
Sopron, 1892. deczember.lv. évfolyam. 12. szám.

Evangelikus Népiskola.
~ev-elés- és oktatás-L\gyi hav-i folyóirat.

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

Karácsony. *) .
Itt van a karácsony, gyermekek halljátok!
Mennybó'l a kis 'Jézus jön ma tihozzátok;
Angvalok kisérik, örömöt hoz nekünk,
Zengjen azért vigan ünnepi énekünk!

.Künn télvihar sivít, itt benn tavasz virul,
.Édes remény mosolyg e zöld fa ágirul.
Mint szép kikeletkor kis madár csicsereg,
Ugy örvend, ugy ujjong ma a gvermeksereg!

Nézd, a karácsonyfán mennyi fényes csillag1 .
Súvünk repes, - szemünk boldogságtólcsillog; .
Arczunkra az öröm piros rózsát feste . . .
Üdvöz légy ragyogó, seent karácson)' este!

Fényes angyalsereg égi csodát hirdet:
Isten küldi fiát, megváltani minket!

. A szeretet ~enJiybó'la földre költözött,
S itt lakik mindvégig az emberek között.

S e seeretet áldást közibénk is hintett, . .
Hadd lássa hát folyni örömkö1znyeinket!
Aldjuk neved, 'Jézus, te hu gyermekbarát,
Ki nekünk e sok, szép ajándékot hozád.

S hogy soh'se hervadjon örömünknek fája,
Öntözzük a hála meleg könyét rája;
Hála neked aryánk, - s forró hála néktek,
'Jó szivek, kik nekünk örömöt szerzétek!

*) A szegény árva gyermekek karácsony-estéjén.
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Kik szeretnek tettel, miként Krisztus mondja,
Kiknek van szegényre s árvákra is gondja;
Legbóvebb áldását rátok az Ur adja,
Gazdagnak, szegénynek, ki egyiránt atyjaI

De karácsonyfánknak legszebb éke, gyöngye
Legyen ama nemes, szent fogadás könye,
Hogy mesterünk, '.Jézus nyomdokain Járva,
Növekszünk a jóban, magunk s más hasznára.

S hogy szent szándékunkban, jó sikert is érjünk,
Eró't és kitartást - atyánk - tó'ledkérünk I
Vezess a jó uton, .- '.Jézus maradj velünk,
Mig boldog örömben, ott fenn. énekelünkI

Zábrák Dénes.

A tanítói nyugdíj-törvényről.
(Vége).

c) Az árvák gyámolítása.

A tanítói árvákról is az előbbi nyugdíj törvénynél nagyobb szeretettel
gondoskodik az új nyugdij törvény. Rendes évi segély biztosíttatik azon
törvényes árváknak kik még a nyugdijazás előtt kötött házasságból
származnak, feltéve, hogy azon szűlöjük, ki után a gyámpénzt nyerik
legalább 10 beszámítható évig szolgált. Árvák, kiknek szűlöjűk tiznél
kevesebb évig, de legalább 5 évig szolg ált, csak akkor nyernek se-
gélypénzt, ha teljes szegénységök kimutattatik. Az ekként gyámoIítandó
árvák a szerint segélyeztetnek kűlőnb őzö összegekkel, a mint vagy
olyanok, kiknek sem apjuk, sem anyjuk nincsen többé, tehát egészen
szűlőtlenek, vagy olyanok, kiknek egyik szülöjűk él. (R. t, 18 §.)

Ha az anya él .s özvegyi segélypénzt húz, akkor az előbbi tör-
vény szerint (20 §.) egy árvára nem adatott segélypénz, a többi szá-
mára pedig fejenkint 25 írt, úgy hogy az árvák részére megrendelt
összes segélypénz összege, nem haladhatta túl az özvegyi segélypénz'
összegét. Ellen ben az új törvény szerint (8 §.) a gyermekek az anyát
megillető ellátásnak 1/6-át kapják fejerikint, de a gyámpénznek vala-
mennyi gyermekre eső összege az özvegyi ellátás összegét meg nem
haladhat ja. Tehát a régi törvény szerint az elhalt tanítónak egy árvája
soha sem kaphatott gyámpénzt, a többiek is fejenkint csak 25 frtot, rníg
az özvegyi segély összegét Ca legjobb vesetben 120 frr), az árváknak,
kiutalt 25--25 frt el nem érte. Az új törvény szerint a legrosszabb
esetben is 25 tr tot kell kapnia mindenik árvának, míg- csak a részökre
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kiutalt összeg a 150 frtot nem éri el. Ha pedig atyjok oly szerenesés
volt, hogy már éltében is 300 frtnál többre rugott beszámítható java-
dalma, akkor az árváit fejenkint megillető t/6-rész 25 frtnál többre is
mehet. Igaz, ha az özvegy hatnál több árvával maradt életben, a 7-dik
8-dik után nem számíthat gyámpénzre, de a régebbi törvény szer int
ha csak 6 árvával maradt is már az 5-diknek nem jutott 20 frtnál több-
a 6-diknak semmi sem!

A régibb törvény (21. §.) szerint, ha az özvegy anya maga is tani-
tónő volt és mint ilyennek nem özvegyi, hanem tanítónői nyugdija van,
akkor saját nyugdíján felül mindegyik gyermeke számára azok apja
után járó évi 20 frt segélypénzt kap, melynek egész összege azonban
100 frtot nem haladhat túl. Az új törvény (8. §.) ellenben az elhalt ta-
nító árváinak számára megrendeli az öket apjuk után megillető gyám-
pénzt - a mint azt, al ez előtt való kikezdés ben elöadtam, - tekintet
nélkül arra, vajjon anyjuk tanítónő-e vagy sem, és vajjon özvegyi se-
gélye vagy tanítónöi nyugdíja van-é. _És míg ily esetekben a régi tör-
vény szerint egy árvának legfelebb 20 frt gyámpénz rendeltethetik meg
és legfelebb csak 5 árva részesülhet ily gyámpénzben, addig az új
törvény 'szer int 6 árva is részesülhet gyámpénzben s mindegyiknek
legalább is 25 frt jár, esetleg -nag yobb összeg is.

A nötanító árvái, mióthogy atyjok özvegyi ellátásban nem része-
sülhet, szülőtlen árvákúl tekintetnek és róluk az alább következő ki-
kezdés értelmében lesz gondoskodva, oly módon, hogy az árvagyám-
pénz alaptételének kiszámítása aként esz kőz lendő, mintha az atya öz-
vegyi ellátásához igénynyel birna (új törvény 8. §. 3 bekezdés),

A szűlötlen árvák segélypénzének összege az előbbi törvény sze-
rint (19. §.) ha csak egyik szülö volt tanító, akkor minden árvára fe-. -
jenkint 50 frtot, ha pedig mind a két szülö gyugdíjra jogosúlt óvó vagy
tanító volt s mind a kettő legalább 10 beszámitható évig szolgált, ak-
kor mindegyik árvára 75 frtot tett ki. Ellenben az új törvény szerínt
(9 §. első' bekezdés) a teljesen szülÖtIen árvák, ha csak az egyik szü-
löjük müködött a tanítói pály~n, fejenkint a fentebbiek értelmében szá-
mítandó gyámpénzen felül még 25 frtot kapnak j ha mind a két szü-
löjük tanító volt, úgy mindenik szülöjűk után külőn-külön számitandó
gyám pénzen kivül még 50 frtot nyernek. Én ezt úgy értem (vajjon [öl-e,
nem merem vitatni), hogya teljesen szülöt len árvák - akár hányan
vannak - fejenként kapnak 25 frtot, ha csak egyik szűlöjük müködött
a tanítói pályán, ha pedig rniudkét szülöjűk tanító volt, akkor fejen-
ként nyernek 50 frtot. Ezen felül jár még azon esetben, ha csak egyik
szüle volt 10 beszámitható éven át tanító, az árváknak legalább' is
25-25 frt (esetleg több), úgy azonban hogy a 25 frtos részleteknek
összege 150 frtot meg nem haladhat (a nagyobb összegü részleteké
igen), azon esetben pedig ha mind a két szűle műkÖdött a tanítói pá-
lyán (legalább 10 beszámitható éven át s ha legalább 1 évig éltek
egymással házasságban), jár még árváiknak a fentebbi 50-50 frton



felül legalább is 50-50 frt (esetleg több) úgy azonban, hogy ezen 5Ó
frtos részleteknek összege a 300 frtot meg nem haladhat ja (az esetleges
nagyobb részleteké igen.)

Szülőtlen árvákúl tekintendők a segélypénzre jogositott azon árvák,
kiknek anyja házassági elválás vagy valami saját hibája miatt segély-
pénzét elveszti vagy gyámpénzt nem is nyert. (R. t. 24. §.)

Az árvák tovább élvezik már kiutalványozott segélypénzöket
azon esetben is, hogy ha özvegy anyjuk ismét férjhez megy (R. t. 23. §.) ,

Azon árvák is, kiknek ellátása akár állami, akár egyház! kőe-
segélylyel vagy a segélypénz összegét túlhaladó mennyiségü ösztön-
dijjal avagy· valamely nevelő intézetben való felvétellel a segélypénz
nélkül is biztositva s fedezve van, megkapjáka részökre biztositott
gyámpénzt : mert az új törvény a régi törvénynek 25 §-át hatályon
kivül helyezte.

Az új törvénynek a régi törvénytől eltérő fontos és üdvös intéz-
kedése az is, hogya teljesen -szülörlen vagy vagyontalan árvák az
őket megilletendett gyám pénz fejében 3 éves koruktól kezdve árvahá-
zakban neveltetnek, úgy szintéri azon vagyontalan árvák, kik teljesen
szülőtlenekül tekintendők, mivel egyik szülőjük házassági elválás, vagy
valami' saját bibája miatt özvegyi nyugdíját elvesztette, vagy mivel
ilyet nem is nyert, utóbbiak azonban esak az esetben, ha életben ma-
radt szülöjük kérelmezné, vagy ha az 1868. XXXVIII. t. ez. A. §-a ér-
telmében gyámkirendelés szüksége fosogna fenn."] vagy ha az életben
maradt szülö magaviselete miatt az ilretékes- hatóság az árva érdeké-
bén kivánatosnak tartaná,

Az ily árvák gyámpénze neveltetésök tartama alatt a nyugdíj-
alapból az illető árvaház javára szolgáltatik ki.

E ezélnak megfelelő árvaházak 'létesítésére és ezek fentartási k ölt-
ségeinek fedezésére az országos tanítói nyugdíjalap r'endkivűli jövedel-
mei és annak előre nem látott bevételei fordítandók.

Kellően indokolt esetekben a vallás- és közoktatásügyi miniszter
kivételesen megengedheti, hogya teljesen szülőtlen árva eltartása és
nevelése a gyámhatóság által kirendelt gyám vagy pedig a gyámható-
ság által ajánlott, úgy anyagi, mint erkölcsi biztosítékot nyujtó rokon
gondjaira bizassék, mely esetben az árvát illető gyámpénz is gyárnjá-
nak, illetőleg rokonának kezéhez folyósítandó. (Uj t, 9. ~D

Az árváknak 16-ik életévök betöltéséig vagy ezen kort megelőző-
leg férjhez menetelökig avagy egyéb módon való ellátásuk ig van igé-
nyök a gyámpénzre. (R. t, 3. §. 2. p.)

*) Ha iskolai mulasztások miatt kirótt négyszeri büntetés s;m térit~né a szölót (gyá-
mot, gazdát) kötelességének teljesitésére: akkor az illető iskolai szék erről a felsőbb iskolai
hatóságnak jelentést tesz, mely aztán az iskolától visszatartott tanköteles gyermek számára a
községi hatóságnál külön gyám kirendelését ís szorgalmazhatja,
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De megvonható tőlük a gyámpénz az illetékes hatóság által su-
ly os erkölcsi kihágásuk vagy erkölcstelen életük miatt, sőt feltétle~ül
megvonandó az, ha büntény miatt birói itélettel sujtattak (R. t. 26.)

A tanítói pályáról lelépett s általában nyugdij-jogositottságukat
elvesztett szülök .árvái nem tarthatnak igényt gyámpénzre (R. t. 26. §.)

Újabb özvegy-, árvagyámolitások évközben is eszközölhetők. (R,
t. 43. §.)

II.

Az intézet iránti kötelezettség.
A nyugdíj- és gyámpénztár jövedelmeit az alapító levelek értel-

mében e czélra fordítható közalapok jövedelmein s egyéb a törvényben
rendelt bevételeken, továbbá az e czélra ajándékozott vagy hagyomá-
nyozott, akár adományozott tőkék jövedelmein, s végül az állampénztár-
ból adandó évi pótlékon kivül, a tanítók, óvó k, nevelők, valamint az
iskolafenntartók egyszersmindenkorra teendő, szintúgy évenkinti befi-
zetéseik képezik. (R. t. 27. §.)

