt csak he kell látniok. hogy törvény 
nélkül megélni nem lehet: törvényt esak tekintély hozhat: ha 
pedig nincs semmi tekintetben különbség akkor tekintély sínes, 
törvény sincs, mi nélkül nem csak fennálló társadalmat, hanem 
még egy ember életet sem képzelhetünk. De tegyük fel, lmg\ 
van tekintély, van törvény, de nincs vallás, mely az embert 
egy jövő élettel köti egybe, s a  vallás titkaival megismerteti a 
jót meg a mázat, melyekért jutalmat vagy örök büntetést ka
punk biztosan egy mindenható Istentől. í jból lehetetlenség 
megélni, államnak fennállani mert a legegyszerűbb embernek 
is van annyi meggondolása, hogy ha jó  cselekedeteiért nem 
kap jutalmat, azt nem teszi meg: ha gonoszságaiért nem bün
teti meg senki, nem irtózik minden törvényt áthágni, minden 
kigondolhatni elkövetni: mert nincs joga senkinek öt megbüntetni, 
s ilyen körülmények között nem is volna esze, ha megtartaná a 
törvényt, ha mindent el nem követne, mit esak kigondolhat. 
Nem volt helyes tehát az államnak c nyilatkozata és nem is 
lehetett, akár önnfentartási,‘akár természeti, akár jogi szempont 
hói fogjuk fel azt.

I).- íi tovább ment. Mert mimlciiik vallás egyenlő azon 
lulvariassápliól kifolyólag, hogy mint egyenlőket egyiket a má
sik felett nem vi'-clelmczheti, védelmét, oltalmazását lassanként 
mimlenikUíl megvonta.

Azon elvből kifolyólag periig, Imgy egyik sem ét-semmit, 
egyiknek som rcspeotálta törvényeit,vallási érdekeit, sőt ,i"gaitse. 
mórt, mint haszontalan, ltom érdemli inog a fönntartást: nyirbálni 
kezdette. Sebből, riiesekeilhctllnk vele. egyházunknak kijutott. 
K nyilatkozataimon senki so ütközzék inog, mert o szavakban 
nem a már közönségessé lett melancholikits pessimiziims nyer ki 
fejezést, liánom meggyőződésem, molyhon napról napra megerő
södöm. midőn azoktól, kik a vallást és egyházunk törvényeit 
tiszteletben tartják, hallom, hogy azt azért teszik, mert még,

mint ők mondják, nem jött el azon idő. melyben már ellehetne 
dobni, egyenesen meglehetne vetni: mert még félni lehet a 
néptől, egyéb pedig mivel a népet engedelmességre szoiitni a 
tisztelet határai között meglehetne tartani nincs esak is a val
lás. Szegény nép mikor jő el azon delelő pontja a felvilágo
sodásnak. inéi yen te is he fogod látni tévedéseidet, mert val
lásos voltál : he fogod látni, hogy nincs többé szükséged val* 
lásra. vagy azt fogod belátni, hogy mennyire akarnak téged 
mint vakot félrevezetni, megcsalni, hogy valamikép egyedüli 
éltető elemedet a vallást kirúgják alólad.

Vigyázzanak, kik ezen eszmék intézői, mert ha a nép en
nek tudomására jő, észreveszi, hogy még vallását is. mi egye 
dűl lehet esak tulajdona, el akarják tőle rabolni, akkor csak 
ugyan elkerülhetlen lesz egy borzasztó forradalom, mely iszo
nyúbb lesz minden előbbinél, melyben nemcsak azt fogja kiálltam 
a nép : panem et circenscs, hanem még vallást is fog kérni, 
vagyis lelki meggyilkolását is maga fogja megboszulni, mely 
boszuállásban kíméletre nem számíthatnak, mert ők maguk vet 
ték le a népről ama szem-köteléket, mely tiszteletre, engeded 
inességre szorítja, s elvették a jogot kezükből, melylyel ezt 
kivívhatnák.

Talán ez lehetett szemeik előtt, midőn, Imgy bedugják szá 
jukat a hős ultrauiontánoknak és ujből bekössék szemét a nép
nek sokkal szabadabb erkölcsösséget imperálnak a népnek, de 
a vallás kizárásával, mely erkölesiséget mindenki megszerezhet. Ez 
a második borzasztó államcsői, mely szép szint törekedik adui 
az életnek, belső alap és érték nélkül.

(Vége küv.)

x,
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higyj. A képinu tatás és kétkularsosság c borzasztó mestersé
gét, mely senkihez, de a magyar és székely ember jelleméhez 
és őszinteségéhez legkevésbé illik, — ma már az utolsó susz
terinas, az utolsó cseléd, napszámos és gycrkőcz is egész ott- 
honiassággal tlzi.

Az adott szép szó, a becsületre való hivatkozás ma már 
valóságos nevetség, boszantó ledérség és kopott frázis többek 
ajakáu úgy, hogy aki ezekkel a szomorít társadalmi kortüne
tekkel szemben egyeseknél bizalomra, hitelre és megbízhatóság
ra talál, az valóban örvendhet önmagának.

De úgy is van. Akik sem Istenből, sem lelkiismeretűkből, 
sem az ehez tartozó dolgokból nem csinálnak sokat, sőt sem 
mit, mit törődhetnének az emberekkel, becsülettel, megbízha
tóság, jellem, társadalmi kötelesség stbvel ?

lg}’ van biz ez, s ez is mai társadalmunk egyik legvér
zőbb sebe és süllyedésünk tagadhatlan jele.

(Folyt, küvt.)

M w m m w m  m m m m m m m .

3fj! t a n  ü g y . api

A v a l l á s o s  i skola.
Egy katli. tanítótól.

Az alsóausztriai Tanitó-egylet lapjában „A f ö l e  k e z e  ti  
i s k o l a  t a n i t ó j  a44 czim alatt clniondatik, hogy a taiiitónnk még- 
a (iO-as években is a karácson nyolcznda alatt egészen a ö szent 
Királyok napjáig az úgynevezett gyónó-czéilulákat elő kellett ké- 
szitenie és azzal együtt a szék- és gyertyapénzt, valamint egyéb 
tojást, húst, kenyeret stb. a pap vagy iskolamester számára össze 
gyűjtögetni. Az idő elejébe való liarangozás is néhány gnnyoros 
megjegyzés mellett a csikkben úgy állittatik elő, mint a vallásos 
iskola visszaélése.

