
Vágy6 szivem még mind hiába válja
A hosszu tél után a szép tavaszt;
Még nem sütött fel e fagyos, zord" tájra
Az üdvsugár, mely uj éltet fakaszt.
Ébredj keresztény! int az őra, - hidd el,
Csak úgy virrad rád hu s v é t reggele,
Ha a keresztet átkarolva bittel,
Megérted e szöt : "haljunk meg vele!"

Zábrák Dénes,

HI. évfolyam. Sopron, 1891. márczius, 3. szám.

Evatigelikus Népiskola.
J::-.::r e-velés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztök s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét illető közlemények a szer-
kesztőséghez (Sopron, evang. tanitóképzö-

intézet) küldendök.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Li tfass Ká r ol y kiadó nevére czimezve
küldendök. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók. a boritékoa.

Böjti hangok.
,IlindUltál a véres Golgotbára,

Hogy ért ü n k halj meg, örök szeretet!
Az oltár kész s te bátran lépsz -fel rája,
Szent áldozatként ontni véredet.
Óh áldassál, üd vünk dicső királya!
Értünk borult rád gúny s kin éjjele,
Megváltott nyáj, ölts. gyászt, magadba szállva,
S mondd : "menjünk m i is, haljunk meg vele!"

.lán 11, 16.

"Meghalni! ... szivünk felajánlva néked,
S ujjászületni a kereszt alatt!" ...
Vajb mit felel e böjti hangra néped?
"Bűnbánat, ... üdv ... elévült gondolat!"
Óh, e világnak más ma czélja, gondja,
Keble hamis bálványokkal tele. -
S bár intem, kérem, - ajkam hiába mondja :
"Menjünk m i is, halja,nk megő vele!"

*



A dunántúli ev. egyházkerületi népiskolai bizottság
egyh. elnökének körlevele a kerület espereseihez.

Nagytiszteletű Esperes Úr!

Midőn táblázatos iveinket betöltés végett kellö számban megküldeni szeren-
esém van, teljes tisztelettel hívom fel Nagy tiszteleted becses figyelmét a követ-

. kező pontokra:
1. A mult évi kerületi gyülés (1890. jk. 131. p.) elrendelte, hogy a nép-

iskolai bizottság által ajánlott iskolai napló, jobban "o szt á 1Yk ö n y v", az isko-
lákba behozassék. Ez okból ide mellékelve küldöm mutatványúl annak egy pél-
dányát, hogy vele a tanít6 urak megismerkedhessenek s iskolaik számára a gyüle-
kezet költségén megszerezhessék.

Hogy egy ily "o szt á ly k ö n y v" behozatala mily nagy fontosságú a tanügy
fejlesztésére, bizonyítanom sem kellene.

Min den eke 1ő t t kén y sze ri ten i fog jam é g a han y a g o kat i s,
hog Y tan t á r g y aik kal az isk o 1á n kiv ü J, az elő adá seI ő t t jóval
tüzetesen foglalkozzanak. Továbbá ez az osztálykönyv fog tükö-
rül sz O 1g á 1nj az isk o 1a viz s g á-16 u r a lsn ak, hog y a z é v fol y am á n
a vizsgálat alatt levő iskola az elébe irt tananyagb61 m e n y-
II y i t d o l g o z ott fel, pon tos 1e lk i ism ere tes ség gel s kell ő ere d-
ménynyel.

2. Ugyanazon jkönyvi pont szerint a kerületi népiskolai .bizottság felhatal-
mazást nyert, hogy oly tanítócsaládok számára, melyeknél a tanít6 II ej e, avagy
1El á n y a önként, minden előlegesen megigért jutalom nélkül az iskolás leány-
gyermekeket kézi munkára oktatja, jutalmat tüzhetünk ki.

Tudván azt, hogya női kézimunkában nyert oktatás a munkás család
házi boldogságához az egyik előfeltétel, - a nyert kerületi felhatalmazás ér-
telmében 2 jutalomdíjat tüztünk ki, mindegyiket egy-egy darab aranyban, a sz6ban
levő tanít6csaJádok kitüntetésére. - Kegyeskedjék Nagytiszteletű Esperes Úr tehát
nevezett tanít6családokat felhívni. hogy esetleg e jutalomdíjra az esperességi el-
nökség útján a kerületi népiskolai bizottságnal pályázhatnak.

3. A magas kormány kezdeményezéséből elv i kér d é seldöntéséről levén
sz6, kérni fogom a Nagytiszteletü Esperes Urat, sziveskediék azon egyházak
neveit egybeállíttatni, s a tapasztalt tanítási évi eredménynyel együtt hozzám meg-
küldeni, a hol a tanítói hivatal a lelkészivel egybekötve van, avagy pedig lelkész-
jelöltek mint iskolatanítók alkalmaztatnak.

4 . .J61 méltóztatik tudni, hogy kiadásaink fedezetéül minden tanterem, után
általunk 30 kr. szedhető. Kegyeskedjék tehát Nagy tiszteleted annyiszor 30 krt
küldoui, a hány tanterem van az espercsség területén. Har ill inc z kr aj c zár os
hátraléket ne tűrjön meg! Ilyen kicsinyes hátralék csak az csperesség j 6 hi r-
II o v é t ronthatna s idővel mégis sok kicsi sokra meune.
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Ligyéhké;t ker. tanügyünket s a keriiletnek tanügyünkre vonatkoző határo-

zatait jóindulatiba ajánlottan, kivál6 tisztelettel maradtam
Nagy tiszteleted

Lpatona 1891. febr. hava.

Gyakorlati leczkék a természettan ból.
Mint mindeu földi haland6nak, úgy nekem is megvan a saját kiilönleges

szenvedélyem, és pedig sem több sem kevesebb, a kellemes élvezetek et leszámítva,
mint az, hogy a tanítás terén, nagyon is agya ko rl a telvének h6dolok. Tudom
és elismerem, hogy az elméletnek is megvan a magas agi6ja; de csak akkor, ha
azt a gyakorlat realizálja. Ezen fontos oknál fogva, az iskolai szellemi kincs
alapjának megvetésére fordítom a fősulyt, - realizálok, - azaz továbbra is inkább
csak a gyakorlat embere maradok. Ezen elhatározásomról tanuskodnak az alább
következő gyakorlati leczkéim is, melyekkel az "EvangE\likus Népiskola" munkásii
sorába ezennel beszegődtem. Szolgálatom bére fejében megelégszem azzal, ha e
becses lapok olvas6i, eme szavak értelme alapján: .rnindeneket megpr6báljatok,
s a mi j6 azt megtartsátok" gyakorlati leczkéimböl kiválogatják a javát, talán lesz
benne ilyen is; mindig hallottam azt: nincs az a rossz, melyben valami j6 is ne lenne.

Gyakorlati leczkéim tárgyáúl a természettant választottam. 'Hogy miért,
ezt is elmondom. Több jeles iskolában hospitáltam, sok vizsgán jelen voltam,
végig hallgattam a gyermekek feleleteit, melyekből úgy az alaki, mint az anyagi
eredmény tükrűzödött vissza, és mégis sok helyütt bézagosaknak találtam azokat,
mert az egyik vagy másik tantárgyból bemutatott szép eredmény egy. másik tan-
tárgy rovására történt. Ez az elhanyagolt tantárgy legtöbbnyire a ter m ész e t-
tan. A gyermekek szabatosan elmondották: "Ha a poszt6darabbal megdörzsölt
üvegrudhoz újjam bütykével közeledek, serczegés közt, szikra ugrik újjam bütykébe
s ez szuró fájdalmat okozott."

Midőn a fiúhoz ezen kérdéseket intóz'em: Láttál-e már megdörzsölt iiveg-
rudat? Hallottad-e a serczegést? Érezted-e szur6 fájdalmat? A felelet ez:
nem. Tehát megvan az anyag; de nincs alak. Az igazi eredmény az elmélet
ködfátyolába burkolódzott,

A mai gőzerős, vilIámgyors, telefonos, mikrofonos és fonográfos világban
ezen tantárgyat ily mostoha elbánásban részesíteni nem szabad. De nem szabad
azért sem, mert a természettan a valláserkölcstannak ikertestvére. A vallástan
az Istent megismerteti; a természettan pedig a természet nagy templomában
előforduló tünemények okainak, törvényeinek megismertése által lelkünket hozzá
fölemeli.

Karoljuk föl tehát, a természettannak a szemléltetésenalapuló módszeres
tanítását!

Buthy Márton kartárs úr az "Ev. Népiskola" mult évi 1. számában egy
eszmékkel s utasításokkal ellátott érdekes czikket irt ezen czím alatt: A szemlél-



ss
'tetés segédeszközei a népiskolában .. Ezen munkában a "t e r m ész e t tud o mán y i"
tárgyhoz szükséges szeniléltető eszközökről értekezett. Azonban a t. kartárs úr
értekezése csak egyoldalulag felelt meg a várakozásnak: mert míg a természetrajz
szemléltető eszközeiről, s annak a szemléltetésen alapuló 'tanításáról,' a szemléltető
eszközök gyüjtéséről s beszerzéséről oly szakavatottan értekezik, addig a természet
szemléltető eszközeit s annak a szemléltetésen alapuló tanítását szó nélkül hagyja
- ignorálja. Pedig tudtommal a ter m ész e t tud o mán y úgy a természet-
rajzot, valamint. a természettant is magában foglalja.

Hogya természetrajz tanításánál a kiindul6 pont a szemléltetés, ez elvitáz-
liatatlan igazság. De, ha ez áll a természetrajz tanítására vonatkozólag, mennyi-
vel inkább kell, hogy érvényesüljön a természettant illetőleg. Szerintem a termé-
szettan oktatása a népiskolában sokkal nehezebb, mint a természetrajzé; mert
míg ennél a tünemények előttünk folynak le, addig amannál sok fél e ész 1ele t,
esz köz ö k á 1tal i kisérletezés után juthatunk a tünemények szemléléséhez. A
tüneményeket nagy részben magunknak kell előállítanunk, hogy azokat közelebbről
szemléltethessük, s csak is így felelhetünk meg Baco rég megállapított ezen
el vének: "Minden term észottani oktatásnak szükségkép 'kisérletekre kell alapítva

• lennie; mert a gyermeknek látnia kell a tünemények keletkezését, lefolyását és okát".
Ezen elvet tartottam szemem előtt akkor, a mikor természettani gyakorlati

leczkéim mallett leirtam a kisérletezés módját, eszközeit s az eszközök készitési
anyagát és módját is.

Az az ellenvetés, mintha a természettani kisérletező eszközök beszerzése sok
költséget igényeIne, nem áll. Mert, mint alább a gyakorlati leczkéknél ki fogom
tüntetni, inkább több fáradságot, mint pénzt igényel De egy lelkes tanít6 a fárad-
ságtöl ne ijedjen meg, mert az is csekély és kellemes sz6rakoztató foglalkozás.
A mi pedig az anyagi kérdést illeti, ismét az ügybuzgalomra hivatkozom. Állítson
csak elő egy-két sikerült experimenlumot, meglássa, hogy a többi eszközök elő-
állításának k'öltségeire a tanítványok, illetve a szülők szivesen áldoznak, kivált ha .
a készítés mödjával, - a miből a gyermekre szinte haszon háramlik, mert a
kéz ügyes ség e t edzi - a gyermekeket is megismerteti s a munkába bevonja.

Egyszerüek lesznek ezen eszközök; de elég alkalmatosak arra, hogy velük a
a kisérleteket felbüntessük. Végre is, a fényes és drága komplikált eszközök nem
népiskolába valók, valamint az összezavart, bonyól6dott kisérletek sem. A népiskolai
természettan tanítása megelégszik az oly egyszerü eszközökön előállított kisérle-'
tekkel, melyeknek nagy részét a tanító segélyével a gyermek is elkészíti.

Egy kis kitartás, jó akaratú ügybuzgalom, s azt veszszük észre, hogy
iskolánk fölszerelése egy kis "physicum museummal " gyarapodott. S ha oda illesztjük
Buthy Márton kartárs úr terve szerint összeállított természetrajzi gyüjteményünkhöz,
gyönyörködhetünk a természettudomány eszközeiben s megjutalmaz bennünket az
az öntudat, hogy azokat sajátszorgalmunk ésügyességünk által szereztük meg.

Gyakorlati leczkéimben t>gyelőre a természettan azon részét, mely a villa-
mosság tüneményeit képezi, - dolgoztam fel a következő menet szerint:

A) D ö r z s 'T i II a mos s á g.
1. A villamos szikra. IL A villamos erő. Ill. Az üveg- és pecsétviasz-villa-

mosság. IV. A jó és ross~ villamosság-vezető .. V. A villamos vonzas és taszítás.
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13-)L é g k ö r i v i II a mos s á g.
1. A villámlás. Zivatar. II. A villámhárító.