A) A járulékok megismertetése.

Egyszer mindenkorra köteles a nyugdij-, özvegy- és árvapénztárba
fizetni az,

1. ki tanítói (óvói) állomásra első izben alkalmaztatik, ezen alkal-
mazásban részére biztosított teljes nyugdijösszeg 5%-át;

2. ki szolgálata közben oly állomásra lép elő, mely számára ma-
gasabb. dijösszeget biztosit, az előbbi és utóbbi legnagyobb dijösszeg
közt levő különbözetnek 5%-át;

3. az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap terhére nyugdíjazort
minden oly tanító, tanítónő, óvó és óvónő, kinek gyámpénzre jogosított
neje vagy gyermeke van, nyugdijaztatásakor a nyert nyugdijnak 2%-át
(1875 .. törvény 28, 1. 2. 3. pont és 29554. pénzügyminiszteri ~endelet
1892. ápril 23.); -

4. ki eddig csak az 18.75. XXXII. t.-cz. 28. §. 1. p. alapján bizto-
sított rendes nyugdijösszeg után fizetett 5% dijat, az 1892. évtől kezdve
pedig beszámítható fizetése alapján az eddiginél nagyobb nyugdíjősz-
szeggel vétetik fel, az ekkép ujonnan biztosított többlet után egyszer
mindenKorra járó 3% dijt pótlólag. (39554/1892. ápril 23. pénzügym.);

5. minden iskolafenntartó 10 frtot akkor, midön az általa fenntar-
tott iskolának egy tanítója vagy nyugdijaztatik vagy szolgálat k őzbe n
meghal és gyámolítandó özvegyet vagy árvát hagy maga után. (R. t.
28. §. 4. p. Uj törv. 12. §.

b) Éve~kint köteles fizetni

1. az országos nyugdijintézetbe felvett minden tanító (óvá), taní-
tónö, óvónő egész 40 évi szolgálata tartama alatt a törvény értelmében
beszámítható fizetésének, vagy a mennyiben a 300 frtot el nem érné a
részére biztosított teljes nyugdij 2%-át. (1891. t, 11 §.) Eddig az elemi
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néptanító e ezimen 6 frtot fizetett, a mi szinte 2%-ot tett ki a számára
biztositott 300 frt nyugdijősszeg után. Eddig a felső nép- és polgári
iskolai tanító és általában mindenki, a kinek nyugdíja 40 év alatt 400
frtig emelkedhetett, ezen összeg 3%-át, vagy is 12 frtot fizetett. De a
régi törvény 29. §. 1. 2. pontja hatályon k ivül helyeztetett;

2. a:zok a képezdei tanárok, kik az 1875. XXXII. t.-ez. 38. §-a
értelmében 300 vagy 400 frt nyugdijigényt már biztosítottak, eddigi
nyugdijigényeik meg tartása - mellett annak 80J0-át (29554/892. ápril 23.
pénzügym.) ;

3. azon tanitók, kik az 1875. XXXII. t.-ez. 39. §-a alapján 100,
200, 300 vagy 400 frt nyugdijtöbbletet biztosítottak s ezt továbbra is
biztositani óhajtják, ennek a többletnek 100J0-át (U. o.);

4. a ki nyilvános óvódát vagy népoktatási nyilvános tanintézetet
(elemi-, I felső nép., polgári-, vinczellér-, földmivelési iskolát), tanító

. vagy tanítönö képezde mellett gyakorló ískolát, emberbaráti intézet
me llett (árvaház, szeretetház, vakok, siketnémák, hülyék oktatásara
szolgáló intézet mellett) tanfolyamánál fogva a népoktatási intézetek
k őrébe tartozó iskolát, alsófoku kereskedelmi vagy ipariskolát, k őzvet-
lenül avagy államsegélylyel tart fenn, legyen az akár polgári, akár
egyházi község, akár társulat, akár magán egyén, az általa fenntartott
intézetben alkalmazott mindegyik, úgy seg éd.. mint ideiglenes és rendes
tanítóért külőn-külőn 12 frtot, még akkor is, ha az -állomás esetleg
betöltve nincsen, sőt az esetben is, ha az illető tanító nem tagja: az
országos tanítói nyugdijintézetnek (1891. XLIII. t.s cz , 12. és 16. §-ai.
] 875. XXXII. t.-ez. 29. §. 3. és 42. §-ai); -

5. az előző pontban felsorolt népoktatási tanintézetekbe járó min.
den tanköteles fejenkint 15 krt (1891. XLIII. t.-ez. 10. §-a);

. 6. 15 éven át minden évben 30J0-át az államsegélynek, melyet
iskolai - építkezésre és telekszerzésre nyertek egyes kőzségek. (R.-t. 34. §.)

Az 1875. XXXII. t.vcz, 31. §. az oly iskolafenntartó testületek nek,
melyek kimutatták és kötelezték magukat, hogy taníróiknak legalább is
annyi és oly mérvü nyugdijat és gyám pénzt biztosítottak, mint azok
azon törvény értelmében nyernének, hogy tanítóik a nye rendő nyugdíj
és gyám pénz arányában nincsenek nagyobb mérvü befizetéssel terhelve,
mint a mennyit azon törvény róna rájuk és végül, "hogy az ő- intéze-
tükbe más nyilvános intézetból átlépő és az országos tanítói nyugdij-
törvény értelmében az országos nyugdijpénztárból nyugdijra és gyám.
pénzre jogosított tanítóknak mindazon szolg álatí éveit beszámítják,
melyek azon törvény értelmében is beszámíttatnának, azon kedvez-
ményt nyujtotta, hogy azon iskolafenntartókat felmentette az országos
tanítói nyugdijintézethez való hozzájárulás alól, felmentette az általuk
fenntartott tanintézetekben alkalmazott tanítókat is az országos nyug-
dijintézeti járulékok befizetése alól, de azért ezen tanítóknak, ha más
intézetekbe távoztak, az előbbi- ~ntézetben töltött szolgálati idejöket

. beszámította. Az 1891. XLIlI. t.vcz. 23. §-a szerint ezt a kedvezményt
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az 1891. évi deczernber hó végéig külőn nyugdijintézetükbe felvett
tanítók ra és tanítónőkre nézve jövőre i-s feltétlenül élvezik. 1892. január
1-től kezdve azonban csak azon esetben jogosítvák tanítókat, illetve
tanítónőket .saját nyúg dijintézetükbe új tagokul felvenni, ha az 1891.
XLIII. törvény szentesítésétől számítandó 1/2 év alatt irásbelileg kije-
lentették, hogy az érintett határidő után nyugdijintézetükbe felveendő
tanítóik és tanítónőik részére azoknak az 1891. XLIII. törvényben
megállapítottnál nagyobb megterheltetése nélkül legalább is annyi és
oly mérvü végellátást és egyéb előnyöket biztosítanak, mint a mennyit
az 1891. XLIII. törvény megállapít.

B) A járulékok b e s z e d é s é n e k m ó d j a,

A régi törvények ide vonatkozó 30. §-a az új törvény által hatá-
lyon kivül helyeztetvén, a járulékok beszedéséi-e nézve mérvadó az új tör-
vény 12 §.i11etve 10 §-ának második bekezdése. Ezek alapján a pénz-
ügyminiszter 1892. ápril 23-án 29554 sz. a. "az országos tanítói nyugdij
és gyám alap javára fizetendő dijak beszedese tárgyában" rendeletet
bocsátott ki, melyből a következők érdeklik a tanítókat:

3 §. Az évröl évre előirt járulékok az iskolafentartók és tanítók
által az 1891. XLIII. t. ez. 12 §-a értelmében minden polgári év első
két havában befizetendők a nélkül, hogya fizetésre kötelezettek arra
külön felhivatnának.

Az év folyamában ujonnan rendszeresített vagy pótlólag bejelentett
tanítói állomások után, vagy ujonnan fel vett tanítók terhére esetről
esetre kivetett járulékok az illető rendeletben jelzett részletekben és
határidőben; ha pedig külön részletfizetés vagy határidő nem engedé-
lyeztetett, a fizetési meghagyás kézbesítésétől számítandó 30 nap alatt
fizetendők s minden esetben az egyenes adók módjára behajtandók.
Ilyen, első izben történt kirovásról azonban az érdekelt felek részére a
kirótt járulékok összegét és abefizetési módozatokat feltüntető, yevény
mellett készbesítendő fizetési meghagyás állítandó ki . .. Minthogy
az 1892. évre vonatkozó kiveté si kirnutatásban foglalt járulékok egészen
új alapon vonattak ki, tehát első izben történt kirovás jellegévei bírnak,
ennélfogva azon járulékok befizetésére az illető iskolafentartók és taní-
tók hasonló módon kiállított fizetési meghagyás kézbesítése mellett
felhivandók. '

4 §. Ha a tanítók vagy' iskolafentartók a terhükre évről
évre előírt járulékokat a polgári év első két havában, vagy az év
folyamában kivetett járulékokat a fizetési meghagyásball megjelölt
határidő alatt vagy épen nem, vagy csak részben fizették be, a hátralék
után 6% késedelmi kamat szedendő be, mely az év első két havában
esedékes járulékok után_az illető év rnárczius hó Ltől, az évközben
kivetett járulékok után a külön rendeletben -kitűzőtt határidőtől, végre
ha külőn határidő nem tüzetett ki, a fizetési meghagyás kézbesítését
követő 30 nap leteltétől a hátralék tényleges befizetéséig számítandó.
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Az esetben, ha a járadékok tartozási kivonat ala pján irattak elő,
'a tartozási kivonatban késedelmi kamat fejében kimutatott összegen
kivül, a hátralékban lévő' járulékok után 'ezek cbefizetéseig folytatólag
számitott 6% késedelmi kamatok fizetendők be, '

A késedelmi kamatok az idő szerint fennálló hátralék után az eset-
ben is számítandók, ha a hátralék törlesztésére. az alább következő 9, §
értelmében időhalasztás engedélyeztetett.

5 §. Az 1891. évi XLIII. t. ez. 12 §-a szerint saját szavatosságuk
mellett kötelesek az iskolafentartók, illetöleg a felekezeti iskolánál az
iskolaszékek az iskola fentartót terhelő járulékok fedezéséről gondos-
kodni, a tanítók kőzvetlen terhét képező járulékokat az illetőknek
állomásaikkal egybekötött javadalmukból levonni, illetőleg a járulékok
behajtását szorgalmazni, abeszedett járulékok at pedig minden polgári
év első két havában a községi adópénztárba beszolgáltatni.

Szabadságukban áll az iskolafentartóknak abeszedett nyugdij
intézeti járulékokat közvetlenül az illetékes adóhivatal pénztárába
beszállítani.

Mind két esetben, köteles az iskolafentartó a beszedett pénz összeg-
gel együtt abefizetést te ljesítök részére kiállított fizetési kőnyvecs-,
kéket, is, továbbá ellennyugtáúl egy részletes és névszerinti, kimu-
tatást átküldeni, a rne lyböl úgy az iskolafentartó, valamint az egyes
tanítók által befizetett' összegek világosan kivehetők.

6 § ....
Ha valamely befizető részéről a fizetési könyvecske a küldemény-

hez csatolva nincs, az illető, összeg-ről egyelőre külön pénztári nyugta
állítandó, a legközelebbi alkalommal azonban a befizetés az erről adott
külön nyugta bevonása mellet a könyveeskébe bevezetendő. .

Oly tanítótóI, a kinek terhére az illető adóhivatalnál nyug-díjintézeti
járulék az előző évre nem volt kivetve, befizetés csak az esetben
fogadandó el, ha a' tanító kímutatj a, hogy az országos tanítói nyug-
dijintézetnek már tagja, és hogy előző évi járulékait melyik adóhivatal-
nál fizette be.

7 §. Az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tar-
tozó népoktatási.tanintézet~kqe járó tankötelesektől fejenkint s évenkint
15 krral beszedendő járulék, ez iskola fentartó álta] első sorban a
szülöktől szedendő be, másod sorban az iskola fentartóktóI ; szabad-

, /

ságukban állván ezeknek a dijak fedezésére a szülök beigazolt vagyon-
talansága, vagy általános tandijmentesség esetén az iskola mulasztási
birságokból befolyt pénzösszeget igénybe venni (1892. XLIII. t. 10 §)
A járulék a beiratkozott tanulók számát hiteles módon igazoló bizo-
nyítvány kiséretében a kir. adóhivatalba beszállítandó, a befizetett
összegröl pedig külön pénztári nyugta adandó.