Hát még az iskolai vizsgáknál ! A káptalani küldött méltó
ságteljesen hozta meg a lelkész Urnák a dékán itr körlevelét, mely
ben az utóbbi a teinplomlátogatás és iskolai vizsgálatra napot tűzött 
ki. A tanító erről azonnal értesittotett: ekkor aztán neki estek a 
tanulásnak, ebben a gépies „forda44 volt a todolog s igy előre lát
ható volt, hogy a vizsga jól sikerült, a miért azután a tanítót és 
hitoktatót megdicsérték. Az ezután a lelkész urnái tartott lakomán 
gyakran vígan folyt a dolog, itt a tanítók is részt vehettek, haltál* 
félre a macska-asztalnál is. Azonban egyféle képpen mégis részt 
vehettek, mert különben ki szolgált volna fel ? Ezután sorba jőnek 
a lakodalom- és keresztelők, minthogy azok a tanító részére jó 
jövedelmi forrásul szolgáltak, csakuogy fájdalom! emellett — ugv 
van mondva — koldulni kellett járnia ; a mi ránézve valóban meg- 
szégyertitö vala. Önkényt érthető, hogy a tanító is néha a nász- 
laktnározásban részt vett.

Utolsó fejezet gyanánt jön a húsvéti Ekkor a íuigyliéteii 
megjött a tanító öröme. Volt ám munka! A lelkész ur felügyelete 
alatt a templomi edényeket ki kellett tisztítani, a templomot ki. 
takarítani, a szent sirt Sok, de. sok mécsesei felékesiteni, a zászlókat 
kitűzni stb. Lehet-e csodálni, ha a l.usvétiiapi vallásos öröm mellett 
ők is elmondották az „allclnját44! A „szolgai44 munkának vége volt!

Ezen egész gúnyolódásból csak annyit lehet kivenni, hogy 
mily fogalmuk van a vallásos iskoláról ezen embereknek, kik pedig 
magas képzettségű tanitók akarnak lenni. Nagyon is elárulják, Imgy 
mily szelleműt hívek ők. Az úgynevezett „régi44 iskola tanítója azon 
jövedelemre, volt utalva, melyet a templomi szolgálat behozott: 
mivel az állam a tanitók anyagi helyzetéről éppen nem gondos
kodott és a tanító igen örült annak. Iia ezt az annyira „lealázó44 
szolgálatot elvégezhette. De épen igy volt lehetségessé teve, hogy 
fiait neveltethesse s emellett egy házikót és szántófVddecskét is vehes
sen. Vagy nem voltak-e akkor is tanitók, kik esinos kis vagyont 
nem gyűjtöttek volna? Es ma, midőn a tanító uraknak azon „any-

nyira gyűlölt44 templomi szolgálatot nem kell ellátniuk : mégis jaj
gatnak terhes állapotuk miatt; mert pénzük nem elég arra, hogy 
talán a vendéglőket és kávéházakat szorgalmatosán látogathassák : 
hogy ott politizálhassanak s gimyjaikat és gúnyolódásaikat az egy
ház és papok fölött kiöntsék.

Mit is gondolnak tulajdon képen ezen urak tudáki „senkim ,, 
a vallásos iskoláról? Talán azt hiszik. hogy újra rájuk bízzák a 
nehezen viselt templomi szolgálatot? Scmmicsetrc sem ! Hiszen az 
ellen a szabadelvű polgárminiszter és képviselők eléggé biztosították 
őket. De mi katli. tanitók s az összes ksitholikitsok jogosan kivált
hatjuk, hogy katli. iskolában csakis kittit, tanítók alkalmaztassanak 
és nekünk kítthniiknsoknnk is megvan az a jogunk, mi a zsidók
nak és protestánsoknak, lntgy vallásos iskoláink cs ezekben oly 
tanitók legyenek, kik a mi vallásunkhoz tartoznak ? Vagy tán azt 
liiszik azok a zsidó, protestáns, szabadelvű és szabadkőműves urak, 
hogy velünk tetszésük szerint bánhatnak? Akkor rettenetesen csa
lódnak. A német nemzetiségűek és szabadelvűek mindig csak ti 
porosz iskolákat dicsérik, melyeknek tanítói Satlovánál IHfill-lmn az 
I Isztrák-,Magyarokat meg tudták verni; de leletük. Imgy ugyan- 
akkor a haza hőseit, kik Ausztria szabadságáért vérüket áldozták, 
nu'g a sir!tan is megliccsteleiiitik. Nem a poroszok iskolai képzett
sége idézte elő kiinigrützi szerencsétlenségünket, Itat..... a szabad
kőművesség árulása tette azt. Az Osztrák-Magyarok, kik esaktl....
ugyanazon időben Imrezoltak Ciislozzánál és kassánál is, fényes
ÍO'ösol....két vívtak ki: tle ezen sereg élén oly férfiak állottak, kik
előtt a haza bersUlete a legtöbb érték volt. Nem kell elfeledni. 
Imgy I. Napóleon DfOfj-hau az Aspera és Wagrant melletti csaták 
titán ezen jelentékeny szókat mondotta: „Adjátok nekiüli az osztrá
kokat1) és az egész világ az enyém I....... Nem kell feledni, egy
Selin-arzeniierg. lloffer András. Kudctzky és mások győzelmeit; 
nem leltet feledni a bős savóval Búgén berczeg. Salm gróf, Htabrefn- 
lu*rg és bart-zosaik győzedelmcit. Akkor még a „régi" isk.da szerepelt 
es belőle a fejt-lil iom és haza számára vitéz liarezosnk keltek ki.

láT.'i-lian volt a bécsi nagy világkiállitás, Ind Ausztria iparosai 
megmutatták. Imgy mire képesek. De Imi tanulták ezek az emberek 
azt kieszelni, Imgy oly müvekre voltak képesek, melyek az összes 
látogatók csodálatát felkeltsék ? bizonyára csak a régi vallásos 
iskolában : mert ezen sokat dicsőített ni iskola azokkal az örvendetes 
eredményekkel nem dicsekedhetett voltul, miután ez még csak 
csirájában vain.

ks most ti urak. kik poroszaitokot. mint u felekezet nélküli
iskola sokat dicsőített példánykép,.Ili akarjátok fiSlállitnni........ ,jelek
csak oda s tekintsétek egy kissé közelebbről a dolgokat és úgy 
fogjátok találni, Imgy éppen ellenkezője áll annak, a mit állittotok. 
f ftt tiszt.-i vallásos tanitó-növeldckct fogtok taiáini, mire pedig 
Ausztriában nincs eset. A túlnyomóan kálit, tartományokban a pro 
testans tanítóképzőkön kivid katliolikitsok is vannak.

Vagy valaha látták-e vagy hallották-e a vallásos iskola bölcs
ellenfelei, Imgy a zsidók vagy protestánsok iskoláikban tanító kép|....
egy kntlmlikiist is alkalmaztak volnn ? llát ti katluilikiisnk meg- 
nyilgodlmtnnk-e abban, hogy gyermekeiket m&s vail/tsu ember oktass;, 
vagy nevelje? ilát ez-e nz a feundicsért ‘‘ííyuujogusá^ ?