C) Éri n t é si v i II a mos s á g.
1. Az érintési villamosság s hatása a lágy vasra. ll. A villamos-delej alkal-

mazása. nl. A villámdelejes táviró.
Ezen tervból látható, hogy e csoport kidolgozása egy egészet képez s ha

a tek. szerkesztőség s az "Ev. Népiskola" nagyrabecsült közönsége előtt méltány-
lásra talál törekvésem, akkor szándékomban van idővel az egész népiskolai termé-
szeitant egyes összefüggő részenkint gyakorlati leczkékben és utasításokkal feldolgozni.

V égül még azt kell megjegyeznem : az eszközök készítéséhez némely anyag
falu helyeu nem szerezhető meg, mint p. o. üvegrud, staniol, rézhuzal stb. vagy
bármi más. Ezeknek megszerzése czéljából forduljanak a t. kartárs urak Benedek
Adolf győri tanító úrhoz, ő már régóta foglalkozik természettani eszközök készí-
tésével; ismerve szíves készségét a szükséges anyagoknak megszerzését, hiszem

. hogy pontosan eszközli.
1. A v i II a mos s zik r a.

Taneszközök : 1. Üvegrúd. 2. Hengeralakú pecsétviaszrúd. 3. Selyem vagy
posztódarab. 4. Gyüjtő-palaczk (fegyverzett-palaczk). 5. Kisütő. ('Lásd alább a
"jegyzetet!")

a) Kisérlet.
Tan í t ó: Tartsátok ki ujjotok bütyökjét, így ni! (mutatja). A gyermekek

teszik.
T.: Ime! itt ez az ü v egr ú d, közel tartom ujjotok bütyökjéhez, (teszi).

Éreztél-e valamit N.? Gyer me k: Nem éreztem semmit.
T.: Megdörzsölöm jól ezzel a posztö-darabbal, (teszi), .majd úgy tartom

kezeitekhez. Most sem éreztél semmit N.? Gy.: Most ére zte m valamit.
T.: Mit é r ez tél ujjodban ? Gy.: Egy kis bizsergést éreztem. (A feleleteket

a rövidítés okáért hiányos mondatokban fejezem ki).
T. : (Az üvegrudat többször megdörzsöli s több gyermekkel érzékelteti.)

Hát te mit éreztél N.? Gy.: Szurást éreztem.
T.: Figyeljetek ide jól! Ismét megdörzsölöm az üvegrúdat s közel tartom

ujjotokhoz. H a II ott á 1- e valamit N.? Gy. :. Igen, hallottam valamit.
T.: Mit h a Ilo t tál? Gy.: Egy kis serczegést hallottam.
T. : Még egyszer is megdörzsölöm ezt az üvegrudat; de most magam köze-

litek hozzá ujjern bütykével. Nézzetek jól ide! Láttál-e valamit N.? Gy.:
Láttam.

'r.: Mit 1á t tál? Gy.: Egy kis szikrát láttam.
T.: Honnét ugrott ki a szikra? Gy.: Az üvegrúdrel.

b) Kisérlet.
(A pecsétviaszrúddal hasonló módon csinálunk kisérleteket.)

c) Kisérlet.
T.: A dörzsölés által úgy az üvegrúdböl, mint a pecsétviaszrúdból mi ugroti

ki? Gy.: Apró szikra ugrott ki.
T.; -Itt van ez az eszköz, (felmutatja a gyüjtőt) ebbe, az apró szikrákat'

összegyüjthetjük, s mivel a szikrák ezen eszközb-e összegyüjthetők, azért ezt az
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eszközt gy li j tőn e k nevezzük. Hogy nevezzük ezt az eszközt? Gy: Gyüjtőnek
nevezzük.

T.: Gyüjtsük tehát össze a szikrákat! (Az üvegtudat 20-40-szer meg-
dörzsöli s mindannyiszor a gyüjtő gombja fölött elhuzza, hogy a fejlesztett szikra
abba átugorhassék, s minél többször ismétli ezt, annál élénkebb s láthat6bb szikrák
ugrálnak a gyüjtő gömbjébe, s midőn már csak nehezen, vontatva ugrálnak át, az
annak a jele, hogy a gyüjtő megtelt.) No már megtelett! Jöjjetek ki néhányan!
(ha nem sok a 6-ik osztályú növendék, mind is kimehet) álljatok körbe, fogjatok
kezet egymással, (mutatja), így, mint én fogom N. kezét, j6 szorosan. Én és K.
nem fog6dzunk össze, hall em majd én bal kezemmel a gyüjtő oldalát fogom, te
pedig K. újjod bütykével közslíts a gyöjtő gömbjéhez. No mit éreztél, N. M. L?
Gy.: Erős lökést éreztem.

T.: Megtudnád-e mondani, mi okozta ezt az erős lökést? Gy.: Az össze-
gyüjtött sok apr6 szikra okozta.

T. : Ugy van, fiam! Az összegyüjtés által az. apró szikrák hatását ére z-
het ő b b é tettük.

d) Kis é r l et.
Most pedig tegyük a sok apr6 szikrát láthatóbbá. (A gyüjtőt az előbbi

m6don megtöltí, veszi a kisütőt s az egyik gombját a gyüjtő oldalához érteti, de
úgy, hogy a másik gömb a gyüjtő gömbjével egy vonalban legyen, s úgy lassan
közeledik ahhoz, mire abból élénk nagy szikra ugrik a kísütő gombja felé). Mit
láttál shallottál N? Gy.: Egy nagy szikrát láttam s csattanást hallottam

T.: Megtudnád-e mondani, fénye mihez hasen1ított? Gy.: Fénye a villám
fényéhez hasonlított.

T. Egyenes vonalban ugrott-e a szikra? Gy.: Nem, hanem zegezugos irány-
ban ugrott.

T.: Zegezugos ugrása mihez hasonlít? Gy.: Zegezugos ugrása is a villám-
hoz hasonlít.

T.: Ugy van fiam? Ezt a tüneményt, melynek hatását éreztétek, fényét
láttátok, s csattanását hallottátok s melynek fénye zegzugos ugrása egy kis villám-
hoz .hasonlított, v i II á mos sz i k l' á II a k mondjuk. Minek mondjuk azt a tüne-
ményt, melynek hatását éreztétek stb.? Gy.: Az a tüneményt, melynek stb.
villamos szikrának mondjuk.

T.: Miért mondjuk villámos szikrának? Gy.: Azért, mivel fénye és zegezugos
ugrása a villámhoz hasonlít.

T.: Miáltal idéztük elő ezen tüneményt r Gy. : Az üveg és pecsétviaszrúd
dörzsölése által.

T.: Figyeljetek és jegyezzétek meg j61: az a tűnemény, melyaz üveg- és
pecsétviaszrúdon dörzsölés által szikra-alakban jelenik meg, v i II á mos sz i k r a.

* **
Jeg y zet. A 4. és 5. szám alatt megnevezett eszközök készítés-m6dja:

Veszünk egy 0.3 literes közönséges vékonyfalu üvegpoharat, vagy ennek hiányában
egy oly nagyságú beföző üveget, egy vagy 1/2 iv 6nlemezt (staniol), minővel a
mosdő-szappant szekták begöngyölni, 40 --50 cm. hosszú galambtoll vastagságú



sárgaréz huzalt (drót), s szerzünk nehány darab fénygombot (pityke). 1/2 deciliter
borszeszbeu m ele g í t é s nélkül pecsétviaszt olvasztunk. hogy abból kissé sürüs
pép váljék; ha ritka, pecsétviaszt, ha pedig sürü lenne, borszeezt adunk hozzá.
Ragasztó anyagnak vagy tojás-fehérjét, vagy pedig gummi-oldatot használunk.

1. A gyüjtő, fegyverzett, vagy leydeni palaczk. Veszszük az üvege dényt s a
stani6lból szabunk rá oly darabot, hogy a pohár külső felét, a bélyegzésen alól,
köröskörül s a fenekét is beborítsa, a ragasztó-anyaggal szép simán ráragaszt juk.
Hasonló módon és magasságban ragaszt juk be a pohár belső oldalát a fe-
nékkel együtt. Az apró dirib-darab stániollal félig kitöltjük a pohár belsejét.
Megszáradás után a pohár beragasztatlan részét kivül-belül, úgy a szájszélét is a
pecsétviasz-péppel bekeujük és jól megszoritjuk, mert különben elmázolódik. Ezek
után kéregpapirból szabunk egy oly födőt, a melynek közepén kis lyuk legyen s
épen megegJezzen a pohár k üls ő kerületével. Ha megszáradt a pohár szélére
kent spanyolviasz oldat, a fedőt sülyeszszük a gyüjtőbe (pohárba) odáig, hol a
'staniol és a pecsétviasz-oldat egymást érintik, s kenjük be a fedő felületet szinte
pecsétviasz-oldattal, ez által oda ragad a pohár oldalához és szilárdan áll. Most
vágjunk a rézsodronyból 4-5 cm-rel hosszabb darabot, mint a pohár magassága.
Az egyik végére illeszszünk egy, a csirájától megfosztott fémgombot, (pitykét), a
másik végét pedig beledugjuk a födő lyukán át a pohár fenekére; de úgy, hogy
azt érintse, ezzel kész a gyl1jtő (leydeni) palaczk.

'2. Kisütő. A sárgaréz-huzalból vágunk 10 cm. hosszú darabot, meghajt juk
ivalakba; de az iv-hajlás akkora legyen, hogy a két vég egymástól oly távolság-
ban álljon, mint a minő távolság van a pohár oldalának közepétől a fémgombig.
Most csipjük le két pitykének a csirját s a támadt lyukba dugjuk be a réz-
huzalnak egyik végét az egyik, a másik végét a másik gomblyukba. Az ív köze-
pére akár fából, akár pecsétviaszból (nyel et) fogantyut erősítünk.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a dörzsvillamossági kisérletek 'csak 17-18
foknyi száraz hőmérsékben tarthatok meg. Tehát arra ögyeljünk, hogy az iskola-
helyiségben az említett hő mérsek meglegyen. Leginkább sikerülnek akisérletek
télen a meleg kályha mellett; de ekkor is csak úgy, ha kevés a növendék száma,
azért legczélszerübb csak az illető osztályt t. i. 6-dikat e tárgy kezelésénél iskolában
marasztani. Az eszközök mindig száraz helyen tartandók, s használat előtt egy
nappal a kályha mellett szárítandók.

Öreg B.
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(Folytatása következik.)

A magyarhoni ágo hitv. evangélikusok négy egy-
házkerületének nép oktatása és tanítóképzése az

1889/90. iskolai évben.
Egyetemes egyházunk utolsó gyülésének nyomtatott jegyzőkönyve a mult

hóban jelent meg Részletes statisztikai adatok mutatják be ebben népoktatásunk-
nak 1889/80 ik évi képét, a mely egyrészt arról tanúskodik, hogy népiskoláink-
noha a tényleg iskolába járók aránya ez alkalommal hanyatlást mutat, fokozatosan
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fejlödnef s erősbödnek, míg tanítóképző-intézeteink anyagi eszközök hiányában,
változatlanul megmaradtak a fejlettság, vagy inkább fejl~tlenség eddigi fokán.

A magyarhoni ágo h. ev. egyházegyetemben az 1889/90. tanévben 900,669
lélek után volt: 6 -12 éves tanköteles fiú 60,211, leány 58,182, összesen 118,393
gyermek; 12-15 éves tanköteles fiú 21,822, leány ~1, 122, összesen 42,944
gyermek. Az összes tankötelesek száma volt: 82,033 fiú, 79,304 leány, összesen
161,337 gyermek, vagyis alélekszámnak 17'9%-a, (a megelőző évben a lélek-
számnak 17·5%-a).

A 6-15 éves tankötelesek közül tényleg iskolába járt 71,851 fiú s 67,000
leány, összesen 139,751 gyermek, tehát a tanköteles gyerm'ekeknek
86·6%-a. mely az országos átlagot 4'95%-kal haladja meg, de a megelőző éVi
adattói 1'1%-kal elmarad. Az arány e csökkenését adu n á ni nn eni kerület
7'5%-ra menf hanyatlása hozta magával. Első helyen áll az iskoláztatás a dunán-
túli kerületben, hol a tanköteles gyermekek 94'8%-a járt iákolába (l%-kal több,
mint a megelőző évben); ezután következik a tiszai kerület 91'8%-kal, a bányai
867%-kaJ,' a dunáninneni 69·5%-kal.

Az egyház egyetemnek volt 1612 tanítója (a megelőző évben 1590). Ezek
közül képesített 1423, nem képesitett 189 (11:.8%, az előbbi évben 12'33%).
Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 62'8 tanuló (a megelőző évben 66.)
Iskola volt. összesen 1412, (a szaporulat B6). Új iskola épült 43 (az előbbi
évben 35).