Ha a fizetésre kötelezettek vonakodása miatt a járulékok besze-
dése akadályba ütköznék, az iskolaszék megkeresésére a behajtást az
illető kőzség i elöljáróság eszközli.
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Mulasztás esetén, a mulasztást elkövetett fél iskolaszék vagy k őz-
.seg i elöljáróság a hátr~ék után kamatot fizet s 5-10 frtig terjedhető
birsággal sujtható a közigazgatási bizottság által a nyugdíjalap javára.
(1891 XLIII. t. ez. 12. § utolsó 2 bekezdés).

9 §. A kir. pénzügyigazgatóságok 50 ftot felül nem haladó hátra-
lék ok befizetésére saját hatáskörükben halasztást engedélyezhetnek
ak ép, hogy az illető hátralék a fen forgó körülményekhez képest meg-
állapítandó határidő alatt, de legföljebb másfél év alatt, évnegyedi
részlete kben törlesztethessék.

Ha 50 ftnál nagyobb hátralék törlesztéséröl vagy másfél évnél
hosszabb határidő engedélyezéséről van szó, az illető kérvény akir.
pénzügyigazgatóság által a vall- és k. okt. miniszteriumhoz felterjesz-
te ndö.

12 § (4 dik bekezdés)

Ha valamely tanító eddigi állását elhagyja a nélkül, hogy ujabb
tartozkódási helyét bejelentené és az a tanfelügyelő által sen puhatol-
ható ki, az utána esetleg hátralékban maradt nyugdij intézeti járulékok
az illető iskolafentartótól hajtandók be; kivéve azt az esetet, ha a
mulasztás az adóhivatal tisztviselőit terheli.

Az országos tanítói nyugdijintézetbe felvett, de időközben elhalt
tanítók esetleges hátra lékai továbbra is előirásban tartandók s csak
külön rendelet vétele után törölhetök.

Befejezésül még a következőket említem meg:

a) A régi törvény 46: §-a sz er int a közoktatásügyi minister a
nyugdijügyben évenkint kimutatást terejeszt a törvényhozás elé, e je-
lentésben mind a legutóbbi év mérlege, mind a nyugdijpénztár állapota,
mind a nyugdijazottaknak és g yámo'litottak nak létszáma, névsora, nyug-
dijideje előadatik.

b) Az új nyugdijtörvény 15. §-a pedig azt rendeli, hogy ezen
tőrvény életbeléptéröl számítandó 10 éveltelte után az országos tanítói
nyugdij- és gyám alap állapotát feltüntető újabb részletes mathematikai
mérleg készítendő.

c) Ugyanezen új törvény 14. §-a ekép intézkedik: e törvény 1892
január l-én lép életbe. ~

Ezen időpont elérkezréig beálló nyugdij- és végellátási igények,
valamint a kötelezettségek is a nyugdijintézettel szemben az 1875.
XXXII. t..ez. rendelkezései értelmében birálandók meg.

Az uj törvény életbeléptétől kezdve a befizetések, valamint az
1870. évtől számítandó szolgálati évek arányában. a végellátások is az
új törvény szabványai értelmében eszközlendők; az 1870. évet megelőző
szolgálati évek arányában pedig azon kormányrendeletek. gyakorlat,
egyházi vagy kőzség i szabályzat vagy magán szerzödés értelmében, a
melynek hatálya alatt az igények szereztettek.



Az új törvény hatályba léptéig nyugdijazottaknak járandóságait
továbbra is az eddigi módon az tartozik fizetni, ki eddig fizette.

Az új törvény életbelépteig szerzett igények fentartatnak és nyug-
dijazás esetén figyelembe veendők.

Mi módon kelljen il tanítóknak nyugdijért, a tanítói özvegyeknek
segélypénzért, árváiknak gyám pénzért folyamodniok, arról a nyugdij-
törvény nem szól, Szorosan véve tehát nem tartozik e kérdés munká- 'i

latom keretébe. Mind a mellett azt hiszem, nem cselekszem haszontalan
dolgot, ha arra vonatkozólag röviden elmondom, a mit egy 1879. decz.
26-án 35161 szám alatt kelt ministeri rendeletből tudok.

A tanítók nyugdijazása, özvegyeiknek segélyezése, árváiknak gyá-
moIítása iránti kérvények az illető tanfelügyelőhez nyujtandók be s a
k ő vatkező okmányokkal szerelendők fel i,

1. A tanítók kérvényeihez csatol andók : a) a tanító keresztlevele.
b) a tanítói pályán töltött összes szolgálatát a megfelelő időrendben
pontosan és· hitelesen előtüntetö szo lg álati 'okmányok. Ha ez en bizo-
nyítványokból a szolgálati idő folytonossága ki nem tünnék, a félbe-
szakítás indoka a régi nyugditörvény fentebb ismertetett 8. §-a értel-
mében hiteles okmányokkal igazolandó. (Már csupán ezen körülmény-
nél fogva is nem lehet elegendőképen ajánlani a tanítóknak, hogy ami-
kor tanítói állomásukat elhagyják, akkor azonnal kérjenek a gyüleke-
zettől szolgálati bizonyítványt, mely hivatalos számmal, pecséttel lá-
tandó el, az egyházmegyei elnökség által is megerősÍtendő, és a mely-
ből kitünjék, mely időtől kezdve mely időpontig hivataloskodtak azon·
gyülekezetben. Utóbb ily bizonyítványnak beszerzése sokkal több ve-
sz ödségg el, fáradtsággal, ta lán akadályokkal is jár, talán szinte lehe-
tetlen is, főkép ha a busuló özvegynek vagy a gyámoltalan árváknak
kellene azt beszerezni!) c) Az országos tanítói nyugdij és gyámalap
javára kivetett díjak pontos megfizetéséről szóló adóhivatali nyugta. d)
A sz olgálati utolsó évben élvezett s beszámítható tanítói javadalmazás-
ról szóló dijlevél. g) Az özvegyek segélyezés irántí folyamodvanyához
a fenti okmányokon kivül még a kővetkezök csalolandók: h) a férj
halotti bizonyítványa, i) a netalán hátramaradt árvák keresztlevele, j)
házassági anyakönyvi kivonat, k) a férj haláláig való eg yűttélésr öl
szóló lelkészi bizonyítvány vagy ha együtt nem éltek, hiteles alakban
illetőleg az elválasztó itélettel kimutatandó, hogy az elválás oka nem
ő volt.

3. A~ árvák gyámpénz iránti folyarnodványához a) a sz íil ő k el-
hunytár ól szóló anyakönyvi kivonat, b) az árvák kereszt levele, me ly-

ben a törvényes születés kítüntetendő, c) az országos tanítói nyugdij-
intézetbe felvett szűlö k 'által teljesített fizetésról szóló nyugták. d) Egé-
szen, szülötlen árvák részéről a törvényes gyámot igazoló hatóság i
bizonylat. d) a szolgálati utolsó évben élvezett s beszámítható tanítói
ja vadalmazás igazolása.

362

Kund Samu,
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A fehér-komáromi tanító értekezlet véleményéröl,
A fehér- komáromi tanítóértekezlet idei közgyülésén tárgyalva a -dunán-

túli kerületi tanító-egyesület- ügyét, a jelen időt nem találja alkalmasnak ezen
egyesület létesíthetésére, de sőt »azon aggodalmát nyilvánítja, hogya kerü-
leti értekezlet teljesen elbénítaná az egyházmegyei értekezletek újabb időben örven-
detesen tapasztalt haladását», s hogy -rnost oly fontos kérdés nincs szőnyegen,
mely a kerületi gyülés tartását igényein é, mint volt egy évvel előbb a zsinati
képviseletnél. «

A tisztelt értekezlet ezen érvei közül igen-igen meglepett az, mely a
kerületi tanító- egyesület létesítésének elnapolása, vagy talán elévelése mellett
azt mondja ki, hogy ez bénítólag hatna az egyházmegyei tanítóértekezletek
-örvendetesen tapasztalt haladására.«

És vajjon miért hatna bénítólag ?
Talán attól tart a tiszteltértekezlet, hogy a még meg sem született kisded

meglátván a napvilágot s növekedvén és gyarapod ván testben és lélekben,
paedagogus és nem paedagogus élőtti kedvességben, - mondom attól tart
talán, hogy benne a klikk-szellem fogna kifeljődni ?

Mert 'véleményem szerint, nem tudom, mi más volna az, a mivel -béní-
tóiage tudna hatni az egyházmegyei értekezletek müködésére. Azzal talán
csak nem, hogy számban és erőben az egyházmegyei értekezleteknél na-
gyobb lenne.

Itt önkénytelenül tollamra jön az a kérdés, bénítja-é az egyházkerületi
gyülés az egyházmegyék müködését? Bizonyára nem. Sőt igen is erősiti eze-
ket müködésükben.

Mert, például hozom fel csak, hozatván valamely egyházmegye által
üdvös határozat, a mely az egyházmegyei gyülésen, mondjuk ellenkezökre
talált. de mégis meghozatott : az egyházmegye nlÍndig azzal a tudattal hoz-
hatta, talán több tekintélyes egyén által ellenzett határozatát, hogy az egy-
házkerület, mint ezen kérdésben pártatlan testület, helyesnek fogja találni az
ellenzett' határozatot.

A tisztelt értekezlet, midőn az óhajtott »dunántuli kerületi tanító-egye-
sület - létesíthetését • bénítónak « találta,· figyelmen kivül hagyta azt a gya-
korlat által megdönthetlennek bizonyult tételt, hogy a gyenge is erős, ha háta
mögött erős áll, a kiben bizik.

Ha a »dunantuli ker. tanító-egyesület- eszméjét bizalommal üdvözöljük
(a mint hogy kell is azzal üdvözölnünk, mert ellenkezőleg önmagunkban nem
bizunk, önmagunknak nem hiszünk) akkor nem előlegezhetjük azt a vádat
bocsánat! gyanut, hogy az a még meg nem született, ártatlan kisdedke -béní-
tani= fogna, tehát: ne szülessék meg.

Én a magam részéről a -dunántuli kerületi tanitó-egyesületnek- a leg-
őszintébb bizalmat merem előlegezni és nem félek semmiféle bénító hatásától.
Merem pedig és nem félek azért, mert már mükö désünk köre és jellege is
kizárja annak lehetőségét, hogy az egyesületben a bénüás, hivatalos nyelven
klikk-ura7om szelleme terpeszkedhessék felettünk. De meg a bénításnak az a
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különös természete van, hogy csak ott bénít, a hol a béniiásra alkalmas egye-
deket talál.

A mi az idő nem alkalmas voltát illeti, arra nézve csak az a szerény
megjegyzésem, hogy valamely eszme megvalósítására mindig találunk alkal-
mas időt, csak Eónként ne legyünk közömbösek, elbizakodottak és hiuk.

Hogy pedig -fontos kérdés nincs szőnyegen « ezt sem találom elég
erős érvnek, sőt ez egyáltalán nem is érv; mert a paedagogia és methodika
mindig nyujthat oly kérdést, mely a magunk munkakörében elég fontos lehet.

Az egyedüli elfogadható érv gyanánt az anyagi körülményeket lehetne
elfogadni. De ezen akadályt is el lehet távolítani, csak egy kicsit kell akarni
s hozzákezdeni az akadály eltávolításához és pedig kellő bizalommal és önbi-
zalommal.

Alman Brunó.

Költemény-tárgyalás a népisk. felső osztályaiban.
Tétel: Mátyás anyja. Arany Jánostól.

1. A történetből ismeritek Hunyady Jánost, hazánk nagy hősét.
Tudjátok, hogy életében ő volt Magyarország söt az egész keresztyén
világ védő bástyája a harczias mohamedán törökök eIlen, kik már azon
időben is hazánk elfoglalására törekedtek. Fájdalom, hogy -a nagy fér-
fiúnak, ki hazája védelmében lehelte ki nemes lelkét, nagyon sok ellen-
sége volt. Ót magát, míg élt, nem ig-en tudták s merték ugyan bántani
ellenségei, hanem a mint meghalt, fiain álltak boszut. Nemtelen terveik-
nek sikerült a külőpben jószivű király~ is meg-nyerni, s az ifjú. Hunyady
Láselót -mint tudjátok - a király k or ábbi esküje ellenére vérpadra juttatni.
Midön egyalázatos kegyetlenségen az ország felzúdúlt, a megrémült
király a magyarok haragja elöl Prágába menekült, foglyúl vivén magá-
val az ifjabb Hunyady fiút, a gyermek Mátyást.