Mi katli,dikusok és kntl,. tanitók állmfatosmi („gjuk védeni
szent jogunkat ; de cgyszermitni liatározoltau tiltakozunk nz éli....
Imgy ránk fogják, mintlul mi oly vallásos iskolára törekednénk,
mely oktatás és képzés tekintetéi...  a k„r követelményeinek .... ..
ne felelne. II„gy «z „j iskola ezt nem tehette, azt megítélni egy
gyakorlati nevelőnek sem nehéz, ki minden pártszcnvcdélytől ...... .
A vallásos kulit, iskola után való jogos követelmény valósításáért
nem az önzésnek vagy dicsvágynak kell sor....púim lépnie. Imiiéin
vallásunk szentségének és épségben tartásának, melyet nem akarunk 
gyermekeinktől a jövevények által elragadtatni; és ezt épen azon

*) Az osztrák tüzéreket a magyar in,szátokkal s ezeket 
n francai a gyalogjukkal.



IG A Z S Á G . — 55 — Julius hó

okból nem, minthogy a zsidók ós protestánsok vallásos iskolák fel- 
állítása által eléggé megmutatták, hogy ük nem akarják atyáik 
vallását veszélyeztetve látni. Nekünk haznfiságból is föl kell lépnünk a 
vallásos iskoláért, nehogy a katli. Ausztriának ősrégi és dicső hagyo
mányai a jelenkor szabadelvű zsidóságának essenek áldozatul.

Mi katli. tauitók az összes katliolikusok nevében ezennel íin* 
nepélyesen tiltakozunk a zsidók és szabadelvűek azon ráfogása ellen 
mintha mi csak azért törekednénk vallásos iskola után, hogy gyér. 
mekeink butaságban maradjanak. Ez a föltevés világosan megismer
teti azoknak vastag tudatlanságát, kik ezt szemünkre vetik ; mert 
minden józan gondolkozó tisztán láthatja, hogy a inai korviszonyok 
között ilyes valami teljességgel lehetetlen. De ideje már. hogy végre 
u katliolikusok átlássák, hogy ők a zsidók és szabadelvűek vezetése 
mellett sietve sietnek bukásuk félé !

(A „ (’liristlic li-l’ailagogisidu) Hl áttér--leli)

P. ./.■o

Egy számtani módszer ismertetése.
A népiskola tantárgyai között egyetlen egy sincsen a hittanon 

kívül, mely a tanító beszélő szervét, szóval fáradtságát annyira 
igénvbe vette volna, mint a számtan. Ennél, ha a tanító folytonosan 
nem kérdezett, alig lehetett valami számba vehető eredményt l'cl- 
mutatni; sőt a legodaadóbb és fáradtságot nem kímélő legöntel- 
áldo'/óhb kezelés mellett is meglátszott, hogy nehéz, elvont tárgygyal 
volt dolga a tanító és tanulónak egyaránt. Nehogy valaki a t. olvasók 
közül megütközzék azon, hogy mondataim igéit múlt időbe helyezem! 
Akarattal teszem és nálam a számtan tanításánál beállott változás 
óta mondhatom ezt igy. Igen. mert nálam a számtan tanítása ma 
már nehézséget nem okoz: olyan kotnótul érzem magam a szám
tani órák alatt, mintha azok — a mint úgy is van — valóságos 
pihenésre, nyugvásra szánt perezek volnának s tanítványaimmal 
mégis oly biztosan, olv gyorsan, olyan könnyen haladok az anyag 
feldolgozásában, hogy magam örvendek az elért eredmény fűlött. 
Honnan e könnyűség?! Mióta e könnyűség?! Kiálthat tél kíván
csiságában a t. olvasó. Es méltán kiálthat tél és valóban kérdezüs- 
ködlietik e könnyűség oka felöl, mert én magain is alig hittem 
volna, lm személyesen nem tapasztalom, hogy a számtan, e csak
nem mindenki által rettegett és nehéznek tartott tárgy tanítása, 
okszerű móddal, ilyen könnyen kezelhetővé válliassek. vagyis hogy 
lehessen oly módot téltalálni, mely ily sima utat jelöljön ki a 
tanítók és tanulók részént egyformán. M őst azonban hiszem, mert 
érzem és nupról-napru látom s tapasztalom, hogy a számtan tanítása 
osztályaimban igen kevés nehézséggel jár : szóval egy óriási nehéz
ségét érzek vállai inról eltávolitva. Es ezen állapotnak azóta örvend
hetek. mióta dézsa Sándor, gyergyóditrói róm. katli. népiskolai 
tanító számtani módszerének vezérfonala szerint tanítok. A népiskola 
I. Il ik osztályának vagyok tanítója. Józsa Sándor tanitó módszere 
szerint ténylegesen tanítom ez osztályokban a számtant. A szóban 
levő módszert ismerem, látom hatását, tapasztalom minden fokozaton 
annak előnveit: és igy azt hiszem, nemcsak jogosan foghatok
pennát kezembe, hogy azt általában megismertessem, hanem midőn 
ezt teszem, kötelességet vélek teljesíteni t. tanitótársnim iránt annak 
bemutatásával.

Csak a gyakorlati élet lehet — ott az iskola falai között — 
a legjobb mű bíráló. És én alább — a nélkül, hogy a miinek rész
letes bírálatába bocsátkoznám, azt fogom röviden elmondani, a mit 
iskolámban e Hifire vonatkozókig tapasztaltam.

lássuk tehát :
1. T  a ii s z e r e k : .Józsa Sándor t. módszerében saját talál

mányit s z á m o ló  állványra teendő koezkák szerepelnek szemleltetesi 
eszközök gyanánt. Az egész eszköz egyszerű: Egy drb. 1 ‘/s mtr. 
hosszú léczbe egymástól 2* cm. távolságban ó fa-szeget ütünk ; 
e lécz felső végébe még egy hatodik szeget is erősítünk, mely a többi 
szeggel ellentétben hátra felé nyúlik. Még egy ilyen fogasszeril léczet 
készítünk, avagv készíttetünk s készen van a számoló állvány.
E két togasszerű léczet a hátra felé nyúló 1 — 1 szegnél fogva hasz
nálat alkalmával a táblára akasztjuk: minden megfelelő két szegre 
I — i lécz jár, melyek t 1/* met. hossznak.