Az iskolai épületekben volt 1591 tanterem, (a szaporulat 49). Jutott a
mindennapi iskolába járók közül egy-egy tanterem re 63'6 tanuló, (a megelőző
évben 68). Az iskolai épületek mellett volt 763 faiskola, (a szaporulat 59) s
253 testgyakorló (a szaporulat 12).

Az egyházegyetem elemi iskolainak összes vagyona 2.708,983 frt. Az évi
jövedelem volt: készpénzben 478,467 frt, terményekben 281,459 frt, összesen
759,926 frt, (a megelőző évben 743,843 frt). Az évi kiadások összege 754,966 frt,
(az előbbi évben 739,007 frt). Egy rendes tanító átlagos fizetése 437 frt 28k!,
az emelkedés az előbbeni évhez képest 4 frt 05 kr.

A tan í t ó kép z ő - int é zet e k r e vonatkozó összesített adatokból átveszszük
a. következőket:

Az egyházegyetemnek 5 tanítóképzője van, melyek közül h áro m szoros
kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, s összes helyiségeik és
tanáraik azokkal közösek; ket tőn ek külön helyiségei és tanárai vannak. Tanított
pedig összesen a tanítóképzőkben 30 tanár, kik közül rendes volt 14, segédtanár
2,' más intézeti óraadó 13, hitoktató 1. Növendék volt a tanítóképzőkben a tanév
elején' 147, a tanév végén 139, (a megelőző évben 130, illetőleg 122) A tanító-
képzők fentartására fordíttatott összesen 20,834 frt 44 kr., (az előbbi évben
21,738 frt 84 kr). Az év folyamán tanítói oklevelet kapott 35, (a- megelőző
évben 23) .

. A tanügyi bizottság jelentése az egyházegyetem 5 tanítóképzőjét egye n-
k ént is bemutatja, A.jegyzőkönyverészét, miután a tanítóképzés ügye országszerte
napirenden van, egész terjedelmében átveszszük,



"a) A s o pro nit a n í t 6 kép z ő négy tanfolyamrual van szervezve. Az
intézet czéljaira szolgál 4 tanterem (melyeknek egyike úgy van berendezve, hogy
rajztereműl is szolgál); 1 természettudományi kisérleti terem; 1 nagyobb s 1
kisebb könyvtári helyiség; 1 igazgatói iroda, mely egyuttal tanári szobáúl is szol-
gál : 1 fa-, méh- és selyem-hernyótenyésztésre s szőlőmivelésre szolgál6 kert;
14 lak6szoba a benlak6 növendékek számára; 2 gyakorlóiskolai osztályterem,
1 gyakorloiskolai tanszerszoba. Az intézet oktatási s gazdasági czéljaira szolgáltak
ezen kivül a soproni torna- s tüzoltö egyesület 'tornacsarnoka s tűzolt6 szerei és
a soproni ev. lyczeum tapintézete. Az intézetben tanít 10 tanár, köztük rendes 3,
más intézeti 6raad6 7. Az intézetben volt a tanév elején összesen 48 növendék;
és pedig az 1. tanfolyamban 21, a II-ban 13, a Ill-ban 8, a IV-ben 6; a tanév
végén volt összesen 47 növendék, még pedig az 1. tanfolyamban 21, a II-ban 13,
a III-ban 8, a IV-ben 5. A növendékek közül j6téteményben részesült 43 növen-
dék, és pedig 1385 frt értékben, A tanítás mind a képezdében, mind a gyakorlo
iskolában magyar nyel ven folyt. A képezdéveI közvetlen kapcsolatban van a
gyakorl6 iskola 4 tanfolyammal 2 tanteremben. Egyik képezdei rendes tanár a
gyakorld-iskola vezetője volt, segédei pedig a IV. éves növendékek. A gyakorlo
iskolában volt 61 tanul6. A tanítóképző fentartására fordíttatott összesen 7283 frt,
s abban volt egyházi segély 3242 frt, az intézet saját alapítványából 2281 frt,
más forrásb6l 1760 frt. Az intézetben lakást kap valamennyi növendék; teljes
ellátást kapott 7, árleengedéssel ellátást 30, ösztöndíjat 30. Általános tanítói
oklevelet kapott az év folyamán 6; mint épen végző növendék kapott oklevelet
4, több évi gyakorlat után 1, magánúton végezte a képezdei tanulmányokat 1.
A képesítés magyar nyelven történt. A tanít6képző intézet igazgatója, Kapi Gyula
külön értesítőben gondos összeállításban nyujt képet az intézet állapotáról *)

b) Az eperjesi tanít6képző 3 önálló tanfolyam mal van szervezve.
Az intézet czéljaira szolgál: 3 tanterem, 1 rajzterem, 1 tanári szeba, 1 nyári
tornatér, 1 gyakorl6 kert, 1 tápintézeti helyiség, két épület 9 szobával az inter-
natus számára. Az intézetben tanított összesen 4 tanár, közülök 3 rendes, 1 más
intézeti óraadó. Az intézetben növendék volt a tanév elején összesen 3R, és pedig
az 1. tanfolyamban 16, a II-ban 10, a Ill-ban 12; a tanév végén összesen volt
36 növendék, még pedig az 1. taufolyamban 16, a II-ban 8, a HI-ban 12. A
növendékek közül j6téteményben részes ült 37, még pedig 2122 frt értékben. A
tanítás a tanítóképzőben magyar, agyakorló iskolában magyar, német és tót
nyelven folyt. Gyakorl6 iskoláúl szolgált az eperjesi két ev. egyház elemi iskolája
5 tanul6val. Az intézet fentartartására fordíttatott összesen 6596 frt 44 kr. s
abban volt egyházi segély 930 frt (lakás), saját alapítványb61 5644 frt 44 kr.,
más forrásból 22 frt. Az intézetben kapott lakást 29, teljes ellátást 23, fél

*) Az utolsó miniszteri jelentésben, tévedésböl-e, vagy sajtóhibából ? - a soproni ev.
tanítóképző-intézet azon intézetek közé van felvéve, melyek ;,ö n áll óta u hel y i ség ek kel
alig bírnak, m e l l é k h e l y i s ég e i k pedig elemi iskolai vagy k ö z é p i s k o l a i
ez é 1o kr asz ol g á 1 ó köz ö sen has z n á It tan hel y ek. If Az intézet igazgató ja köteles-
ségének ismerte a főtiszt. püspöki hivatal útján felterjesztést intézni a nagymélt. vallas- és
kozoktatasügyi miniszter úrhoz e tévedés vagy hiba re k ti f i k á I ása végett.

Szerk.
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ellátás] 6; ösztöndíjat 4. Jótéteményes volt az intézet költségére 29. Az év
folyamán általános tanítói oklevelet kapott 19; több évi tanítói gyakorlat után 19,
olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán uton végezte, 5. A képesites magyar
nyel ren történt. Az intézet igazgatója, Hörk József az eperjesi collegium közös
értesítőjében tesz jelentést az intézet állapotáról.

c) A fel s ő 1 ö v ő i tanítóképző 4 tanfolyamrnal van szervezve. Tan-
termei, tanszerei, torna-, tapintézeti s egyéb helyiségei a középiskolával közösök.
Az intézetben tanít 7 tanár, s ezek között 3 rendes, 3 más intézeti óraadó, 1 hit-
oktató. Növendék volt a tanév elején összesen 22, még pedig az 1. tanfolyamban

. 7, a II-ban 4, a Ill-ban 4, a IV-ben 6; a tanév végén összesen 21, még pedig
az 1. tanfolyamban 7, a II-ban 4, a Ill-ban 4, a IV-ben 6. A növendékek kÖZÜl
jótéteményben részesült 11, és pedig 613 frt értékben. A tanítás a tanítóképzőben
magyar és német, a gyakorló iskolában német nyelren folyt. Gyakorló-iskolájában
7 tanfolyam van,' 3 tanítóval és 230 tanulóval. Az intézet fentartására fordít-
tatott összesen 5715 frt, s ebben volt egyházi segély 250 frt, saját alapítványból
85 frt, más forrásból 5380 frt. Pénzsegélyt kapott 11, lakást 8, teljes ellátást
8, ösztöndíjat 11 növendék; jótéteményes volt az intézet költségére 11, magán
segélyt kapott 6. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 7; mint
épen végző növendék 5, több évi gyakorlat után 7, olyan, a ki a képezdei
tanulmányokat magán úton végezte, 1. A képesítés magyar és ném et nyelven
történt. Az intézet állapotáról Höllig Károly, i. igazgató a felsőlövői közös évi
értesítőben tesz jelentést. .

d) Asz a r vas ita n í t ö kép z ő 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet
czéljaira szolgál 2 tanterem, a többi helyiségek az ágo ev. főgymnasiummal kö-
zösek. Az intézetben tanított összesen '4 tanár, közöttük 2 rendes, 2 segéd.
Növendék volt a tanév elején összesen 15, és pedig az 1. tanfolyamban 7, a.
II-ban 4, a Ill-ban 1, a IV-ben 3; a tanév végén volt összesen 14 növendék, és
pedig az 1. tanfolyamban 6, a II-ban 3, a Ill-ban 1, a IV-ben 3. A növendékek
közül jótéteményben részesült 4, és pedig 120 frt értékben. A tanítás a képzőben
magyar, a gyakorló iskolában magyar és töt nyel ven folyt. Gyakorló-iskola külön
nincsen; de az ágo h, ev. egyház közelben levő magyar és töt tannyelvű
iskoláiban az arra alkalmasak próbálkoznak. A növendékek közül pénzsegélyt
kapott' 3, teljes ellátást 2, ösztöndíjat 4. Oklevelet mint épen végző növendék
kapott 3, több évi gyakorlat után 4. A képesítes magyarul történik. Az intézet
igazgatója a főgymnasium igazgatója Benka Gyula, ki a főgymn. évi értesítőjében
tesz jelentést a tanítóképzésről az 1889-90-diki isk. évben.

e) A s e l m e c z bán y ait a n ft ó kép z ő 4 tanfolyammal van szervezve.
Az intézet összes helyiségei a lyceummal közösek. A növendékek a latin és görög
nyelvét kivéve a tö~bit a lyceum V-vm. OS7.t.növendékeivel közösen, - külön
a tót nyelvet, nevelés-, oktatás- és mödszertant, a zenét és éneket tanulják. A
tanítóképzőben a lyceumi taljárok tanítanak. Növendék volt a tanév elején össze-
sen 24, és pedig az 1. tanfolyamban 9, a II-ban 5, a III-ban 6, a IV-ben 5;' a
tanév végén összesen 21, és pedig az 1. tanfolyamhan 8, a II-ban 5, a nr-ban 4,
a IV-ben 4. A növendékek közől jótéteményben részesült 22, és .pedig 481 frt
értékbeli. A tanítás a képzőben magyar, a gyakorlo iskolában tót és m~gyan
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nyelven folyt. Külön gyakorló-iskola nincs; de a képzősök gyakorlására szolgáltak
a selmeczbányai evang. elemi iskolák Az intézet fentartására fordíttatott összesen
1240 frt, s abban; volt egyházi segély 1223 frt, más forrásbél 17 frt. A növen-
dékek közül ösztöndíjat kapott 1, j6téteményes volt az intézet költségeire 21 (az
élelmezőben láttattak el ebéddel és vacsorával). Az év folyamán általános óklevelet·
kapott 5; mint épen végző növendék kapott oklevelet 3, olyan, ki a képezdei
tanulmányokat magán úton végezte 2. A képesités magyar nyelven történik. A
tanít6képző igazgat6ja a lyceum igazgat6ja, Breznyik János, ki a közös lyceumi
értesítőben tesz jelentést a tanít6képző ez évi állapotár6l."

Ez adatok átolvasásakor, s a hiányok fogyatkozások egész sorozatának láttára
önkéntelenül is felmerül az ember lelkében azon kérdés, vaj j on nem te n-
n é'nk - e nag y o b b s zol g á lat ott a n ft 6 kép z é s ü n k nek, s k ö z vet v e
nép nevel é s ü n k nek, h a ö the 1y e t t két - h áro m j 6 1 sze r v eze t t
tan í t 6 kép z ő t tar tan á n k fen n? N agyon is itt az ideje, hogya. viribus
unitis" elvét a tanít6képzés terén is alkalmazzuk! .

Részletes tanmenet a bibliai történetek tanítasahoz. *)
Ill. IV. osztály. (Ill. csoport.)

Az egyházkerületi tanterv szerint a Ill. csoport a kijelölt t.ananyagot két
évfolyamba osztva végzi el. E feldolgozás azonban e tananyagot a Ill. s IV. osz-
tályba helyezte, mint az a soproni ev. tanítőképzf gyakor16-iskolájában történik.
Kézikönyv: "Bibliai történetek", Turcsányi Andortól, II. rész. Az egyháztörté-
nethez : Kapi-Papp: "Olvas6- és Tankönyv". A tanítási idő hetenként 3 (egész)
őra, egész éven át 100-105 óra,

Első évfolyam.
1.. óra. A világ teremtése. Előkészítés: A föld fölött kiterjeszkedik a le-

vegő, mint valami erős boltozat; ezt régente "kiterjesztett erősség" -nek nevezték.
A történet elbeszélése. Az 1., 2., 3 és 4. napról szölö rész tárgyalása.