Hunyady János özvegyét, a hazafias lelkiiletű magyar nőt, hazájá-
nak gyásza mellett főkép az szomorította, hogy egyetlen fia a messze
Prágában fogságban szenvedett. Arany János nagy kőltönknek gyö-
nyörü költeménye, melyet én most nektek elmondok, a fogoly Mátyás
anyját, Szilágyi Erzsébetet tünteti fel, a mint ked ves fiának levelet irt,
bizcatva öt, hogy kimenti a fogságból, s minta ki nyugtalanúl keresi
a módját, miként kaphatná meg kedves fia a levelet minél hamarább.
Hallgassátok meg kellő figyelemmel! (A tanító a költeményt elszavalja
vagy a' könyvből szavaJva felolvassa.)

2. Most figyeljetek a könyvbe s annak szavai szerint feleljetek
kérdésemre. (Megelőzőleg a tanító felkeresteti nevezett költeményt az
olvasó kőnyvbe n). *)

*) Felteszem, hogy a szíves olvasó' ismeri Aranynak e szép költeményét, azért annak ide-
.ígtatását mellőzörn. .,.
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A szomorkodó anya sírva irta. levelét kedves fiának; hogyan
fejezi ezt ki a költő? Szerelmes könnyéve1 telesírta. - Vagy is míg
sírdogá1va irt, hová hullottak könnyei? A levélre. - Mire mutat ez,
hogya levelet sírva írta? Nagy anyai szeretetére. Ezért mondja a vers
is, hogy "szerelmes" könnyévei sírta tele. - Milyen hirt vitt a levél
fiának? Örömhirt. Tehát valami örvendetes dolog volt abba írva, a mi
a szomorú fogságban sínylödö Mátyásnak igen nagy örömet szerezhe-
tett. - Olvasd a k őverkezd két versszakot, vagyis a levélnek azt a
részét, mely az örömhirt tartalmazza 1 Tehát mondd meg most: rni
volt az örömhír? Az, hogy anyja kiváltja öt a nehéz rabságból. Régen
különösen háborus időkben, ha valaki fogságba került, hozzátartozói
nagy összeg pénzen szokták kiváttani, Szilágyi Erzsébet is ily vált-
sággal biztatja szerelmes fiát. - A foglyok sokszor sző kés által igye-
keztek menekülni, csakhogy az utolért szökevényt halállal szokták
bűnt etrti ; azért az anya inti fiát, hogy ne mozduljon, hanem várja be,
míg ő kiváltja. Mely szavakkal figyelmezteti őt? Ne rnozdúlj, ne indúlj,
én egyetlen árvám 1 - Mitől félti ugyanis fiát? Hogy ha kimozdúl
Prágából, megejti az ármány .. - Fél a szeretö anya, hogy ellenségeinek
ármányko,dása ezt az egyetlen gyermekét is elvesziti ; s hogy mennyire
aggódik emiatt, mely szavai mutatják? "Ki lesz az én fiam, ha megejt
az ármány?" - Hunyadyné e levelének minden soráhó1 mi sugárzik ki?
Az anyai szeretet és aggódás. Mit irt a levél külsö borítékjára ?
Hogy a levél Hunyady Mátyásnak tulajdon kezébe adassék. Az idő-
ben pósta még nem volt, messze földre lovas futárok által küldték a
levelet. Az anya: azt akarta, hogy a futár senkinek másnak oda ne
adja a levelet mint Mátyásnak. - S hogy más ne olvashassa. mit is
tett levelével? Lepecsérelte. - Milyen pecsétet nyomott rá? Feketét.
Minek a jeléűl szoktak mai nap is fekete pecsétet ütni a levélre? 'A
gyász jeléűl. Hát kit gyászolt Hunyadyné még akkor is? Meghalt fér-
jét és kivégzett fiát Lászlót. Bizonyára gyászolta fogságban lévő fiát,
Mátyást is, kit minden pillanatban attól féltett, hogy megejti az ármány.

Mátyás anyja előkelő úri nö volt, szép várkastélyban lakott, melynek
udvarát számos cseléd s egyéb szolg álattevö személyzet népesíté. Mig ő
levelét irt a, hol várakoztak az udvari cselédek? A kő ny őklön. A szol-
gák az elötor.náczban várakozhattak, melynek kirugó erkélyes részét
könyök lőnek is nevezik. - A mint -az urnö a levéllel készen volt,
hogyan szólt ki cselédjeihez? "Ki viszi hamarább levelem Prágába?"
És mit is igért annak, a ki leghamarább el túdja vinni a levelet Prá-
gába? Száz aranyat és a lovat, a melyen menni fog. Hunyadyné nagyon
jól tudta, hogya napokig tartó gyors lovaglás igen fárasztó, azért igért
a lovas teste fáradságáért oly nagy jutalmat. A· cselédek úrnőjök
iránti tiszteletből, de meg a nagy jutalom által is sarkaltatva, készség-
gel ajánlkoztak a levél elvitelére. Az egyik hogyan kiáltott fel?
"Viszem én, viszem én, hét nap elegendő 1" Hét nap elég rövid idő
lett volna a hosszú út megtételére, de az anya szerelmes szivének még
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az is mennyinek tetszett? Hét egész esztendőnek. Ekkor mire ajánlko-
zott egy másik szolga? Arra, hogy ő elviszi a levelet, sőt még a
választ is meg hozza három nap alatt. Ez már ugyancsak rövid idő volt,
de a sz er etö anya még azt is sokalta. Mennyinek tetszett neki még a
három nap is? Három egész hónapnak. Sovárgó anyai szíve minél előbb
hírt akart hallani szeretett fiáról, azért hogyan sóhajtott fel? "Istenem,
Istenem, mért nem adál szárnyat, hogy utólérhetném az anyai vágyat 1"
Szárnyakon szeretett volna fiához szállni, szíve vágyát követve.

Igy epekedett a jó anya, levelét kezében tartva; s ime, egyszerre
micsoda madár repült arra? Egy fekete holló. Oly hirtelen ott termett,
mintha a szélvész hozta volna. S hová csapott le egyenesen? A tor-
náczra, a hol Hunyadyné .állott. És mit tett a levéllel? Kikapta kezéből
selrepült vele. - A régi időben a vitéz s nemes emberek a paizsra,
melyet a csatába magukkal vittek, rávésették czimeröket. A Hunyady
család czimere egy holló volt, mely szájában gyürüt tartott; erről nevez-
ték később Hunyady Mátyást •Ho llós", vagy idegen szóval "Corvin
Mátyás"-nak. Hunyadyné kezéből épen egy ilyen holló ragadta ki a
levelet, mintha csak a czimerükön rajzolt holló elevenült volna meg;
Azért mondja a kőltö is: .Hunyady paizsán ül ahhoz hasonló.'"

Mikor a holló a levelet elragadta, a bús özvegy nagyon meg-
ijedt, hogy a ked ves. fiának irt levél, most oda van; de gondolta,
hogy a levelet talán még vissza lehet szerezni, azért hogyan szólt cse-
lédeihez? "Hamar a madarat 1 el kell venni tőle 1" A sok cseléd mit
cs inált nyomban? Szaladt, -hogy Ie löje a madarat. Lett erre nagy riada-
lom az egész környékben, a ki csak meglátott egy madarat valahol,
azt lelőtte. Mint a költemény moridja : nem egyet, de százat is Ielötte k.
De bármily nagy buzgalommal üzték, kergették is a levél vivő madarat,
ráakadtak-e? Nem. Eltünt az nyomtalanúl, senki sem látta, hogy merre
repűlt: Meddig tartott az üldözés? Napestig. Még hol is üzetté a hollót?
Még az erdőn is űzette. De mind hiába 1 a levélvivő hollónak nyomára
se akadtak. A szegény özvegy szomorúan feküdt le, hogy az ő anyai
jó igyekezete így kárba veszett; szer'ető szíve miriél előbb szerette
volna a levelet fiához juttatni, s íme most még egy nappal megkésett.
Nyugtalan álmából úgy éjféltájban mi riasztotta fel? Az, hogy valami
koczogtatást hallott az ablakán. S félig ijedten, félig zavarodottan
hogyan kiáltott fel? "Ki kopog? mi kopog ?,' S kinéz ve az ablakon,
mit látott? Egy fekete hollót. Bizonyára boszankodott a Ievélr ab lóra,

mikor meglátta, hogy megint itt van; de boszusága csakhamar örömre
változott, mert mit látott a hollónál? Levelet. Azt hitte, hogy az ö

levelét hozta vissza. Azonban a mint jobban megnézte, akkor vette
észre, hogy nem az ő levele az, habár hasonló is hozzá. És pedig mirö l
vette észre? Arról, hogy ennek piros volt a pecsétje, hulott 6 f~kete
pecsétet nyomott .a levélre. Hát még mit is vett észre a levélen? Hogy
finoman volt összehajtogatva. Szíve hangosan kezdett dobog ni azon
gondolatra, hogy ez talán az ő kedves fiának a levele. Hát még mikor
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a kézirását meg látta, akkor lett csak ig a zán nagy, az öröme! Miböl
tünik az ki, hogy a levelet csakugyan az ö fia, Mátyás irta? Abból,
hogy az özvegy így kiáltott fel: ,,6h áldott, óh áldott a kezeírása !"
- Tehát a holló, a Hunyadyak madara, éjfélig megfordúlt Prágából s
még a választ is meghozta.

Igy teljesült be az anyai szív vágya, mely sebes szárnyakon sze-
retett volna minél hamarább távol levő fiához szállni, s róla hírt
hallani. ---..

3. A mint az egész tárgyalás ból észrevehetrétek, Aranyeszép
költeményének tárgya rövidre fogva ez: Szilágyi Erzsébet, Hunyady
János özvegye, levelet ir fiának, Mátyásnak, ki fogságban van Podie-
brad György, cseh k irálynál Prágában. Szeretné levelét minél gyor-
sabban küldeni; a holló el visz i s még azon éjjel választ is hoz reá.

A holló szereplése a levél vivésben csak mon d a, csak rege,
melynek a lapjáúl sz.olg álhatott a Hunyadyak czimerében meglevő holló.
A költő így mindenesetre sokkal elevenebb szinekkel állíthatta elénk
a fiáért aggódó anya képét. Ennek megfelelően Arany nyelvezete is
festői, mely a, rövid történetet ú'gy rajzolja elibénk, hogy szinte látni
s hallani véljük az anyai sóvárgás mohó türelmetlenségét. Az ily gyö-
ny őrü nyelven irt költeményt könnyen megtarthatjuk emlékezetünkben;
megtanulását megkönnyíti lJlég a verssorok .szép összerímelése is,
Tanuljátok meg ti is! Gazdagodni fog általa szívetek, elmétek és
nyelvetek. Papp József.

Kis János az alapvető tanmódszer szelgalataban.
(Könyvismertetés-féle.]

Nagyon kedves tünemény, a midőn tapasztaljuk, hogy nagyjaink
egynémelyike k ivá.ló szeretettel foglalkozik az alapvető oktatás nehéz,
de hálás munk ájával.

Kis János is azok közé tartozik. Az előttem fekvő könyvecske tesz
arról tanubizonyságot. A könyvecske innen-onnan ötven évet számlál,
hog;y a sajtót elhagyta s abban nem egy mozzanattaL találkozunk, mely
megérdemli, hogy megvilágosítsuk s a tanmódszer történetére nézve
értékesi tsük,

A könyvecske czime: Evangelikus Fiu- és Leány Gyermekeknek
való Képes-A-B-É-Czés Könyv. A mag yarországievang. Superintenden,
tiá kban kiadta néhai Kis János ev. Superintendens.

Ugyan a czimlapon következik először a nagy, azután a kis Abc
sorrendje. Ez mai oktatásunknak utrnutatóúl szolgálhatna azért, mivel
még általában azon tévedésben vagyunk, hogy a kís betükkel való
oktatás megkezdése k őnnyebb, rnint fordítva,") Hogy ebből az alapvető

~) Ugy hiszszük, ez kissé merész állítás, mert hiszen akkor az irvaolvasás médszerét 'iIIetöleg
úgyszólván összes paedagogusaink tévedésben vannak;' . Szerk.
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oktatásban mennyi baj és félszegség támad, mind enk i tudja, ki ezzel
tüzetesebben foglalkoiott. (??! Szerk.) .