Egyéb taneszközök : Egyes koezka. tizes-koezka és a százas- 
koezka. Az egves- és tizes koczkákon dézsa S. átfúrásokat is esz
közölt. s azok használatához 3 drb vaspálezikát is vett alkalmazásba. 
Az egv szétosztásához szétszedhető koe/.kákat is készített sth. A 
m eter' ismertetésénél a tized- és száznd-meter fogalmát valóságos 
külön vágott tized- és század-metereeskékkel (bicskákkal) vezeti le,

melyeket a tanítás e fokán a méterrúd mellé tesz. — A számtan 
tantiásnál (kivéve természetesen a pénzeket) a koczkákon kívül egyéb 
szemléltetési eszközt nem használ; és egyébre e rendszer mellett 
nincs is szükség. En az orosz számoló-gépet, valamint minden egyéb 
szemléltetési eszközt — a fenn jelzetteken kívül — nyugalomra 
tettem félre. Hogy helyesen cselekedtem, arról már eddig is volt 
okom meggyőződni, és reményiem, meg fog győződni ez eljárás 
helyességéről miudeukj. aki velem együtt nevezett tanító szóban 
levő módszerét követni fogja.

E számtani módszerben található rendszert részletesen ezúttal 
elő nem sorolhatom, hanem a rendszer főbb pontjai közül kieme
lem a következőket: Józsa S. t. az I-sö osztályban legelőször is 
számjegyek ismertetése nélkül adja a számok fogalmát 1— 10-ig; 
ezután tárgyalja az összeadást, kivonást, szorzást és osztást; szóval 
a négy alapmiveletet; a számjegyeket csak a tananyag teljes fel
dolgozása után, tehát a tanév vége felé ismerteti meg. Es ebben 
is neki igazat ad a tapasztalat, mert annak a hat éves kis tanuló
nak — a mit tapasztalásból mindannyian, kik ilyenek tanításával 
foglalkozunk, igen jól tudunk — bizony bőven tdegendö nehézsé
get okoz a betű Írása és azoknak emlékezetben való megtartása is- 
s tévesztett dolog a tanév első hónapjaiban — a számjegyek irásá 1 
is felvéve - ogvszorre egyebek mellett két nehézségen vonszold 1 
át azt a kis ártatlant, akinek egy fél órai figyelés is ugyszólvá11 
megerőltetésébe kerül, és aki a legügyesebb vezetés mellett is a 
különböző irányú vonalak írásában (a mikből .a számjegye'; alko- 
tatidók) ekkor még elegendő jártasságot nem tanúsíthat; inig a tan - 
év utolsó negyedében, a midőn az l-sö osztály növendékei már írnak 
és olvasnak, a számjegyek Írása semmi nagy nehézséget nem fog 
okozni. Aztán, mint Józsa S. müvében megjegyzi: ha igen hamar 
kezdünk számjegyeket íratni, akkor a gyermekek emlékezetébe 
magának a számjegynek alakja tapad be igen korán és nem elvont 
számfogalom, s emiatt a gyermek a műveletek végzésénél a 2-öst, 
a tt-ast. stb. az ők horgos alakjukkal fogják a levegőben maguk 
előtt képzelni, és ez a számtani ismeretnek, vagyis a helyes gon
dolkozásnak tönkretevését jelenti.

A 2-ik osztályban is előbb elvégezvén a szóbeli műveleteket, 
csak azután tér át a számjegyekkel való műveletek ismertetésére. 
A műveleteket külün-külön tanítja meg. Ez osztályban legelőször 
adja a számok fogalmát, illetve 10— l<>0-ig, a mi legfittebb í>— fi 
tanórát vesz igényin*. Azután következik az összeadás előbb szóval 
később számjegyekkel : a kivonás, szorzás, osztás, hasonlóan ; annyi 
eltéréssel, hogy itt a számjegyekkel való osztást nem veszi fel.

En amint fenn is emlitéin Józsa i$. módszerét követein a 
számtan tanításnál, e módszernek, valamint az azzal járó szemlél
tető eszköznek már eddig is tapasztaltam a következő előnyeit.

a. i A tizesrendszert. moly a számtan tanításnak gerinez-oszlo- 
pát képezi, az alkalmazott taneszközök és eljárások közvetítésével 
igen értelmesen és kimerítően lehet kifejteni.

h. A számtannak minden legkisebb és legkényesebb mozza
natait olv kézzelfogható természetességgel lehet e tanrendszer és a 
taneszközök segítségével bemutatni, szemléltetni, hogy amazoknak 
megértése a gyermekekre nézve nehézséget nem okoz.

c.i E módszer mellett a tanítónak a számfogalmak képzésén 
túl. igen keveset kell beszélnie, ami egészségi szempontból is meg- 
becsüllietlen körülmény.

<1.1 A szöveg ugv vau összeállítva amiként a tanítónak az 
iskolában tanítania, vagyis beszélni és cselekednie kell. Azonkívül 
a szöveg mellett a számoló eszközök kirakásának azaz : használá
sának módját és rendjét végig rajzok világítják meg, miknek kö 
vet kéziében a tanitó, illetőleg az olvasó egyszeri átolvasásra is azon
nal elsajátíthatja és alkalmazva veheti, a leirt módszeres eljárásokat.

e. i A tananyag úgy van egymásután rendezve, hogy a tanitó 
pontról-pontra. lapról-lapra haladhat végig a szövegen anélkül, hogy 
a feldolgozandó tananyagnak legkisebb részecskéje is figyelmen 
kivid maradhatna.

f. i Ezen tanrendszer alkalmazása mellett a házi és írásbeli 
feladványok teljesen mellőzhetők az I. II. osztályban, mert a gyer
mekek már az iskolában biztos és állandó birtokába jutnak a kije
lölt számtani ismereteknek. ami szintén figyelembe vehető haladást mutat.

g. I E módszer mellett csak egy számtani példatárra van szük
ség a tanitó részére s igy e módszer anyagi megtakarítást is esz
közöl.

h. ) Az ezen módszernél feltétlen szükséges számoló-állványt 
és egyéb taneszközöket néhány léczdarabból maga a tanitó is köny- 
nyen elkészítheti.

i. ) E tnmuódszer mellett a gyermek egymagára is egész sor 
szóbeli példákat mondhat el a nélkül, hogy a tanítónak kérdezget* 
Ilii* kellene.
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E felsorolt előnyök alapján a fonnirt módszertani könyvet 
azon t. tanító társaim becses figyelmébe melegen ajánlhatom, kik 
csekély fáradsággal fényes eredményt kívánnak a számtanból osz
tályaikban felmutatni. Ti. h.

r. k. tanító.

Néhány szó a gyümöcsfa-tenyésztésről.
i i .