2. óra. Folytatás. Az 5., 6. s 7. nap. Fejtegetés. Magától semmi sem lesz.
Szentir. mondai ; "Minden ház, építtetik valakitől" ... Az Isten a világ teremtője
és fenntartója, lsten mindenhat6sága, bölcsesége és j6sága. Seeniir, m. "Nekünk
egy Istenünk van" . .. "Ő mondotta és lett, ő parancsolta és előállott". ...Mily
nagyok a te cselekedeteid Uram!" Énelcvers: A föld mindennek bőséggel ....
(D. t. é. k. 157. 4. v.)

3. óra. A teremtés történetének ismétlése. Az első ember bünbeeséséne7c
s Kain és Ábel történetének rövid ismétlése, illetőleg megemlítése. Seenii», : m.
•Hogyha jól cselekszel, kedves lész" ...

4. s 5. óra. Az özönviz. Előkészítés: a földön régi időben sok változás
ment végbe; ezt bizonyítják az eltemetett állati s növényi maradványok. At:
özönvíz nagy árvíz. Elbeszélés. Tárgyalás szakaszonként.

6. óra. Az egész történet elbeszéltetése. Fejtegetés. Az istentelen népek
elpusztulnak. Sseniir. m. .Az igazság felmagasztalja a nemzetet" .. , Az Isten
szent, hasszútürő, i[J.azságos. Szentir. m. .E világ elmulik, és az ő gyönyörű-

*) E esikset az 1. II. oszt. bibliai történeti tanmenetének kiegészitéséűl közöljük, habár
az időközben már külön-lenyomatban is megjelent. Szerk.
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srge" .... Isten áld bennünket, mikor nem is érderneljük. Énekvers : Hogy ne
dicsérném az Istent. .. Isten, ki a bünt utálod. (Gy. é. k. 87.) Ki áld enge-
met ... (312. 2.)

7. óra. Ábrahám. Előkészítés: az Isten kiválasztott egy nemzetet, hogy
általa az ő országát elkészítse e földön. Az akkori népek még csak pásztorkodás-
sal foglalkoztak; nem volt állandó lakhelyök. Egy család egy külön kis nép
volt, melynek a család apja parancsolt. Ilyen családatya v. patriárka volt
Ábrahám, Izsák és Jákób. Ábrahám Kanaán földére költözik. Ismétlés az alsó
fokon tanultak szerint. (L. 1. 1'. 3. sz.) Isten iqéreie. Kanaán az igéret földje.
Az igéret csak sok idő mulva teljesült Jézus által. Az idők teljessége. Ábrahám
erős bite. Elbeszélés.

8. óra. Folytatás. Ábrahám hite és szövetsége Istennel. (Az 1. és 2. sza-
kasz.) Tárgyalás. Fejtegetés. Seeniir, m. "Igaz az Úrnak beszéde". Enekvers:
Mind jó, a mit Isten tészen.

9. s 10. óra. Folytatás. Sodoma és Gomora pussiuláea. (A 3. 4. szakasz.)
Fejtegetés. Ábrahám résztvevő ember. Az Isten kegyelmes, de igazsógos is.
Énekvers : Maradj meg oltalmad dal . .. (D. é. k. 208. 5. v.) Mely nagy az Úr
kegyelmessége. (Gy. é. k. 91.)

11. óra. Abrahám történetének ismétlése. (7-10. óra.) Ábrahám és Lót.
Ismétlés. (L. 1. r. 3. sz.)

12. s 13. óra. Izsák. (Ábrahám engedelmessége.) ElőkészítfÍS: a régiek
áldoztak Istennek; az áldozat módja, az oltár. Alapeszme: az Isten szava igaz,
az Isten nem kisért bennünket erőnkön fölül; Isten szereti azokat, kik parancso-
latainak engedelmeskednek. Seeniir. mondaiok : "Igaz az Úrnak beszéde" ....
•Az az isteni szeretet" ... Az Isten nem hagy titeket feljebb kisérteni" ... Min-
deneket megpróbáljatok" ...• Boldog ember, a ki megkisértetett" ... Énekvers :
Én minden dolgaimban. (D. é. k. 170. 1.) Bizzad minden utadat. (D. é:k. 163.
1.) Mind jö, a mit Isten tészen.

14. ó roa. Jákób. Bevezetésűl: Izsák házassága. (L. Bakö-Kapi-Papp : Olvasó-
könyv, 117. sz) Jákób és Ézsmt. (Röviden, mint elbeszélő olvasmány, tárgya-
landö.) Fejtegetés. A 9. parancsolat. Énekvers : Mit használna, ha kincsével. (D. é.
k. 338. 4.)

15. óra. Jákób bujdosása. Előkészítés: Jákóbnak bujdosóvá kell lennie,
hogy a sanyarú sorsban megjavúljon. Az 1. szakasz tárgyalása: Jákób álma. A
2. s 3. szakasz csak röviden. (Jákób Lábánnál.) Sz. m.: .A milyen mértékkel ti
mértek" ...

16. óra. Folytatás. A 4. szakasz tárgyalása: Jákób hazatérése. Fejtegetés:
Jókób mindenütt Istenre gondol. azért vele van Isten áldása. Vers: .Áldjad
Istent, hanem óvakodj, a tuivel 6 álda meg, saját érdemül róni fel". (Arany J.)
Énekvers : Te néked, Uram. hálát adok. (D. é. k. 477.) .

17. óra. József és testvérei. (Ismétlésűl, az alsó fokon tanultak szerint.) Az
álomlátás. Az eladatás. József Potifárnál s a tömlöczben. József urrá lesz Egyptomban.

18. óra Folytatás A testvérek utazása. Jákób Egyiptomba költözése.
Jákób reqnapjai. Tárgyalás . Jákób igen szereti hazáját. Vers: .Szülőföldem szép
határa" ... (Kisfaludy 1. vers.)
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19. óra. Jákób· történetének áttekintő ismétlése. (Kikérdezés.)
20. 6 r a. Mózes. Előkészítés; az egyiptomi nép művelt, de bálványimád6:

tőlük Izrael népe sokat tanúlt : Jákób családja itt néppé lesz, de később sanyarú
sorsra jut. Mózes seuletese. (Ismétlés.) lY16zcs bujdosása. Az 1. és 2. szakasz tár-
gyalása.

21. ú ra. Folytatás. A 3., 4. s 5. szakasz tárgyalása.
22. 6 ra. Elbeszéltetés. Fejtegetés. Mözes haragjában gyilkossá lesz.

Seeniir. mondai : .Senkinek gonosz helyébe gonoszt ne fizessetek. Magatokért
boszut ne álljatok" . .. M6zes büntetése a lelkiismeret furdalása. Énekvers : Ha
édes is. a bün. (D. é. k. 592. 4.) A régi népek az idegeneket gyülölték, nem
tudták, hogy minden ember felebarátunk. M6zes a bujdosás alatt megtisztúl hi-
báiból; nagy feladatra vállalkozik.

23. óra. Az izraeliták szabadulása Egyiptomb6l. Az 1. és 2. szakasz 'tár-
gyalása. Fejtegetés. M6zes nem fél Fara6 udvarába visszamenni. Sz. m. .Az
Istennek kell inkább engedelmeskedni, mmt az embernek". .Ne féljetek azoktól,
kik a testet ölik meg" . .. Faraót megalázza az úro Éne1cvers: Imádkozz, s járj
Urad utában. (D. é. k. 166.);

24. 6 r.a. Folytatás. A 3. s 4. szakasz tárgyalás. Fejtegetés. A szenvedések
alázatosságra tanítanak. Vers: .Hasznunk végett osztogatod a jöt, édest s keserűt
is. Legyen meg szent akaratpd, mikép mennyben, a földön is". A szabadság
egyik legfőbb j6.

25. 6 r a. Vándorlás a pusztában. Énekvers : Az Úr gondot visel. (D. é
k .. 460. 2.)

26. 6 ra. A törvényadás. Előkészítés : Mózes nem vezette a népet egyenest
az igéret földére, hanem előkészítette őket a pusztában; adott nekik törvé-
nyeket, bátrakká és Istenben biz6kká nevelte őket. Elbeszélés. Tárgyalás, a törvény
kihirdetéséig. Fejtegetés: M6zes nem választott a népnek királyt, hanem az
Istennel kötött szövetséget. Ssenu». mondai : ,Jobb az Úrban bízni, mint a feje-
delmekben. "

27. 6 r a. Folytatás. (A nép vétkezik.) Fejtegetés. Mivel a nép a szövet-
séget megszegte, a főpap évenként megújítá engesztelő áldozattal. Jézus felál-
dozta magát egyszer-mindenkorra, véret ontotta; ez lett az új szövetség. Szentir.
mondat : "Megesküdtem és megállom".... A ki. az igaz Istenről megfeled-
kezik, annak megvan a maga büntetése. Éne7cvers: Istentől ki félre tér. (D. é.
k. 593.) ~

28. s 29. 6 ra. Tovább vándorlás a pusztában. Tárgyalás. Fejtegetés. Az
Isten j6sága. Szentir. m.: .Szeressük őt" .... "Mert ez az isteni szeretet ...•
Az Isten seeni, Isten irgalmas és igazságos; megbocsát a megtérőnek, de a go-
noszat megbünteti. Seeniir. m.: "Jehova erős, irgalmas Isten" . . .. A nép nem
érdemelte meg Isten j6ságát, el is pusztúlt a pusztában, csak utódaik jutottak be
Kánaánba. Énekvers : Ki szent akar lenni. (D. é. k. 349. 5.) Légy csendes szív-
vel .... (348. 1.)

30. s 31. 6 r a. ]J1{6zeshalála. Tárgyalás. Befejezés: M6zes a N eb6 hegyén
hal még, az Úr temeti el, a nép sokáig siratja. Fejtegetés. Az élet s halál: az
erény s a bűn. Énekvers : Vigyázzatok s felkeljetek. (D. é. k. 560.)



32. 6 r a. M6zes tÖrtén'etének 'áttekintése. Józsué. M6zes történetéből
látjuk az isteni gondviselés bölcs intézkedéseit. Éne7cvers: Légy csendes szívvel.
Halála után J őzsué lesz a nép vezére, ki elfoglalja Kanaánt s felosztja a nép

, között.
33-42. 6 r a. Ismétlés. A teremtéstől J 6zsuéig.
Jegyzet. Áttekintésűl szolgál Kapí-Papp • Olvasó- és Tanköny'vének" 10.

olvasmánya: A zsidó nép első vezérei.
43 óra. Áttekintés ct zsidö nép további történetén. CA tanító maga állítsa

össze a kézikönyv alapján.) J 6zsué után birák intézik a nép ügyeit. Ilyen biró
volt Gedeon, Sámson és Sámuel, ki az Úr prófétája is volt. Utóbb királyt választ
a nép. Első. király volt Saul, azután az istenfélő Dávid és a bölcs Salamon
következett. Alattuk Izrael hatalmas. Ezután az ország két részre szakad. A nép
királyaival együtt bálvá-ryimádásba merűl. Az igaz Isten tiszteletét csak a pro-
féták tartják fenn. Illés próféta. Az ország pusztulása. Az assziriai és babiloni
fogság. Dániel. Visszatérés a fogságból. Más idegen népek uralma. Végre Zsidó-
ország a r6mai birodalom tartománya lesz. Ekkor született Jesus a megváltó, de
a nép nem hallgata ő rá se, miit a prófétákra. Többször fellázadtak a rómaiak
ellen; végre azok Jeruzsálemet lerombolták, a népet pedig elűstek. széjjel a vi-
lágba. (Kr.' szül. u. 60.)

44. 6 ra. Jézus. Bevezetés: Zakariás főpapnak angyal jelenti, hogy fiok
születik, s ait J ánosnak nevezzék. Ezeknek rokona volt Mária. Az angyal üd-
vözlése. C1., 2., 3. szakasz.) Tárgyalás. Jézust názáretbbelinek s Dávid fiának
nevezik. Az angyali üdvözlet a r. k-nál mint ima. Jézus megjelenése örvendetes
esemény volt. Az erről sz616 hir örvendetes izenet (evangeliorn). Jézus története
4 evangeliomban van megirva (Máté, Márk, Lukács és János. Énekvers : J ó
keresztyének vigadjunk. (D. é. k 21.)

45. 6 r a. Jeeus seuletese. Ismétlés az 1 rész szerint. Jézus bemutatása a
templomban. CA 4. és 5. szakasz.) 'I'árgyalás. Jézus = megvált6, üd vözítfí, Az
első szülött fiút Istennek szentelték. Énekvers : Isten, neked szenteltettem. CD é.
k. 219.) Uram Jézus, üdvözítőm. (D. é. k. 282.) Kiegészítésűl hozzá veendő a II.
m. o. Olvasókönyvéből : .Simeon". (126. sz.)