E köpyvecske megjelent: Pesten, 1847. Petr óczai Trattner J. M.
és Károlyi István tulajdona, uri utcza 453. és 564. sz. A második lapon..' -

vannak: Üreg kezdő berűk, Apró betük a szokott sorban vagy rend- ~
ben, Apró betük az ő szárrnaaások .rendi szer ént, E pontra nézve érde- J
kes a betük származtatását közelebbről megfigyelnünk, mely kővetkez ö- ~.

leg van feltüntetve: i j r x c e n u ű ú ü m o ö ő d a q g v p Y 1 t
h b k f s z, Megvalljuk, hogy a kisbetüknek ezen bemutatott származ-
tatása előttünk nem világos, mert azt hiszszük, hogy a betük alakjai
talán inkább önkényüleg támadtak vagy fejlődtek s kiejtésükre nézve a
magánhangzók előb léteztek, mint a mássalhangzók.

A második lap feltünteti még a következő részleteket: Rövid, ma-
gokban hangzó apró betük. Hosszú, magokban hangzó apró betük.
Mással hangzó apró betük. Egy hangot adó kettős betük. Ezek 'után
az egyes és tizes számok jelei következnek j utóbbiak csak igy; 10. 20.
90-ig, mig végre 100. 500. és 1.000 következnek arab és római szám-
jelekben.

A következő négy lap olvasási gyakorlatokat tartalmaz a betűz-
tető módszer. alapján. Ez csak egytagú szókat tárgyal, de oly szigorú
módszeres rendben, melyet mai Abcéseinkben még hiába keresünk. Kár,
hogy ...a két- és háromtagú szók figyelembe nem vétettek, arról nem ís
szólva, hogy az irás elmaradt, mert az a hetüztetés megölő szellemében
leli alapját.

Az olvasási gyakorlatokat hat kép disz íti, mely primitív voltánál
fogva mégnépískolaí jobb tanuló rajzának sem volna elfogadható j de
mint a betüztető módszer pusztaságának és ridegségének enyhítő k ő-

rülménye, nagyon is figyelemre méltó. Az olvasási gyakorlatok követ-
kező czimmel .vannak ellátva: A betüknek összvefoglalása és olvasása ..
Itt a .módszer : először kéthangú, magánhangzóval kezdődő szók, vagy
jobban monrlva szóknak minden értelem nélkül való tagjai tizenkét so-
ron keresztül, pl. Ab eb ib ob ób ub öb őb űb ; másodszor, az előbbi
gyakorlat megfordítása, pl. Ba be bi sat. 16. soron át; harmadszor,
ugyan e gyakorlat összetett mássalhangzós kezdettel, pl. Gya gye gyi
sat. Sajátságos, lÍogy a cs betü ts-vel, ez tz-vel és zs 's-se l van nyom-
tatva; ez azért is feltűnő eljárás, mivel ezen betük az A be sorrendjében

- mindkét alakjában vannak bemutatva s ha ugyanigy az olvasási gya-
korlatok ban ts előfordúlnak, nem eshetnének kifogás alá. Ne'gyedszer
vannak mássalhangzóval kezdődő három hangú szók vagy szótagok, pl.
Bal bel bil sat. mindig ábc rendben alkalmazva. Ezeket követik: Egy
szillabájú szók .. Itt az előbbi módszer van alkalmazva és .kib övítve :
először kéthangú szók magánhangzós kezdettel p1. Ad ág' ar ás sat. j

• másodszor kéthangú szók mássalhangzós kezdettel p1., bő bú de fa sat. j

har~adszor háromhangú szók magánhangzós kezdettel. E helyen meg-
jegyezzük, hogy ezen' pont módszer tanilag véve könnye hb, miért azt
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másodiknak és a másodikat harmadiknak kellett volna' tenni. E pontnál ,
kezdődnek a hangtorlattal való gyakorlatok, melyek természetesen kőny- I

nyebbek, 'mirit a szó kezdetén Ievö hangtorlatok, melyek az olvasás
tanításánál utolsó nehézség s elég sajátságos, hogy azok A bcéseinkben
minden módszer és rendszer nélkül alkalmaztatnak. Igaz, hogy ebben a
szóban levő könyvecske sem nyújt jobbat, de ha ennek azt hibáúl föl-
róni nem lehet, annál inkább Abcéseinknek, melyek mindenfélével Van-
nak főlcziczornázva, csak azzal nem, a mi az olvasás megtanulását ész-
sz erűbbé, kezelését pedig könnyebb modorúvá tehetné. (?? Szerk.) Az
olvasási gyakorlatokat befejezik a hasonló' betűs es kűl őnb őző értelmű
szók: Agy ágy ángy. Bab báb bal bál baj báj bot bolt. Delé déli sat
E szót delé nem értjük, hacsak azt nem jelenti hogy deli.

A következő két lapon 'kiemeljük az egyes szók olvasásában való
gyakorlások-ból: Az emberi test némely részei és tagjai és a testi ér-
zékenységek (érzékek) czimüeket. Az első előszámlálja a test részeit pl.
fö szem orr tzomb tsont sat.; a második az érzékeket 'akarja a követ-
k ezö modorban szemlelhetövé tenni: a szem lát, a fül hall sat. Saját-
ságos, hogy ezen egyszerü tőmondatok után vessző van téve s azután
mindig 'nagy kezdőbetüvel ellátva;' továbbá mit lehet az érzékekkel
észrevenni pl. Látom az eget, Hallom az égdörgést sat. és mit lehet
azokkal megkűlömböztetni. Ezeket követi az évszakok s hónapok sor-
rendje; midegyik szó nagy kezdőbetővel. A mi itt az e~yes szók helyes-
írását illeti, a következőket említjük meg: Martius, Majus, Augustus,
September, Octóber, December. Ezek után következik: Az, eleven ern-
ber teste tud állani, ülni, fekünni sat. Továbbá: Az emberi ,lélek tud
érteni, g:ondolni, gondolkozni, ítélni sat.

Az 'írásjelek választó jeleknek vannak elnevezve s azokról általá-
ban megjegyzi a könyv : A ki értelmesen akar olvasni; az .a,' választó
jelekre vigyázzon s olvasását azok szerént ralkalmaztassa. A kommánál

á llapodjál' meg mig egyet, a pontos kommánál mig kettőt, a kettős pont-.
nál mig hármat és a pontnál mig négyet számláll~atsz s utóbbinál ereszd
lejjebb a' hangodat. A kiáltó' jelnél erősebb ha,nggal olvass. A kérdő
jelnél úgy olvass, rnint mikor valamit kér dessz, A kapcsoló jelnél nézz'
hamar előre és ne állapodjál meg. _

Most Állatok czím alatt állatok nevei következnek ábc-rendben
úgy, hogy az első sor a és á-val, a második b-v el kezdődő állatneveket
tartalmaz egész v-ig; de i, z és zs-vel kezdödő k nincsenek, Különös
pl. hogy pacsirta és fecske helyesen vannak nyomtatva, mig ellenben
cserebogár, csík, csuka, k ácsa, macska és harcsa ts-vel szerepelnek:
ezeken kivül ez helyett mindig tz és zs helyett sfordúl elő; továbbá

. osztriga helyett ausztriga van használatban s gerlicze különösségképen
nagy kezdöbetűvel van irva. Ezeken kivül bíbicz libutz név alatt fordúl
elő és a rozsféreg így van írvá: ró's féreg. Itt a tanító számára -egy
jegyzettel is találkozunk, mely így hangzik: Itt a Tanító a következendő
kérdéseket teheti: ki tud kőzűlete k á-val b-vel sat. kezdődő több
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állatokat nevezn(? Mellyikeknek van ezen állatok közül négy, m el ly i-
keknek két lábok? mellyikek tudnak repülni, úsz ni, vizben és szárazon, ,

is élni? Mellyikeknek van hat vagy több lábok? mellyik ek szoktak
mászni? Mellyiktek tud a' második és harmadik rendben egy négylábú
állatot, 'madarat, halat, bog arat, tsuszó mászó állatot találni?

Ha az ilyen jegyzet akkori időben nagyon is helyén volt, manap-
ság már nem az s legfelebb szánalmat ébr eszt, ha tankönyveinkben js
ilyfélével találkozunk.

A világ' négy fő tája és A' föld öt részei czimüekben, melyek mind-
össze 10 sorra terjednek, először a négy fövilág- vagy főégtáj van elő-
sorolva és a mi azzal legszorosabban összefügg; másodszor a száraz-
földnek öt förésze, melyeknek utólsója déli India név alatt is előfordúl.
Meg van említve még, hogy: Mi Magyarországban lakunk; Magyar
Ország Európában fekszik, Magyar országban 55 vármegye van. Európa
kissebb Ázsiánál, Afrikánál és Amerikánál. '

A következő két olvasmány czime: Némelly jó tulajdonságok és
Némely, hibás tulajdonságok vagy vétkek. Ezek szinte Abc-rendben
vannak elősorolva siltanitónak szóló jegyzeteiböl k itűnik, hogy ezek
egymás kiegészit6ül szolgálnak. Pl. b betűnél előfordúl Békességszere-
tés s mint ennek ellentéte Békétlenség. Itt még a következő kitételeket
kell kiemelnünk, pl. l-nél Lelkiesméret tsendesség e, o-riál Oskolát őr-
vendés, r-riél Rendes élet és Rendszeretés, t-nél Tanulni szeretés és
Tsinosság v-nél Velős beszéd és Vigyázatosság és u-nál Udvariság. A
másik olvasmány ból szernűnkbe tüntek h-nál Hörtsőkősség, m-nél Ma-
katsság, n.nél Negédesség és p-nél Pikeskedés. Mesteremberek cziinü
azoknak foglalkozásukat számlálja elő és a Hasznos erkölcsi mondások
czimüben 24 erkölc~i verseeskévei találkozunk, melyek közül csak 'n é-
hányat jegyezünk ide:

1-ső. ,A vig sziv s egészséges vér
Nagy gazdaságnál többet ér.

ő-dik. Ha kevést adnak is, elégedj meg vele,
A telhetetlenség hálátlanság' jele.

Ll-di k. Ha hogy megbántani nem akarsz másokat,
Távoztasd a' tsömört okozó dolgokat.

12-dik. Ruhát, legyen oltsó 'bár,
Meg nem kiméllened kár;
Arra, a ki tisztán jár;
Szeretet s betsület vár.

Ezek után kővetkeznek Hasznos történetetskék, melyeknek czimei ':
A' különböző indulatú testvérek. A' jóltevő gyermek. A' jó asztalos
inas. Egy pajkos gyermek és egy jámbor zsidó. Az ember és az okta-
lan állat. A baboná ról, Egészség regulái. A tsilfagos ég. Ez olvasmá-
nyok egytől egyig érdekesek és tanúlságosak, a miért csak a negy~-
dik olvasmányra teszszük azt az észrevételt, hogy ott a szó zsidó helye-
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sen van írva s a történet fontosabb mozzanataiban még nagy kezdő-
betü vel is előfordúl.

E törtenetecskék után következnek: Egynehány hasznos emlékeztető
mondások.Pl. a'nem tudás nem szégyen, hanem a',tanulni nem akarás szégyen.
A' pénz és jószág elvétethetik tőlem; de mesterségemet és tudományo-
mat senki el nem veheti. Minden tselekedeteknél megemlékezzél utolsó
végedről, s örökké nem vétkezel.

Ezt követi: A kereatyéri Vallás' Ábétzéje válogatott Sz. Irásbeli he-
. ly ek szavaival. Itt a következő részletekkel talá.lk ozunk :

Van Isten. Al. Isten tulajdonságai. Isteni gond viselés. Jézus isme
rete. Isten eránt való kötelességek. Magunk eránt való kötelességek.
Halál és Örökkévalóság. E tételek mindegyike több-kevesebb bibliai
mondattal van bebizonyítva, Ezekhez sorakoznak:' A' Tiz Parancso-
lat. Az Úri Imádság vagy Mi-l\tyánk és Az apostoli Hitnek formája.
Ezeken kivül még: Egynehány Imádság Versben, és pedig: Az Oskola
kezdetekor. Menny nek földnek alkotója, sat.' három verssol. Reggel
czímü: Szivemet búzgon emelem hozzád éltem Atyja ... Estve~czímü::
Ma is lefolyt egy napja életemnek sat. mindkettő három-három
versseI. Étel előtt czimü így kezdődik: Iste,n,ki jó kedvedből Táplálsz,
add szerit kezedből sat. Étel után czimü: Valami táplál bennünket sat.
négy ver ssorból áll. Végre befejezésül: Gyermekeknek mindenkori
Háláadások, öt verasel.

A könyvecske utólsóelőtti oldala hozza ismét a római és arab
számokat. Két vizszintes vonal között találjuk az emlitett számoknak
alapjegyeit. E számok a könyv elején le vó ktöl annyiban különböznek,
hogy 1-100-ig minden szám be van mutatva; lOO-tól kezdve pedig csak
a kerek százasok és ezresek egész 9000:ig; majd a könyvecske megje-
lenésének évszáma következik mind a kétféle számjegyben.