(Vójfo)
A gyöm ö I cs fák u a k  vessző-ágak á l t a l i  sza- 

|i ő r i t  ás ár  ól.
Egy Doehnahl nevll híres liajor gyümölcsfa-tenyésztő a 

német gazdák és erdőszük Nllrnbergben tartott gyűlésében, ezen 
kérdésre : „Micsoda tapasztalatok és fölfedezések tétettek a 
gyümölcsfa-tenyésztés előmozdítása érdekében ?“ a következő 
érdekes közleményt terjesztette elő :

„A gyümölcsfa-tenyésztés érdekében újabb időkben tett 
fölfedezések közt legfontosabb a gyümölcsfáknak vessző-ágak 
általi szaporítása. Oly sokszor ismételteiéit ckkorig azon állítás, 
hogy a gyümölcsfákat vessző-ágak által is lehet szaporítani, 
de semminemű tapasztalás nem igazolta ezen állítást, mely a 
gyümölcsfa-tenyésztőkre nézve oly fontos: úgy hiszem annál 
nagyobb örömmel fogadják tehát a gyilinölbkedvelők ezen löl- 
fedezést, mely tiz év letorgása alatt három különböző helyen 
kisértetett meg. lWH-7-ben egy éves magyaréba-vesszőkkel fog
laltain be egy virágágyat a legközönségesebb mód szerint, 
mindkét végüket ivfonnán a földbe szúrva, s kevés időre az 
ágak szemei megdagadván, két s bárom hilvelyknyi ágacská
kat hajtottak. Következő évben ismételtem ezen eljárást külön
böző fanemekkel, azon különbséggel, hogy a lárskák végeit 
oly mélyen szúrtam a földbe, miként az tv közepén eső sz.e 
mek alig látszottak ki, s nagyobb része kihajtott s önálló nö- 
vénynyé képződött. Múlt évben kndohzhiirghan nagyban tettünk 
kísérletet, különösen mézalma-ágakkal, melyekből igen kevés, 
talán minden tízből egy, nem eredt meg. Majd mintegy öo.oilo 
különféle fa- és gyümőlcsiiemct diigdostattmik le, s mondlm- 
tóin, Imgy csak a esercsnye, szilva, cser és bükk nem ered
tek meg, de a gömbölyű szilva, minden alma- és körtvefa ki. 
hajtott. Mait évi júniusban hasonló fii]fedezést tett l’raneziaor- 
szághau egy orvos, az. idén pedig Belgiumban tettek sikeres 
kísérletet."

Eddig van Dóriinak! közleménye, mi is örömmel közöl
tük magyar gazdáinkkal, kik még eddig nem tudták, vagy 
nem kísérlettek meg: kísérlem nem árt, mert lm sikerül, nagy 
hézag lesz általa a kertgnzd.iszatban bedugva.

III.
A t ö r p e  g y ii m ö I e s fá k r ó I.

A törpe gyümölcsfák sokkal kereseteldiek és bersiiltrb- 
bek a felnőtteknél, holott kevesen tudnak azokkal illetőleg bán 
ni. Elmek oka az, hogy ezen fák sokkal nagyobb, szebb, izle- 
tesebb és több gyümölcsöt teremnek : amellett kisded helyre 
sokféle ilynemű tát ellet itlte'ni. lia pedig az ily fáknak szűk 
séges helyet, fekvést eltalálja a gyiimölekedvclö, azokat illető
leg tudja kezelni, ápolni, nyesni és tisztogatni, kimomlliatlan 
azon haszon és gyönyör, mely ezen fák tenyésztéséből a gazda 
kamarájába folyik. Aki cirill meg akar győződni tekintsen meg 
egy ily jól rendezett kertet, hol az utak szép növésll fákkal 
vannak megpréinezvc, melyek a kertiföld növelését s haszná
latát néni akadályozzák : hol a kerítés és falak melléke mint 
zöld szőnyeggel, ilyen apró Iákkal van bevonva, s látni fogja, 
hogy parányi helyen ezerféle ízletes gyümölcs mosolyog feléje.

mely szebb nagyobb a közönséges fa gyümölcsénél: s kedvet 
kap kertjében található legkisebb ilres tért ilyen fákkal rak 
ni meg.

Távol legyen, mintha azt akarnám ezzel mondani, hogy 
a piramis-alakú körtvefákat, s terebély nlmafákat ki kell vag
dalni n törpe fák kedvéért: a mit a törpékről mondtam, in
kább szól olyanoknak, kiknek kertjük kis területi!, és mégis 
szerelnének abból nagyobb hasznot húzni, részint a fák termése, 
részint a kertiföld szorgalmas és ügyes használatából.

IV.
A g y il m fi I e s f á k e 11 e n s é g e i r ö I.

Aki kedveli gyümölcsfáit, s a gyümölcsfa-tenyésztéshez, a 
mezőgazdászat ezen legnemesebb s Icgjiitalmazőbb ágához, ér
teni akar, tudni kell, hogy Iáin semminemű mohot s más fol
tot nem szabad megszenvednie.

Külön léié vakarákat szoktak használni a fáknak moliotóli 
inegtisztogatásárn, de legezélszerűlih, a slltőteknő-vakaró, el
használt kopott seprű, nagy ..... .. kés, ha jó eső után az
ágakat s gályákul ezekkel megvakargatjuk, s a korhadt ágakat 
Icvagd iijiik Azonban csak a nélkülözhető héjat kell levakarni, 
s vigyázni kell, hogy a kellő mértéket át ne hágjuk, mert ak
kor többet ártunk fáinknak, minta mennyit használni akartunk. 
Azonban az ilyen tisztogatás, bármily czélsz.crlten történjék is. 
nem sokáig használ, mert a fahéj Icgliimmahli hasadékaiha be
hatott mnhgyükcrck ismét kihajtanak: szükséges tehát azt is 
metélni, imgy a gyökerek kihajlása gátoltassék. ekkor legezél- 
szeriíbbcii használtatik középszerű erős iiamiilúg. melyben szál- 
maesutak, vagy kefe mártatváu, a fákat vele tisztára megmos
suk: sokan Ing meszel is használnak: azzal a fákat egészen 
bemázolván. Ha azt akarjak, Imgy a fák fehérsége ne rontsa 
az Ízlést, valami barnító szint, agyagot vagy kormot is lőhet a 
mész közé elegyíteni.

."Sajnálatos, Imgy sok gyümölcsfa-tenyésztő ezen eszközö
ket nem használja, holott aki tigyclcinmel kísérte az ilyen, el 
járást, tapasztalhatta, hogy vén fák is új erőt nyertek, gazda
gon termettek, és sima héjjal ruházkmltak az ilyszorll gondvi
selés után,

A gyümölcsfa-tenyésztés, mint a mezőgazdászat egyik 
legfontosabb ága. sokkal terjedelmesebb, mint hogy arról össze 
szorított kis értekezésben kimerítően lehetne szólam: nem is 
egyéb jelen kis ezikk oz.vlja. mint csupán figyelmeztetni az 
olvasót ezen hasznos jövedelem ágra, s ennek kimerítő isme 
rése végett jó lélekkel merem ajánlani Döuczy l'ál 200 p. fo
rinttal jutalmazott „Oktatás a gyömöes és eperfa tenyésztés
ben" czimil munkáját, mely népszerű előadása miatt minden 
falusi gazda által használtathatik. /;.