46 óra. A napkeleti- bölcsek, Ismétlés az 1 rész szerint. Menekülés Egyp-
tomba. CA 6 szakasz) Feitegetés. Az isteni gondviselés. Isten végzése ellen hiába
küzd az ember. •Tudd meg vérszopó Herodes, hogy ő nincs elveszve!" .. (Arany
J. Rachel siralma".) (Lásd: Ill. Olvasókönyv 29, sz.)

47. ó ra. A 12 éves Jé.<:U8a templomban .. Ismétlés az 1. rész szerint.
Énekvers : Ifjuságom teremtője. (D. é. k. 520.)

48. s 49. óra. Keresztelő János. Bevezetésűl: Zakariás fia,.Iános, az
isteni szőlgálatra szentel é magát. Igyekezett az embereket előkészíteni .Jézus
eljövelelére. A kik megtértek, azokat megkeresztelé vfzzel. Fejtegetés. Jézus
eljövetelét karácsonykor ünnepeljük; az ezt megelőző négy vasárnap közti időt
ádventllek (eljövetel) nevezzük; ekkor készülünk Jézus eljövetelére, vagyis születés
ünnepére! Énekvers ; Oh mikép fogadjalak.... (Gy. é. k. 134.) .Az Isten-
nek kell inkább engedelmeskedni, "mint az embernek". .N e féljetek azoktól,
a kik a testet ölik meg" ... , Heródes bortól elbódítva megteszi, a mit józanul
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meg nem tenne.
han6 tettek árját
<333. 8.)

50. 6 ra. Jézus megkereszteltetése. A régiek felnőtteket kereszteltek. A
vízzel leöntés a lelki tisztúlás és megújulas jelképe. (Felvehető röviden a káté
magyarázata a keresztségről). ÉnelCIJers: Isten, neked szenteltettem. (D é. k. 219.)
.Megkereszteltettem, hogy téged. (D. é. k. 218.)

51. 6 r a. A klsértés. Jézus félre vonúlt a pusztába, hogy készüljön nagy
munkára. Énekvers : Add azért te reád nézzek. (D. é. k. 340. 3. v.) Ki. szent
akar lenni. (D. é. k. 349. 5. -v.) .

52. 6 r a A tanttvanyok. Az 1. szakasz tárgyalasa. - Fejtegrtés. A tanít-
ványok mindig vele voltak, hogy tanulják az ő tudományát s lássák cselekedeteit.
A tanítványok nevei versbe. szed ve. Énekvers : A ki boldogságát reményli. (D. é.
k. 2ö6. 6. vers)

53. óra. Folytatás. A 2. és 3. szakasz tárgyalása. Fejtegetés. A hol be-
fogadják Jézus küldötteit (tanítását), ott békesség s boldogaág van. Énekvers :
Istentől ki félretér. A tanítványok elhagyták csendes életüket; sokat kellett küz-
deniök, de nem féltek, mert velük volt Isten. É'nekvers: Hagyd el szívem e világot ..
(D. é. k. 45. 1., 2., ő. v.) Ill. Olv. k. 34. sz.

54. óra. A' hegyi beszéd. Előkészítés, bevezetés. Jézus megkezdette tanítói
működését : hire elterjedt az egész országban; mindenfelő 1 hozzá sereglettek az
emberek, hogy őt hallgassák. Egyszer egy hegyre ment fel, s onnan tartott beszé- •
det a sokaságnak. - Kik a boldogok? (1. szakasz.) A lelki szegények, a kik érzik,
hogy hiányos az ő jóságuk, tudományuk, azért törekszenek jobbak lenni. éhezik az
igazságot. Énekvers : Nem hogy a czélt elértem volna .. (D. é. k. 833.) A mi jó
szép, nemes cselekedeteink bizonyítják a világ előtt, hogy ami hitünk igaz.
Enekvers: S ba ezt nem keresztyén látja. (D. é. k. 389. 6.s 7. v.)

55. óra. Folytatás. Jézus a törvény megjavítója. (2. és 3. sz) Fejte-
getés. J ézns tanítása tökéletességre serkent s yezet. Sz. i. ro.: •Mindeneket meg-
próbáljatok" ...

56. óra. Folytatás. Az alamiesnaadás, As imádkozás. A kincsek gyííjtése.
(4., ő., 6. sz.) Fejtegetés. A .Miatyánk" két evangeliomban van megírva : Máténál
telj esen, Lukácsuál befejezés nélkül; azt a protestánsok, ezt a katholikusok hasz-
nálják. - A hol istenfélelem van, ott van mnnkásság, takarékosság, mértékletes-
ség, becsületesség, szeretet, könyörület, békesség -- s minden jó. Énekv-ers: Egyet
főképen kérek. (D. é. k. 4ö5. 15. s 16. vers.)

57. óra. Folytatás. Másol: megitélése. A hamis próféták. Jéeu« beseede,
(7., 8., 9. sz.) Énekvers : Mit használ keresztyénsé gem. (D. é. k. 265. I., 2. v.)

88. ó l' a. A hegyi beszédről tanultak isméilese. Kikérdezés.
59. óra. Jézus csudái. Előkészítés. A csuda fogalma. Istennek minden

dolga csudálatos. .J ézus csudatettei bizonyították az ő dicsőségét; de mivel azok.
mind a szeretet munkái voltak, nekünk például is szolgálnak .. Jézus mondá: .Ha
annyi hitetek volna" ...

Jézus lecsendesíti a ·tengert. Fejtegetés. A kinek jó lelkiismerete van, a
legnagyobb veszélyben sem esik kétségbe, hanem bizik Istenben. Énekvers :

Vers: • .Tőzan okos mérték. ez folyamok partja, Mely 1'0-

visszatartja". (Arany ,T.) Énekvers : Hamar véthetsz" ....
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Akármely veszélyben.' (D. é. k. 527. 2.) Az ember is uralkodik ma már vizen,
tűzön, gőzön, villámon stb., igyekszik mindig tökéletesebb lenni. De uralkodnunk
kell a magunk természetén, indulatainkon is. Seenii«. m. "J obb a hosszútőrő az:
erősuél" .. '.

60. 6 r a. A. kánai menyegző, A kaperncumi (őember fia. 5000 ember
'megmndégelése. Ismétlés az als6 fokon tanultak szerint.

61. 6 r a. Péter lialáseaia. A kapemaumi beteg. A 10 bélpoklos. Elbeszélés
és tárgyalás' egyenként. - Alapeszme az ut6bbinál: a jótéteményekért köszönet-
tel s hálával tartozunk.

62. 61' a. A naimi ifju. Fejtegetés. Jézus jószívű és részvevő. Mi is se-
gítsünk felebarátainkon, ha egyébbel nem, részvéttel. Nemcsak testileg, hanem
lelkileg is meghalhat valaki, ha a bíin útjára tér. Énekvers : Ha ifjuságom útjá-
ban (520. 3.) Reggel ragyo~ a rózsa fénye. (520. 2.)

63. 6 ra. A kanaáni asszony. Fejtegetés. .Jézus nemcsak saját népét
akarta boldogíta li, hanem más nemzétségbelitől sem tagadta meg segítségét.
Seeniir. m. "Mig időnk van, miodenekkel jót tegyünk, különösen hitünk cselédi vel. "
A ssombat. Fejtegetés. J 6 cselekedetek által nem szenlségtelenítjük meg, sőt.
inkább avval 'szenteljük meg igazán az ünnepet.

64. 6 r a. J airns leánya. 'I'árgyalás; - Befejezés. Ezeken kivül J éeus
még több csudát is tett. Gy6gyitott vakokat, siketeket, némákat, bélpoklosokat
stb.: feltámasztá Lázárt, Mária és Márta bátyját, s ekkor mondá: "Én vagyok a
feltámadás és az élet" ..•

65. óra. Jézus csudatéleleinek ismellese. Kikérdezés.
66. 6 ra. Jézus szenvedése, Bevezetés. Jézus 3 évig tanított. Mikor köze-

ledni érezte az időt, midőn magát kelle feláldoznia, maga mellé vette tanítványait
s elment velök .Jernzsálembe. Megmondá nekik, hogy meg fog csúfoltatui s öletni,
de harmadnap feltámad.

Bevonulás Jeruzsálembe. Előkészítés. A régiek szamáron vagy öszvéren
jártak. Sion leánya = Jeruzsálem, mivel az a Sion hegyén épűlt. A pogácsás
ünnepek a husvét elfítti napok. Bethániában Mária megkente őt drága kenettel. -
Tárgyalás. Fejtegetés. A husvét előtti vasárnap == virágvasárnap. .J ézus mi hoz-
zánk is eljön lélekben, fogadjuk őt szívünkbe. Énekve'i"s: Oh én szerelmes Jézusom.
(D. é. k. 37. 7., 8., 9. vers.) -

67. 6 r a. Jesus hazaszeretete. Tárgyalás. Fejtegetés. Jézus nem magát
siratta. hanem hazáját s népét, melynek közeli veszedelmét előre látta Jézus is
legjobban szerette hazáját és az ő saját népét. Szentir. m. "Még időnk van" ...
Énekvers .' Oh te a boldogító égtől rendelt édes hazám.... (D. é. k. 608. 6.)
Vers: "Hazádnak rendűletlenül " (Sz6zat 1. vers).

68 óra. A' lábmosás é.).. a sseni caesora. Előkészítés. A régiek csak sarüt
(egy talp) viseltek; a vendégeknek Iábvízzel szoktak szolgálni. Husvétkor a zsidók
bárányt szoktak ölni. - Elbeszélés, tárgyalás.

69. óra. Elbeszéltetés. Fejtegetés. A seerees ígéi, a káté szerint. A tanít-
ványok sokszor megünnepelték az ő vacsoráját az ő emlékezetére. Innét származott
az úri sseni vacsora, mely arra való, hogy akik bűneiket' megbánják és meg-
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térnek, bűnbocsánatot, lelki békességet nyerjenek. Énekvers : Előtted állok drága
Jézusom. (233. 1. és 3. v.) Te világnak megváltója (Gy. é. 157.)

70. óra Jézus az olajfák hpgyén, - a Gécsemáne kertben: Az alsó fokon
tanultak szerint. (L. 1. r. 21.)

71. s 72. óra. Péter és Judás. Tárgyalás. Beleszövendő Jesus elitéltetése.
(L. 1. r. 22.) Fejtegetés. Jézus elmenekülhetett volna ellenségei elől, de ő Isten
akaratáért kész volt halált is szenvedni. Énekvers : Mind jó, a mit Isten tészen.
(D. é. k. 292, 5) - Judás pénzért, Péter gyarlóságból vétkezik. Judás bűnbánata
még több bűnt szűl, Péteré javuláara vezet. Seeniis: m. •Minden gonoszságnak
gyökere a pénznek ezerelme ~. "Az Isten szerint való bánat ~ .. ' A ki magának
láttatik állani" ... Énelcvers: Lelkem vigyázz serény en (Gy. é. k. 364.)

73. óra. Jézus halála. Ismétlés. (L. 1. r. 23. - Pilátus Jézus kereszt-
fájára felíratta elitéltetésének okát. (I N. R. 1.) - Nagypéntek. -'- Énelcvers:
Emberek közt ki legjobb valál. (D. é. k. 80. 1. 2.)

74. 6 r a. A temetés. Előkészítés. Másnap a zsid6knak ünnepjök volt.
Siettették a megfeszítettek halálát. Egyik katona a dárdáját szúrta Jézus oldalába.
A zsid6k kősziklába vájt sirboltba temetkeztek, mit előre elkészítettek. -- Tár-
gyalás. - Énelcvers: Jézus szenvedéséről. (D. é. k. 67.) Elég immár! 367.)

75. 6 ra. Jézus feltámanása. Ismétlés. (L. I. r. 24.) Husvét. Husvéti éne-
kek. (Gy. é. k. 171., D. é. k. 106.)

76-82. 6 r a. Ismétlés. (Az újszövetségi történetek).

83. s 84. óra. A feltámadás után. Bevezetés. .Jézus feltámadása után
többször megjelent tanítványainak: így még aznap két tanítványának, kik Emausba
mentek; de azok nem ismerék meg. Énelcvers,' Uram maradj velem (Gy. é. k.)
Maradj meg kegyelmeddel. (D. é. k. 208.) .

85, óra. A mennybemenetel. Fejtegetés. Áldoz6 csütörtök, ennek ünnepe,
husvét után 40 nappal. Seentir. m .Az én atyámnak házában" ... - Énekvers :
Egek egébe költöztél. (D. é. k. 116.)