Az utólsó vagy 32-dik lapon van a Sokszorozó Tábla vagy Egy-
szeregy a még ma is szokásban levő modorban. Itt megjegyezzük, hogy
a gyermekeket képesítsük arra,' miszerint az egyszéregyet négyféle·
képen szorozva s kétféleképen osztva -'tUdja leirni. Akármelyik számmal
Iratjuk az Egyszeregyet, az míndig egytől kezdve leirandó, mert igy
egy és ugyanazon eredmény úgyszól ván sokféleképen megvilágosíttatik
s igy az nemcsak az, értelemnek,' hanem az emlékezetnek is könnyeb-
ben jut birtokába: . .

A könyvecske azzal végződik, hogy, nehány könyvet is ajánl, még
pedig ezen czím alatt: Megszerezhetők még: Lelki hangok. Evangeli-
kus imádságos könyv, ed vi l1lés Páltól, 30 kr. pengő p. Gyónók'Katechis-
musa 10 kr. penK~.p. és Uj Testamentom 50 kr. pengő p.

Ezzel végződik ezen Abcés kőnyv. Miután pedig e könyvecske
olvasási modoráról érdeke' és értéke ezerint beszéltünk volna, át kell
még térnünk földrajz :és va llásbe li tananyagára. A mi az elsőt, a föld-
rajzot illeti, 'igaz, annak- tulajdonképen nem is nevezhető, de ebben minl
den esetre figyelemrEl'mél,tó; mornentum, hogy már ezelőtt ötven évve
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a népiskolában is némi figyelemre mél tatt ák, habár a maioktatáshoz
- mérve . hömlekegyenes ellentétben tárgyalták. Ha ama kor földrajzban

való tananyaga mennyiségére nézve nagyon kevés volt s minőségére
nézve többnyire emészthetetlen auyagot nyújtott, akkor a mi korunk
pádagog iája e tekintetban minden meg nem czáfolható előnyei mellett
nemcsak szerfölött sokat,de szerfölött sok emészthetetlent is nyújt a
gyermekeknek.

Vallástani anyaga pedig, mely nyolczadtél oldalra terjed, igen he-
lyesen a, valIás Abcjének van elnevezve. A tananyag, igaz, elég kevés;
de ha az mind a tanítványok lelkébe és sz ivébe hatolt s künn az élet.
ben is- jótékony hatását gyakorolta, akkor bizony az, elégségesnek is
rnondható.

Ime ez Kis János Abcje egész terjedelmében' figyelmünkre mél-
tatva.' Meg kell vallanunk, hogya mit azon kor egy népiskolai tan-
könyvtől követelt, a szóban levőben benne találjuk ; miből világos, hogy
az Abchez nemcsak az tartozott, a 'mi az olvasás megtanulásához ok-
vetlen. szűkség es volt, hanem' mindazon tudománynak alapja is, melyet
azon idő a népiskola val szem ben támasztott.

És ha mindezt meggondolva, még hozzá tehetjük, hogy e köny-
vecskében, melynek lapszáma mindössze 32~re terjed, ama kor népis-
kolai tananyagának javarésze bermefog laltatik, akkor szinte örömmel
koristatá.lhatjuk, hogy Kis János Ábcés könyve a maga nemében valódi
mesterrnü vclt..

Winklet' Sá.ndor,
dV. tanító

T ÁRCZA.
, .Mátyás király 'az iskolaban.

- Románcz.-

Mátyás az igazságos,' az volt ám a király;
De .hát az iskolában; ott volt az legkivált ..
Maga is szorgalommal járta az iskolát
Talán azért is hivtak úgy, hogy: -Mátyás diak= ,

Egyszer' is kedve -szottyant, minőt a jó bor ád,
Biráló szemre venni a pesti iskolát;'
Vizi>gá-lniországában, a mi tanulni k~s7.t". "
Az olvasást, az irást, s a; hasznos' számvetést. ,

j ,. -',

A sima udvaronezek hadával utra kelt
És mindenütt betért, hol iskolára lelt,
De .Pestnek. iskoláját vizsgálta. legtovább
H'cil legkevésbbé várták a szigorú kiralyt. .

\



373

S szólt a király: -Most úgy lesz. mint a végső napon,
Hogy jobbfelül csak jó lesz és csak rosz abalon,
Úgy választandom én el a jó, sarosz fiút, '
S jutalmát elveendi kiki, ahogy tanúit.

Megbüntetem haraggal, a ki semmit se tud,
Az büntetés jeléül a bal oldalra jut;
Ki jobbra lesz, velem jő, a jó fiúk velem:
Visegrád legszebb terrnén magam vendégelern.

S ezzel kiméne Mátyás, hol rája népe várt,
S nem egy sötét tekintet kisérte a királyt,
Mert ama nagy uraknak, kik ott voltak körült'
Egy-egy· vásott fiúja szintén balra került.

A fiúk összenéznek : ki fél, ki meg remél,
S kivált a jó diákbán vigan pezsdül a vér,
Ésoly bátran felelnek a nagy király előtt,
Akár csak napról-napra itt látták volna őt.

/

És végre befejezve vizsgáját a király,
Kezével megmutatta, ki hova, merre áll:
Sok gyermek' indult jobbra, legtöbbjén durva mez,
A nagy királyt azonban csöppet se bántja ez.

\

Szólott: -Ne szégyelljétek azt a darócz ruhát,
Szorgalmas, fürge kéznek a végzet mást is ád,
Munkás kéz védi majdan hazánkat akkoron,
Mikor reája ellent a sors szeszélye von.«

De balra, hogy tekintett, szernölde ránczba jött:
Alig látott daróczot a sok diák között,
S a legrosszabb csoportban, mely félve összebútt
Selyem, bársony-ruhában álltak nemes fiúk.

S szigorral a király szólt: - Szégyen, gyalázat ez,
Hogy lusta, léha szivet takar e drága mez,
Nem örül néktek a hon', mert a hol nincsen ész,
Hiába munkálódik ott bármi drága kéz.

Nem értitek a könyvet, a hasznos számvetést
Irástok ákom-bákom, a, mely kaczajra készt,
Inkább hajittok lapdát, vagy üztök nyúl fiat,
Szégyen a. fejetekre, ti kényes úrfiak !=

De Mátyás rá 'se gondolt, mit szól a gőg, s negéd,
A szorgalmas fiúkkal várába költözék,
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Ott megmutatva nékik azt az ezer csodát,
Mit nem feledhetének a hosszú élten áto

Hejh! hogyha föltámadna, s közénk belépne most,
V:Jjjon megszámitná-e a jó fiút, saroszt?
S elevinné-e magával - mint egykor -- a javát"
Hogy iskolás gyermekhad is lásson palotát?

Nem támad fel miattunk, a' sirba' marad,
Csak lelke az,' mely néha közénk. ellátogat,
Mikor a népnek ajkán a sóhaj messzeszáll :
=Hejh oda az ig"lzság! meghalt Mátyás király!

Latkóczy Mihály.

Pali öcsémnek. XV.
(Nöemancipatió.)

6s Visegrád mohlepte romjain, az' előttem elterülő g'yőnyőrű vidék
szemléletének hatása alatt, a természet kifogyhatlan szépségeiben gyö-
nyörködve, irom hozzád e sorokat válaszul leve led re, melyet déli utam-
ból vis za érkezvén mái- lak ásornon találtam. Utitársairn, kik e k irá ndu.
lásban résztvesz nek, .;, kűl ő nben nem fár asz tó, sőt nagyon szép és
kellemes hegymászás fáradalmait pihenik k őr őt tern a zőld pázsiton
elterülve. Ezalatt leveledet újra elolvasva sannak tartalmát forgatván
elmémben, önkénytelenül felüjúlnak előttem a régi jö idők emlékei,
felépülnek képzeletemben e romok palotákká és diszes termekké, bené-
pesülve férfiak és nők fényes alakjaival, kiknek a mi korunk művelt-
ség ér öl sejtelmük se volt és következőleg ném ismerték azon korcs-
kinövéseket sem, melyek mai társadalmunk' ábrázatának visszataszító
vonást kölcsönöznek.

Igaz, hogy nevezetesen e romok is' láttak itt nöalakokat, kik a
valódi nőiség nemességéből kivetközve oly tettekre ragadtatták magu-
kat és a kik befolyásuk alatt állottak, amely tettekre hazánk tőr té-
nete gyászba borulva emlékezik. De ezek csak kivételes jelenségek
abban a korban, midön a nö az igaz és örök szép elvének megtestesi-
téseként általános tisztelet sőt imádás tárgya volt. És tetteiket, melyek
nemük természetes korlátainak áthágása következményei voltak, elég
szigorúan és igazságosan elitéli az a gyász keret, melybe azokat a tör-
ténet muzsája befoglalta.

A nagy társadalom hölgyei természetszerű hajlamuk és vonzalmuk
• sugallatát k ővet ve önkényt és őr ő mrnel léptek azon hivatáskőr be, me-
lyet számukra a gondviselés kijelölt. A régi kor nöje, mint hüséges
feleség, békés, csendes otthonba .vár ta a.külvílág kűzdelmeiből haza-térő
férjét, hogy ez az édes fészekben fáradalmait kipihenve új erővel foly-
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tathassa harczát övéiért ; mint gondos ház iasszony megosztotta a férfi
gondját, nem vágyódva házon kivüli nyilvános szerepre, lelkének min-
den erejét a házi rend fentartására szentelte, hogy férje .aggodalomta-
lan ul, nyugodt lélekkel hagyhassa el házát; mint szerető anya gyer-
mekei nevelésében találta legföbb örömét, melyért minden más élveze-
tet és örömöt késiséggel feláldozott. Férj és feleség békés egyetértés-
seI osztották el egymás közt szerepeiket . a családfentartás magasztos
eszméjének szo lgá latában , Ez az eszményiség, mely őket egy test- ::;
lélekké forr asztá és ez a természetszerü megosztása a munkakörnek
eredményezte, hogy holdogtalan családi élet, mely ma úgyszólván
napirenden van, a régebbi időben ritka kivételek k őzé tartozott.

Századunk korlátlanságra törekvő szelleme a gyengéd női keb
lekbe is beoltotta az elégedetlenség viszályt termő rügyeit. A felvilá-
gosodás megnyitotta a nő szemeit is, hogy lássa, mennyivel kevesebb
szerep jutott neki osztályrészül a nyilvános életben, mint a férfinak s
latolgassa, melyikük iránt igazságosabb a gondviselés. S miután korunk
egyáltalában nem akarja elismerni, hogy a természet rész szerint osz-
totta reánk a tehetségeket, minélfogva az a felvilágosodott nö nem
hiszi, hogy a férfit bármely hivatás terén ne helyettesíthetné; miután
a nő rendszerint nem ismeri azon terheket, melyek a férfi vállaira
nehezednek a közéletben, azon küzdelmeket, melyek lelki és testi erőit -
naponta kírnerit ik, könnyen megfogan a nő keblében az a gondolat,
miszerint a gond viselés igazságtalanul helyezte őt a háziasság szük
korlátai k őzé s veleszületett hiusága által is tápláltatván felébred benne
a vágy a nyilvános élet szerepei után, melyeket szerinte 'a férfiak jog-
talanul monopolizálnak. Elkeseredve panaszkodik, hogy néki csak a házi
gondok terhei jutottak osztályrészül, mig a férfi a nyilvános élet dicső-
ségében fürdik.

Aligh~ csalódom abban, hogy ilyen módon fejlődnek oly gondol-
k odásmódn női jellemek, a minőt Tompa M. koszorús költőnk oly
élethiven állit elénk az ő Florentinájában, kiknek jelszava: jogegység
vagy vége 1szakadás.

Van azonban e gondolkodásmódnq,k egy másik forrása is. Ha az
életben szenvedés látogat meg, mit első tekintetre gonosz sorsnak
tulajdonitasz, sohase feledd el számot vetni magadda"1, mert könnyen
meglehet, hogy az fájdalom nem a véletlen, hanem saját hibád k ő vet-
kezménye, tehát vétked büntetése. Ez az önvizsgálat akkor is szüksé-
ges, mikor társadalmi bajok okait kutat juk. Fájdalom, igen sokszor a
férfi magaviselete hozza azt magával, h?gy a nö társadalmi helyzete
miatt elégedetlen.