-4t $  "ti 4". .4; $  $  .
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-  X I I I .  L E Ó  P Á P A  Ö SZENTSÉGE folyó év mái. 
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MII.  petit,im lleiieilietiiiiieii, eleme„tér impertiat. E. hello | 
ab adminsionibuH.
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—  Gyergyó-Ditró uj plebánusa Ft. T a k ó  J á n o s  
püspöki sz. széki lilniik és volt papnöveldéi lclkiigazgató ur, 
kit a hitközség, mint ezelőtt lü évvel buzgó káplánját megvá
lasztott s a nin. pllspllk ur plebánusuak kinevezett — jul. 28-áu 
(1. u. fi órakor érkezett be állomására a legszivélyesebb és 
lélekemelő ovatiok közt. A batárszélnél .1 <> z s a S á n <1 o r v.- 
tanitó — a községbe jövetelnél felállított díszkapunál l ’ n s k á s  
A n t a l  főbíró s a  plébánia udvarában l i ourdcaux K O livér 
s. lelkész Üdvözölték az uj plcbánust, kihez Ditró s környéke 
nagy reményeket f(iz. Másnap jul. 2!>-éu, vásárnál) niegtartá az 
uj lelkipásztor beköszöntő szózatát és szt. miséjét, melyen a 
templom zsúfoltig telve volt kiváncsiak és ájtatoskodókkal; 
délben díszes bampietet adott Ditró polgársága, mely a legé
lénkebben folyt le, voltak szép pohár köszöntök i s ; az uj 
plcbánus telköszöntötte Krdély nagy lelkit püspökét: kön kar t  
F é r  en ez. ur ö líxját, ki öt ide kinevezte, nem sokára Ft. 
V i nez  c I s t v á n barótbi espercs-plcbánns ur. mint az uj 
ditrói plebánus szülő-földjének papja s kísérője felkiiszöntöt 
mondott Ditró polgárságára. —volt még több jeles toaszt, — de 
ki tudná azokat e szűk helyre összeszedni. Annyi bizonyos, 
hogy Ditrónak rég nem volt ilyen öröm-napja. Adja az. Isten, 

hogy az ifjú erőben levő uj plebánus ur Ditró javára sokáig 
működhessék mindnyájunk örömére !

— Ft. Puskás Alajos tekeröpataki uj plebánus ur bevo
nulása nagyon megható szeretet nyilvánulások közt jul. 2;l-án 
történt. Kljén Ditró derék és tevékeny szülöttje!

—  Az Igazság" necrologja : buzgó pártolóink közül a 
a limit és ezen évben a következők hunytak el az úrban, kikről 
kegyeletcsen megemlékezni egyik legszentebb kötelességünk : 
K o v á c s  Z s i g m o n d  veszprémi püspök: Jágoesi l’é t c r f f y  
J ó z s e f  min tanácsos llpesten : S a l a m o n  A l a j o s  föesp.- 
pléh. Ditróhau: A v é d  I s t v á n  plel). Tckeröpatakon: Da l i a  
Ö d ö n  pléh. Deésaknán: C s i b e  P é t e r  nyomda-igazgató 
Ditróban: J e r e n a k  A n t a l  tanitó Diószegi): Fe j é  r J ó z s e f  
pléh. Csik-Szt.-Lélek: l l c n d l  Kd e  plebánus Abrudbányán : 
A s z t a l o s  G y ö r g y  pléh. Verestoronyban: Va r g a  Károly 
tanitó Pakson : K is  I s t v á n  áldozár. tanár jelölt Kolozsvárit. 
Az örök világosság lényeskedjék nekik.

Beküldetett borszék ...... légeinek névsora. Csinos kis
tüzel : nvonm tott D itróban. A vendégek száma : 524 ju l. Itl-éig. 
S ajnos, Imgv laplánuiink e székelv kim-set „II o r s  z i-k  i-1- ligye- 
leinre m in m éltatják . Különben lehet ignotis nulla riipidn cpm ad 

bor lialiiemn !
—  A v a l l á s o s  i s ko l a  visszaállitása ügye az osztrák

kato likusok  részér.,I is jóváhagy..... . A lei...... riezi püspök Kómában
léte alatt a szentatyával is beszélt ez ügyről, és legutóbb kiadott pász- 
torle veiében a pápa nv ilatkozaiát a következükben ism erteti: „Ami 
a szentatvának különösen szivén fekszik és am it nekem melegen 
ajánlo tt, az  a serdülő ifjúság keresztény nevelése és a keresztény 
iskola visszuállittása. A pápa korántsem  akarja , hogy az iskolaképzés 
m értéke leszállltassék. A pápa vsak azt kiváltja, hogy aka thn likus  ta 
nulók szám ára állíto tt iskolákban az oktatás is katllolikus legyen, hogy
a kato likus szellem m indent átl.ns...... s éltessen, hogy e szeli..... az
összes ok ta tásban  s nevelésben u ra lkod jék : a keresztény iskolában 
a tanutók ne estik tanulják azt. am ire az életben szükségük vau.
hogy 1 felülök az em beri társadéi..... hasznos tagjai legyenek es derek
polgárok képeztess........ hanem , hogy igaz katolikus keresztényekké
S jövő égi lakókká neveltessenek. Kz azonban csak agy érhető el. 
ha a tan ítók  is hiv odaadással viseltetnek a katolikus vallás iránt, 
és ha az egyház fölként szolgáinak az őket megillető betolván az 
iskolára biztosittatik. Ks mely okból kiváltja a szentatya annyira a 
keresztény iskola visszaállítását ? -  A felelet erre Így szól: „M in ta  
kato lika egyház feje kiváltja ü azt az egyház érdekében, és mint 
legtöbb pásztor k ívánja azt a  katllolikus szülök nevében az ii üdvükre 
s gyerm ekeikére, mi több, az összes társadalom  javára. A szülök

felelősök gyermekeik vallásos és erkölcsös neveléséért. Mily kese
rűséggel kell, hogy eltöltené őket az, ha nekik nem lehetne katlio- 
likus iskolákat használniuk, lm szerencsétlen viszonyok őket kény
szerítik gyermekeiket oly iskolába küldeni, liol a tanitó legfölebb 
névleg katolikus, süt egyáltalán nem is katolikus. Hogy is ne kel
lene gyermekeik lelki üdvéért aggódniok, ha azt hallanák vagy 
okuk volna attól tartani, hogy a tanítók vallásos érzülete s erkölcsi 

I elveik, valamint magatartásuk nincsén összhangban a katolika egy
ház erkölcs törvényeivel és a vallás igazságaival ?“

—  Drága halálozások, ltcgensburgból Írják, hogy a herczeg 
Thurn-Taxis családnak í. Vilmos és III. Frigyes német császárok 
halála két millió márkába került. — Thurn Taxis herczeg ugyanis 
hübérhen tartja a porosz államtól a krotoszyni uradalmat s ezért 
szerzödésszerü 1 eg minden porosz uralkodó halála alkalmával egy 
millió márkát tartozik készpénzben a porosz koronának lefizetni. A 
milliókat a Berlinben levő herczegi jószágigazgatóság a két császár 
halála után azonnal kifizette.