86-88. óra. A pünkösd ünnepe. Az apostolok. Előkészítés. Küldöttek =
apostolok. Az ő cselekedeteik le vannak irva a bibliának azon könyvében, melyet
.Apostolok cselekedeteinek" neveznek. Husvét után 50-ik napon volt a zsidóknál
az árpaaratási hálaadó ünnep, a Sinai hegyen történt törvényadás emlékezetére.
50-ik vasárnap görögűl pentekoszto = pünkösd.] A tanítványok Judás helyébe
Mátyást választották s Jeruzsálemben együtt maradtak. - Fejtegetés. A tanít-"
ványok eleintén félénkek és csüggedtek voltak, de minél többet beszélgettek .Tézus-
r61, annál inkább megértették és megszerették az ő ügyét, lelkesűltek érte. -
Seeniir. m. "Va lakik Isten lelkétől vezéreltetnek. azok Isten fiai". - Él1e7c1:ers:
J öveI Szentlélek Úr Isten! (D. é. k. 120.)

A keresztyén gyülekezet mindegyre gyarapodott. Azok léptek be, kik meg-
tértek s szentűl kivántak élni. Most is erre kell törekedni a keresztyéneknek:
s.zért nevezik a ker. egyházat szentek egyességének. - Az apostolok elmentek
mindenfelé, idegen országokba is tanítani; első időben sok üldöztetést szenvedtek
a keresztyének, de azért nem tudott ártani nekik az ellenség, mert Isten oltalmazta
őket. Énekvers : Ha Krisztus maga oltalma. (588. 1. és 3. v.)
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89-1Oi':>. ó r it. Általános ismétlés. Az ismétlés főleg az újonnan tanült
történetekre s azok fejtegetésére teljesztendő ki. Arra kell törekedni, hogy a ta-
nulók a felvett tananyagról áttekintést nyerjenek. P.

Colytatása következik.)

T á, r C z a.
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A biztos lit.
Sikos az út, alig lehet meg á JIn i . .

Lába helyett a ki pedig s zár n y rak: é 1,
Hamar a 1ant fogja magát találni,

A hol járni négykézláb is retteg s fél.

"Utasítás - barátom - hogy csu sz n i kell,
Nem pedig hogy botorkálva - megfázni;

Bizonyos, hogy azért van a hópehely:
Tessék ember leül ve hát s z á n k á z ni!"

Kész már a szán; fel viszik a lejtőre!
- Ha kicsiny is, sok kis ember, sok rá fér,

Az is biztos. gyorsabban lejt előre,
Fel tehát mind, a ki még csak reá fér!

Indul a szán, siklik jobbra, majd balra ...
Egyensulyát vesztve, van ki lemarad;

Majd meg magas h6göröngynek haladva:
Egész sereg szán nélkül is - léhalad.

"UJra, ujra! kormányos most én vagyok,
Meglátjátok, hogyan viszlek bennetek,

Pályánktól eltérni épen nem hagyok,
S mintha sólyom-szárnyon - siklom veletek".

Fel is fordult szépen utja közepén
Valahányszor másra bizva volt a szán

Végre lenn a völgyben - törve erején
Tanakodik ím az egész karaván:

"Lehetne csak hegygyé völgy, a mikor kell,
Fordulhatna jobbra, balra is a szán !

Csuszhatnánk csak vissza, vissza oda fel
Kormányos csak volna köztünk akárhány

Ugy rendelte Isten: öröm, élvezet
Vidámítsa éltünk, mig itt lenn vagyunk,

De magaslatára csak egy út vezet,
Tudnillik hogyha érte - f ára dun k ! Döröoaliei.



Egy kis farsangi historia,
"-

Sajnálom előre is, hogy ép a bőjt malasztteljes napjaiban lát - ha lát! -
napvilágot ez a farsangias kedvben - majd azt mondom: kedélyhangulatban --
született czikkecske: de hát ki is tehet róla, hogy épen a hushagyó kedd, ez a
fánktermelő s hamvazó szerdával megtoldott sátoros ünnep juttatja eszembe, hogy
mi is történt egykoron ebben a mi kis falucskánkban, melynek egyik végén
"elkertülték" az országutat, távolabbról jövő atyafiak nem csekély boszúságára.

* *
Akkor is épen úgy czinczogtatta repedt hegedüjét a Ferkó czigány s az

utczán ép úgy tántorgott végig a lányokat összeszedő legénység, mint manap : a
különbség csupán ott rejlik, hogy azóta biz' 8 esztendőeskéveI vénebb vagyok,
meg hogy a Varga .Tancsi helyett most a Kuczora Pista vágja földhöz nagy
virtuskodással a borral telt literes üvegjét.

De már miért is ne tenné, mikor így egy grádussal feljebb hághat a tekin.
tély létráján a kapuk előtt bámészkodó anyókák s a szemérmesen utánok lépkedő
piros szoknyás leányok előtt!

* *
Már ez csak így van. A példa ragadós. Egyszer csak hallom ám, hogy j6

lesz nekem is hushagyó kedden egy kis vakáczió-félét adnom a múzsafiak számára,
inert máskor is így volt: a kicsinyeknek is hadd legyen örömük.

N o hát csak legyen! A fánk ugyis csak 3 órára sül ki, a reggel óta rá
várö gyerrneknép, hadd falja ania melegiben. Kár volna ekkortájt honi történe-
lemmel tölteni tele éhes bendőjüket.

Szüaidőb adtam délutánra, majd helyre üssük a csorbát szerdán.

* *
Nagyobb öröm okáért, de mint utóbb ki fog tünni: növendékeim szomoru-

ságára, megigértem nekik, hogy az ugri-bugrihoz én fogom szolgáitatni a zenét
saját szobámban. Tudtam ugyanis, miben sántikalnak. Fogadtak magoknak, --
összekompániálva a már legénykedni kezdő ismétlősökkel - egy vén cziterást, ki
már emberemlékezet óta viseli e nemes tisztet s pengetí a rozzant hangszert,
melynek elhaló, tompa zörömbölésa alkalmas volna tán, hogy medvét tánczol-
tassanak mellette, de emberi lábakat nehéz a nótái után taktus szarint emel-
getni.

Helyre daloltak ők a hibát! Nem is épen nehéz ez akkor, midőn már a
Mőzes-zsidö bora megoldja a hangszalagokat s öblössé neveli a máskor oly hit-
vány gégefőt.

S aztán hozzá az a szabadság, melyet e zugoly nyüjt! A szellemes beszédek,
a nyájas háziasszonyok elnéző gyengédsége, ki még a szivart sem üti ki a "legény"
sájából!

Óh, ez pompás élet! Ezt elmulasztani ma, be nem váltani mndazt, mikre
rapok hosszu során készültenek, csupán azért, mcrt a tanítónak nincs tetszésére:
az nem lehet, semmikép sem lehet!

* *



Hogy az ebédemmel végz ek, kiadom a napiparancsot takarító asszonyomnak]
rakjon ki a szobáböl mindent, mi akadék lenne, mert:ma itt kell a hely, tán-
czolunk!

Oda ülök zongorámhoz: pengetem, pengetem .. " majd csak jő valaki, . ha
meghallja a hangot! Igaz! - még nem sült ki a hushagyó kedd hagyományos
tésztája : nem. jöhetnek!

Három óra után megérkezik ám a Kardos Józsi, szája, keze tele fánkkal.
Majd az ajtót töri rám. "Nincsenek még itt a többiek?" "Nincsenek ám!" -
"Akkor én is megyek"

Megijedtem. Még ez is elhágy! Szép szóra itt maradt. Folytatom tovább
a játékot. Jött a második, majd a többi, együtt voltunk mindnyájaa.

Még a kedves hallgató publikum is megtisztelt, neki dülleszkedtek zongorám
oldalának s majdnem. "rítak" - mert ezen a tájon így azoktak sirni, - hogy
milyen .szípen szó az a muzsika", meg hogya Böske, meg a Sándor gyerek
hogyan összeillenek, milyen gyönyörűen járják!

.x- *

* *

: I

Magam is át-átkandikáltam a kótatartó felett s szintén örültem magamban,
hogy mennyivel szebb és jobb ez így, mint a hogy előbb volt szokás. Ki van
tiltva, a ki nem ide való, a gyermek nem hall trágár beszédet, az alkohol sem
rontja vérét s vigyázok arra is, hogy a kellő pihenés meglegyen s ne hűtse meg
senki is magát.

Folyt a vigság, sürgött-forgott az apró nép, öröm volt nézni. Csak olyan
sokat ne leheltek voltna! Miatta nemcsak magam, de a szegény zongora is any-
nyira megizzadt, hogy billentyüi szépen leragadoztanak.

Egy darabig még csak zúztam a nótát, de 8 óra után megbicsakolta magát
a "muzsika", kifogyott belőle a talp alá való, leragndt minden billentyüje.

- No gyermekek eddig van a nóta, szerettelek volna tovább is mulattatni
benneteket, de nem lehet; mert elég is ez nektek, menjetek szépen haza!

*Elmentek haza! Én meg vacsorára.
Milyen édes öröm áradozott bensőmben! Megtettem, mit teheték. Ez is egy

kis kövecske tőlem ama nagy épület felrakásához, melyet így hívnak: erkölcsösség,
józan élet. Úgy szerettem volna egyszerre átalakítani e kis elmaradott falut, népét
műveltté tenni, izlését finomítani s mindsnt, de mindent elkövetni, hogy az itt
lakó lassan-lassan meggyülölje előbbi tetteit, életmódját s rajongjen a szép ért, a
nemesért.

Ne is tessék csodálni ezt tőlem; olvastam Boldogbázát - s akkor még
csak 8 hónapja hagytam el a tanítóképzőt.

Ilyenkor tele ambitióval, sokat hiszünk s Hem ismerve a sivár valót, mindent
kivihetönek vélünk.

* *
Jaj, de hamar kiábrándultam ! Tele édes érzelemmel ballagok a sötét, havas

utczán haza felé. Hát az utczaajtómban istállói lámpával kezében egy bundába
burkolt atyafi vár - s jó estét is - elfeledve köszönni, azt kérdi tőlem, hogy
hová tette a fiát, még most sincs otthonn. Már pedig nálam sincs, nincs bizony;
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tőlem már vagy egy órája elmentek a gyermekek, - felelérn. Házza a fejét, hog-y
hát akkor hol van?

:- Jöjjön csak utánam - mondám, majd talán megtaláljuk. Gondoltam,
hogy hol lehetnek. Bizonynyal kevés volt nekik a muri: folytatják tovább ott
azon a régi, ked ves helyen.

* *
*

Mentünk ki a falu vég felé. Eljutva a vigalmak tanyájához, benyitottunk.
Beljebb menni már bajos volt

Zsufolásig a szoba kicsinynyel, nagygyal, járják veszettül! A lámpa már
alig pislákul, roppantúl bántja a szénsav ; alig hogy felismertek.

Node aztán biztattak közelebb, még a sapkáját is leemelte ~gyik-másik
becsülettudó siheder.

A czitera nyögött, az öreg pengette egész az izzadásig. Vállára ütök,
hogy hagyja el egy kicsit!

Csend lett, rám bámul a homlokát töröIgető nép. Egyik-másik hálálkodni
kezd, hogy milyen szép tőlem, részt veszek a mulatságukban, nem vetem meg
őket.

Növendékeim a szeba sarkait keresék; azért-e, mert gyermeknek hátul a
helye, vagy tán egyébért? Elég az hozzá, az elveszettnek vélt fiút megtaláltuk,
ki szives is volt kérternre csakhámar előszámlálni a többiek neveit is, kik szintén
részesei valának az általam eltiltott mulatságnak.

Nem volt sok dolgom. Ki tánczolni nem tud, ne sokat is lábatlankcdjék e
helyen, kell itt a tér másnak. - .Tó mulatást kivánva távoztam.

* ** I

De bizony nem tartott tovább a mulatás, legalább növendékeini részéről
nem. Szemeim nek haragos tekintetétől, vagy mitől ijedtek meg, nem tudom, de
utólagosan hallám, hogy lehorgasztott fejjel, búskomor arczczal hagyák oda csak-
hamar az örömök eme hajlékát mindnyájan. Pedig nem is küldtem őket ottlétem-
kor s még csak pirongató szót sem hallottak tőlem.

* **
N em tudtam aludni. Sokáig bántott a dolog.· - Áldozabot hozok értök:

agyon piszkolják szobám padlóját, kárt tesznek zongorámban, mulatoznak barát-
ságomból esti 8-ig s még ez nekik nem elég; til alm am daczára felkeresik ama
általam gyülölt, veszedelmes helyet s handa-bandalnak éjnek idején ők: .a gyer-
mekek!

Egyik gondolat a másikat kergeté agyamban, midőn azo-n töprengtem: mivel
büntessern ezért őket. Mi lesz itt a legmegfelelőbb gyógymód, mely nem fogja
eltéveszteni hatását s maradandó eredménye leend?

Eszembe jutott az ismertebb büntetésmódok mindegyike, de nem vált be
egyik is.