A családi élet, mint minden társas élet, áldozatot követel és épen
ezen áldozatok, főkép ezek által lesz az oly kimondhatlanul kedves. A
lemondás saját kényelmünkért övéink érdekében, a harcz a lét fentar-
tásáért, aggodalmaink a mi kedveseinkért mind megannyi áldozat,
melyet tőlünk a család naponta követel. Igen, de számosan kőzülünk
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a családi életet nyugdíjintézetnek szer etnék tekinteni, mely őket a
mindennapi gondok terhe. alul felmentse. A nő aztán érezvén, .hogy
férje a család iránt közönyös, hanyag, könnyelmü, sőt annál is több,
vagy is rosszabb, elborult szemekkel tapasztalja, hog-y férje iránti tisz-
teletének oltára napról-napra homál~sodik, mert a kit mint urát é s
leghivebb támaszát kellene becsülnie, önkényt fosztja meg magát mél-
tóságától, mellyel őt a természet felruházta. A nőnek e keserű csalódása
urának férfias tulajdonaiban - jegyezd meg: a hűtlenség sem férfias,
nem erőnek, hanem gyengeségnek nyilatkozata - termékeny talaja az
úgynevezett emenczipált gondolkodásmódnak. .

Pedig a két nem között oly lényeges természeti és lélektani
különbségek vannak, hogy e gondolkodásmód lehetetlenségét minden
józan ész belátja.' Valamint a férfi magában' nem egész s azért keres
magához ií!ő feleséget, úgy a nö nem képes önálló lenni s .annálfogva
ösztönszerüen keresi támaszát a férfiban s ugyanazért nem is alkalmas
a családi élet határain kivűl a közélet zivataraiban szerepelni.

De mégís, alig- van iránya k őzrnívelödés terén, alig van oly ferde, .
absurd gondolkodásmód, melyben valami igaz, valamely helyeselhető
mag nem volna. Igy vagyunk a nőemanczipátióval is. Az az elv, misze-
rint a nőnek csak a családban. van helye, ezelőtt oly szigorúan volt
tartva, hogyemiatt a nőnek nem is nyitottak semmiféle önálló kereset
forrást. Nem is volt annyira szükséges, mint napjainkban; mert nem
volt annyi az agglegény -- kik állati kényelmüket eszményi czélokért
feláldozni nem hajlandók - és nem volt oly gyakori az 'eset, hogy az
elhalt családapa családját egészen vagyontalanul hagyta. Régebbi időben
még az oly nőt, ki önálló kereset után látott, hogy magát és gyerme-
keit tisztességesen eltarthassa. előitéletes szemekkel nézte a: társadalom.
Ez az előitélet az, mely ellen jogosan ·küzdenek a nők s az ő férfi
barát jaik.

Nagy külömbség van tehát azon agyafurt gondolkodásmód, mely
a nőt bármi nyilvános, közéletbeli szereplésre hivatottnak tartja, s azon,
irány k ő at, melya nőnek természeti. tulajdonaihoz mért s nőiségéhez
illő kereset forrásokat igyekszik •. nyitni s lerombolni azt az előitéletet
miszerint a lét és család fenntartásának ez a módja a női jellemet
lea láz ná, Itt a szükségérzet, ott hiu szereplési vágy s gondviselés ren-
delkezésében való elégedetlenség az indok.

Ezekből látod eléggé, mint vélekedem községed hölgyeinek
azon törekvéséről, miseer int valamely jótékonyczélu nőegyletet akarnak
alakítani. Az a körülmény, 'miszerint a mozgalom élén Csepreglék álla-
nak, csak megerősit azon véleményemben, hogy szereplési vágy műkő-
dik itten indító érv gyanánt.· Mindámel lett nem csudálkozom, hogy
Gátiné és Vargáné is sz ivesen csatlakoznak, miután a do log magában
véve elég ártatlan, czélja pedig szép és nemes. De miután semmiféle
irányban se tehet az ember egy lépést a nélkül, hogy a többi lépésekre
is ne kőtelezné magát, lévén ez a lépés helytelen irányu, bárha egye-
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lőre egészen veszélytelen; ajánlom hogy lépjetek fel ellene okosan és
erélyesen. Gyüjtsenek a hölgyek maguK közt is jótékonyczélu összege-
ket, ám mutassák ki áldozatkészségüket:' ae a nyilvános szereplést, az
egyleti életet engedjék át a férfiaknak. Nem értenek ök ahoz. Csak a~
örök természetnek és a józan gondolkodásnak törvényeihez maradjunk
hivek, akkor nem fogunk tévedni soha.

Multkori levelemben az énektanitásról mondott soraimat nem
helyesen értetted. Én' nem azt mondtam, hogy a reggeli, esteli stb.
éneklések alkalmával is lehet dallamokra tanítani a gyermekeket, hanem
azt, hogy ily alkalmakkor a gyermekek (értve a kisebbeket, és -az
ujonnan bejötteket) pusztán hallás' utján a kar at 1a n u 1 tanulnak be
dallamokat a szöveggel együtt és pedig többet, mint a mennyit a ren-
des 'énekórák alatt alaposan betaníttatni lehet. És e ténynyel szemben
az a véleményem, miszerint az énektanulás ezen - bár egészen mód--
szertelen s csupán utánzásból álló - módját kár volna, de nem is lehet
elvetni, sőt okosan teszi a tanító, ha ezen önként kinálkozó alkalmat
czélszerüen kiaknázza, hogy a tanulók időveszteség nélkül minél több
ének birtokába jussanak, kisebb bajnak tartom azt, ha' a gyermekek
számos éneket szövegmagyarázás nélkül csak hallás után a nagyobbak-
tól tanulnak be} mintha egyáltalán nem tanulnak többet 30-40 éneknél.

Azt az állitásomat pedig, mintha én azt mondtam volna, hogy
felekezetitanitóink nagy része mesteremberei a tanításnak, valóban
'nem tudom, honnét meritetted. Én ezt soha, sehol nem moridtarn, de
nem is képzelem, hogy ilyet valaki, valamikor joggal állíthatna. Meg-
egyzéseid leveleimre örömöt szerezóek nékem, különösen ha látom
azokból, hogy soraimat figyelemmel olvasod s gondolkodol felettük.

Társaim ébredeznek édes álmaikból. A nap hanyatlóban van,
ndulunk haza felé. Isten veled!

Sass János.

Karácsonykor.
Zúgnak, búgnak aharangok,
Ércznyelvükön szózat kel:
<Testté lett az Ige végre,
Ember, tekints. fel az égre,
Örüljön minden kebel!

Repül a szó, messze-messze,
Szivtől szivhez eltalál,
S felhangzik az örömm-ének:
»Hála az üdv Istenének,
Meggyőzve pokol, halál!
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Jákób álma megvalósúlt:
A menny' és a föld kozött
Lajtorja áll s azon hozzánk
Jó Istenünk. éde sAt y á nk
Szeretete költözött,

Oh ha'lld ember, halld az igét!
Bégét igér az néked:
»1s ten fia jön el hoz z á d,
- Angyalok a jó hirt hozzák
Keresd nála éle ted 1-

"

Halljad meg az örömhirt, hogy:
-Isten fia vagy te is;
Üdvösséget hoz a gyermek,
- Oh örüljön hivő lelked -
Nem hal mag az, aki his z !-

Adorjá.n Ferenez.

Karácsonyi fohászok.
1.

Dicsőség néked, Isten a magasban,
Dicsőség néked, szerető atyánk!
Irántad szivünk hálalángra lobban,
Kegyelmed által hogy megváltatánk.
Fohászunk száll, föl az egek egébe,
Belévegyül angyalok énekébe,
Az égi karban áldja szent neved:
Megváltó született!

. Dicsőség néked, Isten, itt a földön"!
Magasztal im a megváltott sereg.
Az éj eloszlott és megnyilt a börtön,
A boldogság napfénye köze~eg."
Miként az árny, eltünt a bűn homálya,
Nem rettent már a sírnak éjszakája.
Hogy üdvözítsen vágyó sziveket,
A földre szállt a tiszta szeretet:
Megváltó született!

IL
Légy üdvöz óh dicső királyunk,
A kit rég vártak századok!
Áraszsz reánk fényt napvilágunk,
Oszlasd el a borulatot !
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A nyáj sötétben tévelyeg,
Pásztorbotod térítse meg!

Áldott, ki jött az Úr nevében!
Hozsánna néked Jézusunk!
Sz ív oltárán örömtüz égjen,
Hálát rebegjen ajakunk!
Megtartó született nekünk,
Áldunk kegyelmes Istenünk.

Mindenható! olts a szivekbe
Meggyőzhetetlen nagy hitet;
Vezéreljen lelked szerelrne,
Já~uk buzgón ösvényede~
S ha ránk borúl végalkonyat,
Vezessen égbe szent Fiad.

• Kápolnai Dezső .

u, . "

IGYISl1LITI ILIT.
A siovidéki evang. tanítói kör őszi értekezlete.

A sióvidéki evang. tanitóí kör őszi' értekezletét Kol m a n György
f.-nánai tanító, alelnök elnöklete alatt október hó 12-én. KaIaznón tartotta, ki
miután sajnálkozását fejezi ki a mindkét rendbeli elnök elmaradásán, üdvözli
a teljes számhan megjelent tagokat s az ülést megnyitja.

A gyülés első pontját a mult évi őszi értekezlet jegyzőkönyvének felol- _
vasása . képezte, melynek kapcsán a mult évi őszi értekezletról elmaradott
tagtárs urak távollétük okadatolására szóllíttattak fel. Mindannyian alapos
okokkal állván elő, számunkra a felmentvény megadatott.

Eközben érkezett tisztelendő La g 1er Sándor körünk egyházi elnö-
kétől a kör elnöksége czí~ére levél, melyből kitünt, hogy az szeretve tisztelt
elnök urunknak az elnökségról való lemondását tartalmazza, azon kérlemmel,
miszerint a gy ülés az alapszabályok értelmében új egyházi elnök választásáról
g~ndoskodjék. A gyülés osztatlan sajnálkozással értesült elnökének lemondá-
sáról s elhatározta, hogy azt nem fogadja el, hanem hozzá egy bizottságot
meneszt oly czélból, hogy hivatkozva a körnek lemondó elnök urunk iránt
való változatlan bizalmára, vonzalmára -és nagyrabecsülésére. az elnöki tisztnek
további megtartására kérje fel. A küldöttségbe beválasztattak Sc h a fer
Mihály, Sza b ó György, H a isz e r Henrik és Re i 11 János tagtárs urak.

Ez évi tavaszi értekezletünk jegyzőkönyvének 12. pontja értelmében
'S c h a a d János szt-lőrinczi tanító olvasta fel tanulmányát a ker. tanítói egye-
sület alapszabály-javaslata tárgyában, mely körül élénk és hosszas eszmecsere
fejlődött ki. Az eszmecsere eredményeként egyhangulag: kimondatott, hogy
körünk az egyes üle t g Yü 1é sei t kép vis ele t i a lap raj a vas o 1j a
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fe kte tn i azon indokolással, hogy az általános gyülésben a gyülés helyétől
meszebb vídéken lakó tagok költség hiányában úgy sem vehetnének részt, s
a gyulés igy is csak n é v l e g lenne általános; azonkivül az sem volna lehe-
tetlen, hogy a közelből összesereglett tagokból álló. gyülés a távolabbi, meg
nem jelenhetettek rovására ellentétes határozatokat is hozhat, a mi a közös
erővel szándékolt munkálkodást csak is hátráltatná. A kép vis ele ti gyülés
alapján ilyen eset egyátalán nem, vagy kevésbbé történhetnék, mert körünk
úgy vélekedik, hogy az egyes körök küldötteinek utiköltségei, már méltányos-
ságí szempontból is, azok pénztáraiból lennének fedezhetők, mely czélra a
tagok évi járulékai a szükséghez képest felernelendők. Azért a közgyülésről
szoló 18 §-t a következőleg véli módosítaudónak :

18. §. a) A közgyülés képviseleti, melyre az egyházmegyei tanító-egye-
sületek minden tiz tag után, ha valamely kör kevesebb tagból állna azon alól
is - egy-egy képviselőt küldhetnek, kiknek utiköltségéről a küldő tanítói
körök pénztára gondoskodik.

b) Közgyülés 1e het ő 1e g minden három évben tartatik stb. A köz-
gyülésre az egyesület minden tagja hivatalos, annak tanácskozásaib an• részt
vehet, de szavazati joggal csak a képviselük birnak.

A 2. §. b. pontjában, noha a dolog nem igen lényeges, mégis hangsu-
lyoztatott, hogy. a "közoktatás' helyett népoktatás helyesebb volna.

A 3. §. egészben töröltetni javasoltatik, miután az abban foglalt intentió
magától értetődik.