—  Edison fonográfja. Edison eladta a javított fonográfot, 
mely egész szónoklatokat felvesz magába s azokat tetszés szerinti 
gyorsasággal, vagy lassúsággal ismét elmondja, s ha éppen kell, 
többször is. Az elárusitás jogát Lippincott, amerikai vállalkozó vet
te meg egy millió dollárért; de csak Amerikában van joga ezt a 
fonográfot árulni. Európára nézve a monopóliumot Edison fenntar
totta magának. Amerikai lapok már is azt jelentik, hogy a parla
mentekben többé nem lesz szükség gyorsirási feljegyzésekre, mert 
a fonográf a legnagyobb precizióval végzi el ezt a munkát s mint
hogy a fonográfot akként fogja igazítani, hogy bárki közönséges 
írással követhesse a fonográf által visszaadott beszédet úgy a par
lamenti tudósítások terén, mint egyél, munkáknál, ahol eddig az 
Írás, vagy diktálás fárasztó munkáját kellett végezni, óriási átala
kulásra lehet a világ elkészülve. Az amerikai lapok ezikkirói lesz
nek a legelsők, kik a helyett, hogy megírnák a czikket, gyorsan 
elmondják a fonográfnak, mely azt szép lassan a szedő fülébe zengi 
s midőn már ki van szedve. újra elénckli n korrektornak, hogy a 
nyomdahibákat kitudja javítani. Az igaz, hogy az amerikai lapuk
hírei ...... műidig a legmegbízhatóbbak : de azok utam amiket K.li-
son midig müveit, nem lehetetlen, hogy lonugnitíával az írói és 
irodai munka terén ezt u forradalmat is megcselekszi.

—  Lakadalom helyett temetes. Kómából írják a követ-
kezii történetet: Egy tintái német lestíi eljegyezte egy tekintélyes
berlini esnlá.l leányát. Boldogul! indult tanulmány-útjára Kómába, 
ahonnan őszre kellett volna visszatérnie. A le&nv szülei azonban 
kell...... meglepetést akartak szerezni leendő vejüknek, s leányuk
kal együtt Kómába utaztak. Saját szállásán, a vendéglőben akarták
meglepni a festőt. Amint a ..... léglöliüz. értek, annak udvaráról
halottas menet közelgőt! feléink. Megkérdezik, ki balt meg. s leir- 
hatlau megdöbbenésükre a fiatal festő nevét hallják említeni, ki 
pár nap előtt vériimlés következtében meghalt. Mikor a leány je-
gvese nevét hallotta említeni, eszméletlenül rogyott össze és ......
öriilt, a szerencsétlent szülői igy vitték vissza hazájába.

—  Karczfalván aug. 2-án. mint lapunk zártakor hallottuk, 
óriási tűz Volt; a templom s papilak is a lángok áldozata lett.

Kekiildettek a kővetkező miívek s lapok, melyeket a n. é.
közönség b. ügyeimébe ajánlunk.

_ A J  ó z s a S á n d o r-f é I e. általánosan elismert s úgy a
sajtó, mint a ténylegesen működő tnnitók által mindenütt nagy tét 
széssel fogadott: népiskolai „Számtani Vezérkönyv" czimü 
műből még folyvást kaphatók példányok. Ára I frl 41) kr. Az 
összeg elöleges utalványozása esetén a könyv bérmentve küldetik 
meg. Kapható szerzőnél (iyergyó-l.itróban, iCsikm.) és Kritsa l'éter 
könyvkereskedőnél (lyó.-Szt.-Miklóson. Nagyon ajánljuk.
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— Az a l á z a t o s s á g  g y a k o r i  á s a irta X I I I .  Loo
p á p a  perugiai püspök korában — törd. Dr. Boroniisza Tibor. 
Ára 30 kr. Kapható Kalocsán. E mfí átolvasásánál a legfHnségosebb 
erény gyökeret ver a szívben s kész az ember azt gyakorolni mi
ről az Üdvezitn monda : ,,ki magát megalázza föl magasztal táti k.(‘
A mű lényege és zamatos magyar fordítása bírálaton felül áll. 
Melegen ajánljuk.

— Vo l a p u k  (világ nyelvtan). Irta Dr. Ob l i l i d a l  M. 
Bpest 1887. kapható Grimm Gusztávnál u. o. Ezen könyvről ele
get Írtak a lapok — m i e h o b  o r t o k r ó I — haszontalanság- 
nak tartjuk foglalkozni, azért csak azt mondhatjuk az ilyenre kritika 
képpen, hogy az illetők, kik ezen uj talált s faragott madár nyel
vet el akarják tanulni fogadják tanácsunkat: ott a l a t i  n, gü rí) g. 
n é m e t  s f r a n c  zia  igen művelt nyelvek, tanulják meg ezeket 
s ne induljanak szélhámos szédelgések után, mert ezen nyelv bi
zonyosan nem fogja a világot e g y e s i t e n i soha, hacsak az egész 
világ észjárása ki nem ficzamodik. Ez ami igen szerény nézetünk!

— A X 1. és X I I .  s z á z  a <1 i m a g v a r o r s z á g i z s i 
n a t o k .  Irta K a r á c s o n  I m r e  áIdőzár Győr 18K8. Ára ŐO 
kr. Igen ajánljuk a jeles művet azoknak, kik magyar egyházunk 
kezdetleges viszonyaival tudományosan foglalkoznak. A mii nagy 
tudományt tételez föl s annál több szorgalmat. Kapható szerzőnél.

— E m I é k k ö u y v. Kiadja 25 éves működéséből a kolozs
vári róni. kath. fögymn. önképzőköre. Ára 1 Irt. Változatos tar
talmú. Ajánljuk.

A n a g y s z e b e n i  Te  réz á r v a h á z  értesítője,
kiadja Roszkosni Elek t. kanonok-igazgató. Érdekes Szá n t ó  Mi
h á l y  közlése: Az árva-nevelésügy múltja és jelene hazánkban. 
Az árvaházba felvétetnek esak fiák - a leányok pedig Ugyanott 
a szt. Ferencz r. nővérek zárdájában helyeztetnek el az intézet 
költségén.

— Az újvidéki  áll.  polg. isk. ér t esí t ője 
kiadja: Bruck Fe r encz  ig. dús tartalommal.