V égre határoztam.
* * *

Hamvazó szerda volt. Jöttek a bűnösök. Arczukrólle lehetett olvasni, mikép
maguk is érzik, hogy nem jó uton jártak. Búskomor arczczal, meghuzódva fog-
lalták el helyeiket a padokban.
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Megkezdtük a tanítást, be is fejeztük ép ügy, mint ha Im scm történt
volna. Már egy-egy jóreményü ficzk6 sziutén el is hitte, mikép mindent fe-
ledtem.

Az előadás végeztével aztán ott marasztottam őket pár szőra jobban: egy
kis predikáczi6ra, melynek hatása alatt némelyiknek szemeiből könnyük is csurran-
tak alá. Tudtukra adtam, hogy mig bocsánatot nem kérnek tőlem, nem fogok
nekik megbocsátani.

**

.;
Telt nap nap után, de bocsánatot nem kért tőlem csak egy is. Pedig

vehették észre neheztelésemet, mert egyetlen kérdést nem intéztern hozzájok .
Kissé,. komikus helyzetbe jutottam, az igaz. Legjobb növendéksim voltak

épen a kihág6k s a gyengébbeknek gyámoltalan feleletein kellett folyton boszan-
kednom.

Ez nem lehet tovább is így! De szavamnrk ura kell lennem! Keresek va-
lakit, a ki közvetíti a dolgot.

Kurátorom nagyon j6raval6 ember s épen nem csacsog. Beszéd közben el-
mondtam neki e dologb61 is annyit, a mennyit vele közölheték. Tudtam, hogy
rokouságban van több kis bünösnek a szüleivel : majd elmondja ez azoknak, hogy
gyermeköket a bocsánatkérésre unszolják. Megértett, megtette.

* *
De mi

szülők, llOgy
őket!

Szerencsétlen én! Mit is tettem hát vajjon? Három napon nem
hozzájok . . .. No, nem kellett több! Dehogy kértek volna bocsánatot.
voltak, de nagyok j megnövelték a szülők meggondolatlan szavaikkal.

* ~
*Az okos enged. A gyermekekke) összebékültem, hiszen a tanítónak nem sza-

bad növendékei vel haragot tartani.
De bántott a durvaság, mit a szülők részéről tapasztaltam.
Akkor még Főtisztelendő Püspök Urunk, mint általa j61 ismert győri fiút61

megkövetelte, hogy havonként számoljak be előtte arnúgy levélileg sáfárkodá-
somr61.

Rám fért. Hiveim is összecsaptak kezöket, mikor elhoztak, hogy: "J ej zu s,
d e fi at 6!" - Hát ilyen fiatalra bizony vigyázni kell!

Elpanaszkodtam j rémséges jeremiádákat csaptam abban a februáriusi le-
vélben.

A válasz az volt rá: "T edd meg k ö t ele s ség e det az isk o 1á ban,
a z o n k iv üla d j j 6 tan ács o t asz ülő k nek, der end e 1kez é s i j 0-

gukat tartsd tiszteletben!"
* *

*volt a válasz! Ott a gyermek füle hallatára kurjongatták az értetlen
kérjek én a növendékektől bocsánatot, a miért ily "csuffá" tevém

*Akkoron nem igen értettem, most, hogy már tisztább an látok, értem.
Az 6t 1 is volt több hushagy6. N em zongoráztam. Szünidőt nem adtam.

Minek a gyermeknek a táncz? ráér arra felnőtt korában. Figyelmeztetek minden-
kit a mértékletességre s ha egyik tanítványomat meggondolatlan szülője elviszi
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- bál' ritkán történik -- az öreg cziteráshozegyet ugrani: nem sz6lok érte.
Legfeljebb az atyjának, vagy anyjának mondom oda, úgy alkalom adtán:-
minden szülő maga számol ám be egykoron azokért, kiket a j6 Isten reá bizott.
Ez hatni azokott.

* *"'Vigan kezdtem s majdnem szomorkás lett a vége. Hja, de kérem, az eleje
hushagy6 kedden történt ám, az utolja hamvaz6 szerdán, ez meg a bőjt kezdete
A bőjt. . .. szomorú.

Potyond. Szutter Dániel.

Emlékezés egy jó barátra.
A soproni evang. tanítóképző-intézet 1878j81-diki növendékei között egy

kivál6 képességű, de a rejtőzködő kis ibolya szerénységébe öltözött kedélyes, de
komoly, igénytelen külsejü piros, pozsgás alak foglalt helyet. Nem hiszem, hogy
akár képesség, akár készültség, akár pedig a leendő pálya iránt való lelkesült-
ségben valaki felülmulta volna. Magyarország újb61 való megh6dít6i között
bizonyára vezérszerep et játszhatott yolna, E somoly törekvésü ifjú - most
már - néhai Fal bIs tv á n volt.

A tanfolyam elvégzése - és sikeres tanít6i vizsga letétele után kiváló tehet-
ségének megfelelő munkatért nyert szülötte-földén, GyŐrött, a hol azonnal mint ,
rendes tanít 6 lőn alkalmazva. Pár h6nap hiján tiz év tünt el azóta a semmiségbe.
De minő tíz év!

Emlékszem - utánnézés nélkül is -~ azt irtam akkor naplómba: ,:földimnek
kedvez a szerencse, győri tanít6vá lett, én pedig itt e pusztán (Péth) kötöttem
ki. « Földim, . gyermekkori játsz6társam, hét hosszú éven keresztül- előbb·
Győrben, később Sopronban -- tanul6társam, kenyerespajtásom volt a megboldo-
gult, s mégis majdnem az irigység vett rajtam erőt; de a j6 Istenbe vetett hit
és a szeretet, mely hozzá füzött, megmentett ez emberi gyarlöságtöl. Barátságunk
felmaradt egész holtáig. .

Mint emlitém, a szerencse játszi szárnyaira emelte néhai barátomat, de csak
azért; hogyannál könyörtelenebbül forduljon el tőle. Az 1881j82-ik tanévben
kezdte - mint tanító áldásos míiködését s ugyanabban be is fejezte. A következő
tanévben erőt vett rajt lappang6 nyavalyája a tüdővész s helyeltesítéséről kellett
gondoskodni. Ez időtől fogva nem is élt többé hivatásának, orvosi tanácsra vég-
leg szakított a tanít6i pályával.

Szüleinél tartózkodott ezután huzamosabb ideig; mignem 1885 őszén ismét
feléledt régi munkakedve s jegyzősegédnek állt Kővágó-Eörsön, Zalamegyében. Egy

. évi távollét után szülőhelyére tért vissza, hogy mint társulati másodtitkár elő-
nyösebb állást foglaljon el. Két év mulva azonban a testi erő ismét felmondta a
szolgálatot s azóta ismét szüleinél tartózkodott egész haláláig.

Mig Dunántúl laktam, volt oly év, kétszer is felkerestem őt, de mi6ta vég-
zeteni elhozott onnan, csak négyszer találkeztam felejthetetlen barátommal és
földimmel. Legutöbb a mult év nyarán látogattam meg. Kűlsőleg megváltozott.
nagyon, de kedélye - legalább látogatásom alkalmával - a régi derült volt
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Erős remény és Istenbe vetett szilárd bizalom tartotta fenn összeroskadni készülő
testét. Még mindig bizott, hogy felgy6gyúl. Úgy mondá, erősödik már s hiszi,
hogy ha így javul, egy h6 mulva ismét alkalmazás után nézhet.

Visszatérve hegyeink közé, levelét vártam s halálhirét vettem Fely6 év
január harmadikan szabadült meg testi kinjaitöl, földi sátora összeomlott, erős
lelke megszünt munkálkodni.

Kitették .holttestét az udvarra; de nem volt, ki könnyeivel áztassa tetemét.
Családot folytonos betegsége miatt - nem alapított, s így elhunyta - elaggott
atyján kivül - nem okozott keseriiséget senkinek. Pedig ő könnyet érdemelt
mert szeretett Szíve egész melegéveI csüngött volt tanulótársainak sorsán, Szen-
teljük azért e sorokat emlékének, fohászkodjunk lelki megnyugvasaért.

Legyen könnyű a föld porladoz6 testének! Béke hainvaira!
Hosszúsz6, (Gömörmegye) 1891. február 116. Szollár Pál,

ev. tanító.

Válasz.
Az "Evang. Népiskola" mult évi 7-8-ik számában N. alatt, Lászl6 János

"a győrmegyei ev. tanít6k értekezletéről" irt czikkében; - szintúgy nevezett
foly6irat ez évi 2-ik számában, "észrevételek fentebbi nyílatkozatra" czím alatt
bizonyos felolvasásról emlékezik meg. Mindkét czikkére felhivatva érzem magamat
a következőleg felelni. .

Mindenekelőtt kijelentem, hogy azon felolvasást én tartottam. Tartottam
azért, mert a fő· és másodtanítok közti viszonyt én, ki már 14 év 6ta működöm
gJ.,ulekezetemben másodtanít6kkal, j61 ismerem. Tartottam azért, mert azt gon-
doltam: azzal a tanügynek vélek szelgálatot tenni, a midőn egyes, talán pálya-
tévesztett kollegálmak hibáit, úgy magunk között, j6akar6lag megbeszélem. a mi
csak j6 hatással lehet, ügy az egyesekre, kik azon hibákban leledzenek, mint a
gyűlekezefekre. De mi történt? Az, a mit a magyar közmondás tart: sz6lj
igazat, betörik a fejed. Igaz, ez még nem történt meg velem, s úgy hiszern.
e~ttai sem történhetik meg. Pedig már igen sokszor, még pedig igazi tekintélyek
előtt, igazságom érzetébcn ki mertem mondani meggyőződésemet.

Lászl6 .János ezen lap mult évi 7-8-ik számában az én felolvasásomról
nemcsak hogy roszakar61ag nyilatkozott, hanem még. a győrmegyei ágost. _hitv.
ev. tanítöegyletről is kicsinylőleg emlékezett meg. Részemről akkor nem nyílat-
koztam, gondolván, az egylet úgy is meg fogja szerezni magának az elégtételt
(a mint ez meg is történt, látható jegyzőkönyi kivonatáböl) j én pedig olyan
emberrel, ki a j6 szándékot nem érti, szóval kapacitálhatlan, nem fogok polemiat
kezdeni. .

Nevezettnek ezen lap foly6 évi 2-il. számában közzétett "Észrevételek fen-
tebbi nyílatkozatra" ez. karczolata rám nézve sokkal inzultálőbb, hogy sem azt
válasz nélkül hagyhateam.

Úgy kezdi: "nagy meglepetésselolvastam stb. - - - - sz6 nélkül
hagynom nem lehet " .J6 lett volna bizony hibáját beismerni és sz6 nélkül,
hagyni mind azon jegyzőkönyvi kivonatot, mint az én felelvasásomat, miután a



89

gy'ormegyei ev. tanítóegyletnek olyan elnöke van, a ki nemcsak az egyházmegyében,
hanem az egyházkerületnél is szaktekintély, a ki azon felolvasáshoz . semmi esetre
sem engedte volna a hozzászólást, ha az oly tárgytalan, vádoló, elitélő lett volna.

Második kikezdés: "még nagyobb meglepetésemre szolgál stb. - -
az ügy elintézésének". Tehát rá nézve ujabb meglepetés, ujabb feljajdulás. Én
felolvasásomban nem hivatkoztam sem -tanítótársamra, sem senkire, tudva azt,
hogy kivételek mindenütt vannak, sőt kell is, hogy a tanítói pályán a legtöbb
kivétel legyen azon hibák alól, melyeket említettem. Hogy L. J. annyira feljajdul
az én szerény tapasztalataim kij elentésén, míg a többi másodtanító k azt elhall-
gatták, talán figyelmeztetésemet egyik-másik köszönettel is fogadta, ez arra mutat
hogy tyukszemére találtam hágni. Igen, mert az egyletnek is akar leczkét adni,
mondváo,)lOgy azon 2-3 órai időt s z e ri n t e sokkal czélszerübben
kell en e fel has z n á 1ni. A győrmegyei ev. tanító egylet tudtommal eddig sem
kéjt, sem nem fogad el senkitől sem, még kevésbbé L .• T.-tól figyelmeztetéseket
arra nézve, hogy mit tegyen. Voltam én a sopronmegyei ev. tanitóegyletnek is
tagja, ismerem a vasmegyei tanító egylet mőködését, tudom, hogy ami egyletünk
is épen úgy megfelel hívatásának, mint más akármelyik tanító-egylet.

Hogy kicsinylőleg néz le ránk L .. L, az minden esetre bűne, azon csak
sejnálkozni lehet.

Az meg épen szánandó állapot, hogy L. J. egyik tagtársának közlése után
jön annak tudomására, hogy hiszen az a felolvasás nem is került tárgyalás alá,
nem lehetett szerencsés személyes en megtámadott kartársai védelmére kelni. Hát
honnét merítette azo.i állításait, a melyekről a' mult évi czikkében oly ékes nyelven
referál? Vagy talán L. úr csak úgy a levegőből szokta adatait szedegetni ? Úgy
látszik. Azért ily légből kapott azon állítása is, hogy én azért tartottam felolva-
sásornat, miután azon bizonyos tanító társam nem lehetett jelen. Bizony én azt
annak jelenlétében is megtartottam volna.

Tudja meg L .• T.. hogy én felolvasásomban senkit sem említettem névleg;
tudja meg, hogy azon bizonyos, .kit gondol, személyesen olvasta át dolgozatomat; .
tudja meg végre, hogy oly egyén, mint ön, ki perfid állításaival nemcsak egyes
embert, hanem egy egész testületet mer pelengérre állítani. sértegetni, én
előttem a lovagiasságnak még' asak szinezetévei sem bir, s mint ilyennel szemben
a további polemizálást befejezettnek nyilvánítom

Téth, február M.
Bodor Sándor.

Vegyesek,

-- "Tanitók háza". A legutóbbi tanítógyűlés alkalmával Pétsrfy .Sándor
mozgalmat indított meg a •Magyarországi tanítók háza" érdekében Terve szeriet
a fővárosban emeltetnék fel a szeretetnek ezen épülete,melyben az EötvJis-alap
rendes tagjainak felsőbb iskolákban, és az egyetemen tanuló gyermekei nyernek
ingyen, vagy mérsékelt dijért szállást és ellátást. Mindjárt a gyűlés alatt meg-



indúlt a mozgalom a szükséges alap előteremtésére nézve; megnyitotta az aláirásb
dr. Verédy Károly budapesti tanfelügyelő 50 Irttal. Követték a nemes példát
többen a tanítók közül, sőt nemrégen egy érdemes polgár 200 forintot juttatott
alulirotthoz e czélra .. A szíves adakozás azóta is folyik, s reméljük: ez ember-
baráti eszme mielőbb megvalósuland. Bizalommal fordulunk az .Ev. Népiskola"
szíves olvasóihoz is, kérjük őket, járuljanak filIéreikkel az eszme megvalósításához,
kiki tehetsége szerint. A szíves adakozók adományaikat Ku l' Z S á m u el evang.
tanító, mint a •Tanítók háza" pénztárosának czímére küldjék Budapestre (IV.
Deáktér 4. sz)

- A soproni ev, tanítóképző-intézet zenealapját a soproni ev. főiskolai
zenetársaság febr. 7-én tartott hangversenyének s tánczmulatságának tiszta jövedel-
méből BO frttal gyarapította, mely összeggel nevezett alap 210 forintra emel-
kedett.

- A győri ev. gyülekezet, mint a "Győ~i Közlöny" IrJa, Peregi Mihály
gyülekezeti felügyelő indítványára alapító tagnak lépett be a dunántúli közműve-
lődési egyesületbe.

- A tanítók kérvényei a képviseléházban. Február hó 7-én kerültek
tárgyalás alá az ország házában a tanítótestületek kérrényei, melyekben a tanítói
nyugdíj törvény revizióját, 600 forint évi fizetési minimum megállapítását, továbbá
ötödéves potléknak és előléptetésök érdekében a tanítóképzőkben s a tanfelügyelői
állásokban való alkalmaztatás törvény általi kimondását kérik. A kérvényi bizottság
a kérelmeket két részre osztva, azon részt, mely a nyugdijtörvény revizióját és a
fizetés rninimumának felemelését sürgeti, "figyelembe-vétel végett" a miniszternek
kiadatrii kivánta, azon részt pedig, mely az elöléptetésre vonatkozik, "egyszerűen
áttenni" óhajtotta a miniszteriumhoz. Erre meleg hangon szólaltak fel a tanítók
jogos kérvénye mellett A p po n y i Albert gróf, Ma d a r á s z ,József és
P o ló nyi G é za. A kérvényi bizottság javaslatát Gy ö r gyE n dr e ajánlotta
elfogadásra, erősen hangsúlyozván, hogy a fizetés minimumának felemeléséről nem
lehet addig szö, míg az iskolafentartók a 300 frtnyi fizetési minimum ot tényleg
meg nem adják. A közoktatásügyi miniszter felszólalása után a kérvényi bizottság
javaslata elfogadtatott. Ezek után nem sokat várunk a kérvények eredményétől.
Azt hittük, hogy az ország házában rá fognak mutatni azon nagy szolgálatokra,
melyeket a felekezeti népiskolák az államnak tesznek s ennek alapján sürgetni
fogják azt, hogy az állarn jöjjön segítségére a felekezeteknek a népiskolák fentar-
tásában, és ha a felekezet nem volna képes tanítóinak a' tisztességes fizetést meg-
adni, egészítse ki a hiányos fizetést az állam.

- A Felvidéki Magyar Közmüvelődési Egyesület a mult évben 16 gyer-
mekóvó intézetet tartott fenn s 9 intézetet évi 50--100 frtnyi segélyben része-
sített. .Egy-egy intézetre 450--550 frt évi kiadás esik. A 16 intézetoe 932
gyermek járt. .

-' Az új népszámlálás eredménye. A magyar birodalom összes lakossága
a f. é. elején végrehajtott népszámlálás szerint 17.335,9:29, a 113,776 főnyi kato-
nosággal együtt 17.449,705. Az 1880-iki eredményhez képest (15.642,102) a
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növekedes több, mint 10 százalék. A szorosan vett Magyarország 1ato~sága
15.122514 lélek, ebbol 8.200,000 fore rúg a mag y ars á g száma, vagyís, az
ország"1lépességének 54.2%-át teszi, a nemzetiségekkel szemben .tehát ab sol ut
t öbb ség ben van. Örvendetes tény, hogya szaporodás épen a magyar vidé-
keken a legnagyobb"; a Duna-Tisza közén 17.7%, maga Budapest 506,000 fonyi
lakosságával 37.2% emelkedést mutat. Örvendetes az is, - hogya városok, s
különösen anagy magyar városok lakossága szaporodott tetemesen ; így Szeg e den
74,000-tol 85,000"re, Sza b a d k á n 67,000-rol 74,000-re, D eb r e eze n be nj
52,000-rol 58,000-re, Ke esk em éte n 44.000-rol 50,000-re, Te mes v á"rot t
35,000-rol 43,000-re, A rad o n 35,000-rol 41,000-re, Kolos vár ott 29,000-rol
34,000-re emelkedett a lakosság száma

- Márczins 15-ikének .megünneplése. A dunántúli ev. egyházkerület sop-
roni tanintézetei (a theologia, főgymnasium és tanitóképző intézet) ez évben nem
külön-külön, hanem közöseu ünneplik meg a magyar nemzeti érzület s szabadság
feltámadásának napját,~Í:nárczius tizenötödikét.

-- Protestáns sorsjegy-kölcsön. A pénzügyminiszter a képviselőház febr
24-iki ülésén terjesztette be a két prot. egyháznak engedélyezendő sorsjegy-
kölcsönről· szóló törvény javaslatot, mely a következő három §-ból áll: ,,1. §. Az
1889. évi IX. törvényczikk 1. §-ának reudelkezéséböl folyólag felhatalmaztatik a.
pénzügyminiszter, hogy a magyarországi, e~angeliku3 reformált közalap és a ma-
gyarhoni ágostai hitvallású- evang. egyházegyetem hasonczélú egyesitett alapja
által köz?sen felveendő, öf forintnal nem kisebb névértékre szóló kötvényekre
osztott és nyolcz millió forint névértéknél nem nngyobb összegü nyeremény-
kölcsön kötvényeinek kibocsátását oly feltétel alatt engedélyezhesse, ha 3 kölcsön
Ielté elére vonatkozó seléje terjesztendőügyiratokból bizonyságot szeréz az iránt,
hogya kölcsöu felvételének mödozatai ugyaközhitel igényeinek. mint az elérendő
czélnak megfelelnek. 2. §. A mennyiben az 1. §-ban foglalt felhatalmazás alapján
a pénzügyminiszter a nyeremény-kölcsön kibocsátására az engedélyt a jelen tör-
vény életbe lépte napjától számított 2 év alatt sem adja meg. a jelen törvéuy
hatálya megszünik. 3. §. Jelen. törvény végrehajtásával a pénzügymiuiszter bizatik
meg. A javaslatot a képviselőház pénzügyi bizottsága febr. 27-én tartott ülésében
változ: atás nélkül elfogadta.

- A "Protestáns irodalmi társaság" ez évben már három vallásos fel-
olvasást rendezett a budapesti ev. főgymnasium deáktéri disztermében. Az érdekes
előadások sorozatát P u lsz k Y Ágo st egyetemi tanár kezdé meg a "Valh1sfele-
kezetek szerepéről az állami életben" ozimíí tanulmányával, melyben igazolta az
u. n .• felekezeti érdek" jogosultságát, mely egyfelol a keresztyénség eszmei gaz-
dagságában, másfelől a hivek erősebb vallásos érdeklődésében és nagyobb szabad-
ság-szeretetében leli magyarázatát. Febr. 19-én dr. Cs i k Y IC á 1mán nagy kö-
zönség előtt tanulságos müvelődés-történelmi képét mutatá be a "hit é" babona
mult jának" . Febr. 26-án Pet r i Ele k theol. tanár olvasott fel ily czimen : • A
vallas szerepe a mindeunapi életben", kiemelve mindenütt, hogy a vallas az élet
Sava, kovásza és megszentelő ereje.
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~ A nagylelküség ritka példája. A bányakerületi "segitő lntézet"-nek

8400 frtja a csődbe jutott békés-csabai népbankban volt elhelyezve. Hogy ez el-
helyezés által a kerület semmi kárt ne szenvedjen, az érdemekben megőszült,
B r ez nyi k J á nos selmeczbányai lyceumi igazgató, mint a segitő intézet pénz-
tárcsa, az egész összeget saját költségén békés-csabai birtokára betábláztatta, Az
ily cselekedet nem szorul dicséretre.

- Kimutatás. A soproni ev. tanitóképző intézet .25 éves emlékalapjának"
gyarapitására az "Ev. Népisk." f. é. januári számában történt kimutatás óta a
következő kegyes adományok érkeztek az intézet iguzgatéeágához : Ludig Emánuel
kukméri lelkész ur 3 irt, Horváth József meszleni tauitó ur 2 írt, Reiner Lajos
szakonyi tanitó ur 1 frt, Puskás- János ur 'I'ordasröl 60 kr., dr. Lágler Alfréd
soproni ügyvéd ur 3 írt, a soproni ev. föiskol.ii gyámintézet 10 frt, a körmendi
er: gyámintézet 2 frt 25 kr., összesen 21 frt 75 kr., mely összeggel a multkor
kimutatott 1392 frt34 krajczár 1413 frt 09 krra emelkedett. Ez összegből 1400
frtot jelzálogilag a dunántúli ev. egyházkerület alapitványi pénztára helyezett el,
a többi a soproni takarék- és kölcsönegyletnél van gyümölcsözőleg letéve.

- A soproni ev. tanitóképzö intézetben márczius l-én d. u. 5 órakor
énekkel, zenével s szavalattal összekötött felolvasás volt, melynek tárgysorozata a
következő : 1. Mendelssohn : V á n dor dal. Előadja az intézeti énekkar; 2. "A
dohány és dohánymérgezés". Irta és felolvassa Papp József tanár ur.
3. Rinck: Pra e l u d ium orgonára. ElőadjaWallner János IV. év. növ. 4 .• A
dal n o k b uj a". Költemény Arany Jánostól. Szavalja Németh Gyula IV. év. növ.
5. Kapi Gy., "Vidd el fecske vidd el" '.' Karének. Előadja az intézeti
énekkar. 6. Pleyel: Reg e d ü - du e t t. Előadják Hildebrand M. ll. év. növ. és
Krcs János IV. év. növ. 7. Részlet Petőfinek .A hel y ség kal apá c s a" czimü
költeményéből. Szavalja Keller Sándor TI. év. növ. 8. Gyor spo 1k a az "Eleven
ördög" czimü operettből. Élőadja az intézeti énekkar.

Szerkesztői üzenetek.
K. S. urnak, R. L. Köszönjük a figyelmet. A jövö számban hözöljük. Folytatását kérjük.

Haszonnal járna az egyet. gyülés iskolaügyi határozatainak is összegyujtése. Lapunkat előre is
feiajánljuk a közlésre. - Öreg 8-nek. A nálunk levő rész ki van szedve. Várjuk a többit. Szi-
ves üdvözlet. - L. J. urnak, V. Köszönet a becses küldeményért! Az áprilisi számnak lesz
nagyon hasznos közleménye. - T. J. urnak. K. A három szép költemény megérkezett. A legkö-
zelebbi számban hihetőleg a "zsoltárt" közöljük, - L. J. urnak, S. A jelen számba nyomdai
nehéaségek miatt nem vehettük fel; jövőre közöljük.