— „Képes  Családi  Lapok. "  Kincset, szellemi kincset 
szerez az, aki a „Képes Családi Lapok1, czimfi szépirodalmi és 
ismeretterjesztő képes hetilapra előfizet. E lap gazdag tartalmával, 
értelem és ízlés nemesítő olvasmányaival valóságos szellemi kincs 
tárát képezi a magyar családoknak s „N ü a h á z h a ír4 czimii 
mellékletével nélkűlözhctlen barátja a családanyának. Közleményei 
minden számban a legjobb magyar Íróktól erednek s a család bár
mely tagjának bátran a kezébe adhatók. A „Képes Családi Lapok" 
előfizetési ára egész évre ti Irt. félévre 3 frt, negyedévre I Irt 
í>t) kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-uteza 20. sz.'i 
melyhez az előfizetések legczélszerlibben postautalványon iutézendök. 
kívánatra bárkinek ingyen és bénneutve szolgál mutatványszámok
kal. Igen ajánljuk családok és magánosoknak.

M  w m  : x  •: M :  x :  W & i :

jS MULATTATÓ
- .  <.W\. .  <.

A p r ó  i g a z s á g o k .
M indenik óra  rohan mi velünk a halállal iiiolmati.
A sok rósz közepeit sebesen **»»|»lll által az élet.
A k it ö regség  finnt közelebbről érzi halálát, 
s írh o z  egy-egy lépést tesz m inden perezheu a vénség 
Hite je le n  javait m egvetni tanu lta  a bölcs i t t .
M ert rövid a m aradás, tán holnap vár örök alvás.
Menny am a szent, enylilioly, m ely jár sokféle teherrel. 
Már fogy erőben az ősz, do gyarapszik  hemie tudós, hő| 
M entire jó l hagyod ott, Imi nem változnak a dolgok.
A nem es és jó te t t  túlél bárm ily  nagy időket.
KI ne feledjétek, hogy a vénség jő  tifelétck.
M ekkor egy óra se lesz, m ely nektek  hasztalan elvesz

.Sírva köszöntöttél a világba, teh á t üröm ennél 
Nem vala pajtásod, s igv most m ért fájna halálod? 

Kegyen az asztaltól minden hántás szava távol.
Nem nagy eh is gyakran ta rt  vaddisznót lefogottau. 
Sokszor a  p erez müve lett, m it m eg nem szültenek évek 
j f irt, d iest nem kevesek m ár szép tudomány ha kerestek. 
Sorsa segít bátrat, rem egőt közelébe’ sem  állhat 
Légy szem, fül s halgass. hékéhe ha  élni óhajtasz.
A ki beszéli m it ak a r ? mit nem fog akarn i, o lyat hall.
A mit okos főből főznek ki, dugáha a lig  dói.
A ki sokat kunyorál, ritka emberre talál.
Kit kegyel a  .jő sors, annál a kórt. a ra  biztos.
Adni ne késsél, m ert adományod ekép becsesebb lesz 
j\v. sokat és jó l Ad, ki m utat hozzá szives orezát.
Adj legalább keveset, hogy kérhess többet esetleg.
Klet. alak s akarat mindenkibe’ másra mutatnak 
Vendégségbe’, ha vagy, zabolázd özönét a szavaknak.
Krt őszit ! csalfa ne légy, hódoljon bölcsnek a gyöngébb. 
Nyelvel a sok nyelvész és még por tárg y a  a kérdés. 
H ogyha h ite t szegsz meg, neked is hitszegve fizetnek 
K ellem esebb az ivás ott, Imi felhúzzad a forrás.
M ár ma közönséges : kenyeret kap az, aki iih iii éhes.
Halát érdem el, aki a jándékát ham ar adja
Ámde ha elkésett, kevesen köszönik meg a vettet.
Fontos dolgaidat rem egő nyul-szivrc ne hi/./ad.
Szép  legyen a  felelet m inden nyájas köszöuőuek.
Alja a szinm éziiek sokszor re jt vészteli mérget.
Akibe’ nincsen hit. mondd, annak hogy hiszesz és mit ? 
o t t  igaza t sértitek, Ind nem kap a rósz fenyítéket 
A nagy válla la tok  szin tén  nagy vészbe* forognak.
Vad szerelem  tokét követel, vagy m egveti kosét.
Hol van e lég  kínzó, te ne légy közepettük a nyúzó.
A csevegő száját nézd : h irdeti ostobaságát 
Azzal, ak it kedvelsz, ha okos vagy, pert so’se kezdesz 
H ogyha gonosz nyelvek rólad m egvetve beszélnek 
S ajkuk g úny t mosolyog, m ondjad : a  balgatngok ! 
l ’r  keveset nem ak a r — s jó so k a t  adui fukar.
A m ézes szavakat liizouyoskép el ne fogadjad.
A term észet, az ég. törvény s m inden jogok egykép 
A hálátlanokat mondják rósz csillagé fajnak.
S érten i aki tudott, jó  lesz hasznodra is az majd.
Az nem sérti Románt, ha te m egbántottad is Orbánt. 
N agyra dicséri lovát, ki nagyon rászedni akar mást 
C -alfaság nem erény s tudom ányosság som, a dicsfény.
A mely mások elő tt téged e polczrn em elt 
A kis egér, mely m ár egy lyukba szoru lt be, porul já r . 
Aki ajándékot ad, kétszer hiszi visszakapnsát.
Oly buta m ég sínesen, ki ja v á t  kész veszteni ingyen.

3. 2. ű

1. 7.

•  ft.V

T  A  I ,  í  *  V  O H .  i|f y *

S Z Á M R K.l T  V K X V.

7. •!. ő. I ly  jelzőt kicsinyre  soha sem mondanak.

Ő s e in k  e f é l  é t  s o k a t  h a r e z d  In n a k .

2. M. 4 .  Nem lehetek dísze ntczáuak se kertnek.

Á tvitt értelem ben szem étnek neveznek.

. (». i .  Nem állíthatod ezt sem m ire simii újnak.
Koronája vénnek, rém e az ifjúnak 

Ö. 4. Igaztalnnságnak dicső ellen téte ,
Már mindenütt megvan mégis ritka lén*

1—7 Szívből üdvözöllek kedves jő  barátom,
Mert hogy jó  szívvel látsz e talányból látom

Szerkesztői telephon.
Mind azon t. olvasóinkat, kik lapunkat táninoiitják h az

„ Ig a z a iig 11 előfinsún díjút — lm húr utólag is — hrkilhlmtúk vmj-v 
iiddij. h,<küldik : lapunk küztdidihi tugútnúliaii ti v 11 gt úz.n i , de a/.uk 
t i úvsurút  i». kik l„|R>t eddig júruttúk ugyan. ,1,. a hátralék dijakul
tií I. hszoríts íigvelmratetértliik után sem (ízelték ....,g: ki nyuin-
t n t n i  fogjuk, sőt további lépést is fesz

n Kiadó-hivatal .
Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Bourdeaux F. Olivér. Lap kiadó: F. Szabó Lajo. 
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