A 16. §. utolsó mondata akként módosíttatik hogy.. . . karnatai a
rendestag ok, v·agy azok középiskolába, vagy képezdébe járó gyermekei segélye-
zésére szolgálnak. - Mert a "tanügyi czél" nagyon általános.

A 22. §. a közgyülésen bármely nyelven való felszólamlás lehetőségerői
szólva következőleg módosíttatik: A közgyülésen csak is mag y arn y e l-
ven történhetik felszólamlás : de kivételes esetekben, kérelem folytán a köz-
gyülés más nyelvü felszólamlásra is engedélyt adhat.

Mert a társadalom is megkövetelheti, hogya nem magyarajku nép tani-
tója is értse a haza nyelvét legalább annyira, .hogy ma~át röviden megértet-
hesse. A kivételek is csak életbevágó bb kérdések és hosszabb felszólalásoknál
engedhetők meg és igen ritkán.

A 30. §-nál: •segédkezik a pénztár kezelésénel- törlendő. Ehelyett :
A számvevő ellenőrzi stb.

Miután a számvevőnek nem lehet, de nem is szabad a pénztár kez e-
lé sén é l segédkezni, ennek az ellenőrzés a kötelessége. A saját •kezelését
ligha fogja bárki is lelkiismeretesen ellenőrízhetni,

A 32. § g) pontjában 12 választmányi tag helyett: a választmányi
tagok egynegyede javasoltatik ; - azért hogyaválasztmánynak az elnökség
s az igazgató választmánnyal szemben szabadabb keze legyen.

Ugyanazon §. f.) pont jához hozzáteendő : A választmány (t. i. az egye-
sület vagyonáért és számadásokért) másod sorban felelős.

Minthogy ezen eljárás az ellenőrzést szigorítja, a mi a legőszintéb b
bizalom mellett is csak előnyös lehet ..
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A 32. §-hoz még egy i) pont csatolása is ajánlatosnak mondatott, t. i.

A választmány minden intézkedéséért a közgyülésnek felelős.
Lévén a választmány kiterjedt jogokkai felruházva, a, felelőség terhe

csak meggondoltabb eljárásra serkentheti.
A 35. §-nál előzőleg kimondandó: A választmáríy 6 évre választatik.

A §. többi része marad.
Az alapszabály javaslatról általában szólva azt, mint mindenre kiterjedő

figyelemmel, nagy gonddal, mély belátással s dícséretes szorgalommal ősszeál-
lított dolgozatot zsinor mértékül, a jelzett módasítás'ok mellett körünk elfo-
gadja; a képviseleti elv túlsúlyra emelkedése esetén azonban azon még egyéb
módosítások eszközlését, v~gy annak teljes átdolgozását is szükségesnek tartja,
me!y azonban az alakuló gyülés, vagy annak keheléből kiküldendő bizottság
teendőihez tartoznék.

A beható eszmecsere után az ősszhangu énekek begyakorlása következett.
Begyakoroltattak •Hazádnak rendületlenül- és •Isten áld meg a magyart-
kezdetü dalok, melyeket már régebben betanult egyéb énekek ismétlése
követett.

Az idő előrehaladottsága miatt a napirendre kitüzött: •Hallás vagy
hangjegyek után tanítsunk-e éneket , az elemi iskolában" s az Értelem és
beszédgyakorlatok fontossága a népiskolában" ez. munkák felolvasása és meg-
beszélése a jövő gyűlésre halasztatott.

A jövő őszi gyülés helye Udvari leend.
Polgár József

főjegyző.

Nyilttér.
Levél a szerkesztöhöz.

Tek. Szerkesztő úr ! Nem csak engem, de b. lapja t. olvas6it is bízenyára
meglepte 'azon viszás helyzet, hogy t. Sas s J á nos urnak Pali öcscséhez irt
egyik levelére Pali válasza János, bátyjának az én nevem aláirásával került köz-
kézre; minek következtében valaki azt hihetné, mintha engem t. Sass János úrhoz
szorosabb értelemben vett testvéri kötelék füzne j- mintha én volnék ama nagy-
reményü házasulan~6 ifju, kinek e tekintetben is sok szép testvéri tanácsok sz6lnak.

Bocsánatot kérek, én feleséges ember vagyok, isten segedelmével immár
négy gyermek atyja . . . . mosom kezeimet.

N em akarom ezen kijelentésemmel czikkemet eltagadni, de én ugy fogom
fel a dolgot, hogy Pali költött személy, ki alatt a tanítóság értetik; és ha
ezek közül valamelyik a felvett modorban megsz611al, az csak Pali lehet.
Én ezen modort választottam, azon modort, melyben édes testvérek szoktak egy-
másközt levelezni : azért-nem irtam, nem irhattam ki a czikk alá nevemet, hanem
az aláirást csak P. betűvel jeleztem és kivántam jelezni, melyből Pali, vagy
Polgár egyaránt volt olvasható s így minden tekintetben kielégitő lehetett. Csakis
ez volt a módja annak, hogy "a kecske is j6 lakjék 'és a káposzta is megmarad-
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jen". A magános P. betűvel járó netáni félreértések elkerülése végett Pl. jelzés
is megfelelt volna czé 'jának, de teljes névaláirásommal t. Szerkesztő úr engem
nagyon is félszeg helyzetbe hozott és pedig mindenek. előtt az olvasó közönség
előtt. Ez most Palihoz intézett levelek olvasásánál tán igénytelen siemélyemre
gondolhat, a mi ellen ezennel ünnepélyesen s kézzel, lábbal tiltakozom. Ily hely-
zetben és esetben vége az illuzióknak; ezzel együtt tán azon szép czi kksorozatnak
is, melyet eddig oly nagy élvezettel olvastunk.")

De meg t. S. J. úr előtt is. Mert ő azt gondolhatja és joggal: hogy meri
ez az úr magát az én öcsémnek feltelni ? Ez impertinenczia! Távozz te baloldalon
álló az örök kárhozatra, nem ismerlek és sohasem ismertelek! Mit álltál te
utjába dolgaimnak és miért zavarbad kör ei m et? És ha igy gondolkozik, rossz
néven venni tőle ezt nem lehet. '

A legfélszegebb helyzetbe azonban tán az én kedves oldalbordám előtt
jutottam. Volt nemulass nekem! Hogy hát éti az ő tudtán kivül mindenfelé csa-
tangolok, eltagadom feleségem, gyermekeimet; puczczba vágom magamat, hogy
fiatalnak látszassam és .... és .... , . oh ezer bomba és kartács ..... Gátiekhoz
járok kurizálni. De majd igy meg amugy szedi le rólam a szentelt vizet!

T. Szerkesztő úr képzelheti szorult helyzetem et, melybe eme téves felfedezés
által jutottam! Gátiéknak plane erőnek erejével leleplező levelet akart irni, s
engem csuffá tenni ; de ellenvetéseimre, elállott szándékától: mégis azonban meg-
jegyezte, hogy hát azért elég csuf vagyok a nélkül is. Kénytelen voltam még ezt
is elnyelni és elhallgatni a megzav-art béke kedvéért, bár ellene magamban a
leghangossabban protestáltam.

Ugyanazon és egyéb béke kedvéért nem hallgathatom el, sőt ismételnem
kell, hogy én semmikép sem azonosítom magamat Pali kollegával s nevem tévesen
került levele alá. Hiszem, hogy S. J. úr nem veszi a dolgot komolyan s megmarad a
régi kerékvágásban. S ha mégis, mindezen kijelentéseim daczára valaki efölött
még mindig boszankodnék és veszedelmes dolgokra szánná el magát az, kérem,
ne engem sziveskedjék ütni, hanem a - t. Szerkesztő urat!

. Hive:
Polgár József.

Irodalom.
A szellem éiete. Irta B ő h m Kár oly. Folytatása ez a saerzőtől már korábban megjelent

s a magyar tudományos világ által kedvezően fogadott o E m ber é s viI ága' cximü filozófiai
münek. Remélhető, hogy ez az eredeti magyar s valóságos esemény számba menő filozófiai mű
megérdemelt mélfánylásban fog részesülnI. Ára 3 forint. Kiadta Kókai Lajos, Budapest (Károly-
utcza 1. sz.)

Nevolési naptár ra hirdet előfizetést Kóc siM a y erG y u I a tanító. Minden megrendelés
Bartalits Imre kiadóhivatalához, Budapest, VIlI. ker. Eszterházy-utcza 12. sz. alá intézendö. A nap-
tár ára 30 kr., nagyobb megrendeléseknél a kiadó perczentet, illetőleg ingyen példány-ráadást ad.
Szerz őnek czélja, hogy az észszerű nevelés magvait a nép között elhintse, s ezt nagyon helyesen a
naptár által akarja elérni, melyet mínden házban olvasnak. Kivánjuk, hogy a derék vállalatnak
szép sikere legyen. .

Protestáns árvaházi képes naptár az 1893-ik közönséges évre. Szerkeszti Ken ess e y
Bél a. Ára 30 kr. Kiadja Hornyánszky Viktor. A protestáns árvák .javára szolgáló jelen vallala-

*) A mint t. czikkiró úr veliette észre, S. J. úr korántsem zavartatta magát, sőt jó
néven vette a feleletet. Szerk.
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tot, mely jeles tartalmánál fogva megérdemli, hogy minden protestáns magyar ember házában he.
Iyet foglaljon, melegen ajánljuk a prot, közönség pártfogásába.

A Pallas Nagy Lexikona, az összes ismeretek encyklopaecliája. Megjelenik 1892 őszétő l
kezdve 16 kötetben, mintegy 2000 szöveg-iJJusztráczióval, 240 fametszetü képmelléklettel, 64 szin-
nyomatú képpel, 166 térképpel, míntegy 12000 szövegoldallal. Egy-egy kötet ára rendkivüli diszes
félbörkötésben 6 frt. A teljes mü ára 96 Irt. Megszerezhetö havi 1 frt 50 kr os részletfizetésre.
A kötetek 3-4 havi időközben jelennek meg. - A Nagy Lexikon ez időszerint a legjelentéke-
nyebb irodalmi vállalat; nemcsak szótár, de egyszersmind az egyetemes jsmeretek legteljesebb gylij-
teménye, a tudás és a müveltség kulcsa. E mellett minden izében magyaros, mindeu tekintetben a
magyar szellemhez, a magyar viszonyokhoz van alkalmazva. Az új magyar Lexikon méltóan fog
sorakozni ama nagyszerü emlékek közé. miket a magyar nemzet ezer éves fennállásának ünnepélye
alkalmával létesíteni fog. A Nagy Lexikon illusztráczió tekintetében is a legnagyobb alkotás a
magyar irodalomban. A szinnyomatú képek a modern technika Iegüjabb vivmányainak felhasználá-
sával készülvén, túlszárnyalják a német Lexikonok hasonnemü képeit. A Nagy Lexikon czikkeinek
megirása a legkiválóbb magyar szaktudósokra van bizva. Az egyes kiválöbb czikkek a szerzök ne-
veinek aláirásával vannak ellátva, úgy hogy egy maga ez a körülmény is a legalaposabb munkát
biztositja. - E kiváló jeles vállalatot ajánljuk olvasóink figyelméhe.

A ml OUhonunk czimü evang. prot. társadalmi és családi hetilap, melynek meginditását
már mult számunkban jeleztük, eddig megjelent számaival minden tekintetben hézagpótló é. jelesen
szerkesztett lapnak bizonyúlt. A szerkesztők (dr. Masznyik Endre és Stromp Laszló ) beköszöntőjén
és Sántha Károly üdvözlő versén kivül az eddig megjelent számokból a kővetkező czikkeket ernlitjük
meg: A reformáczió ünnepén, Thomay Józseftől. A hit. ., Hüség a kötelességben, Wéber Sa-
mutó l, A lourdesi csoda, Gideontól. Vay Miklós báró, .•• Az elkeresztelési kérdésről, Dr. Bartha
Bélától. Falusi Játék, Baksay Sándortól. 1892. okt. 31. Wittenbergben. Női jellemkép a bibliábó l,
Kenessey Bélától. Márton katona, Thomay Józseftől. Ádvent. . .• A békepápa és a protestantis-
mus, dr. Szlávik Mátyástó!. sth. - Ajánljuk e derék válIalatot a lelkész és tanító urak figyelmébe,
terjeszszék azt a nép között.

Olvasó- és Tankönyv, "Lehr- und Lesebl/chc für die IV, V. und VI. Classe der Volks-
schnlen und für Wiederholungsschulen. Szerkeszt ették : Kap iGy u la és Pap p J ó z s e f,_ német
tannyelvu iskolák számára átdolgozta Fr li h wir t h Kár oly. Budapest, Méhner Vilmos kiadása.
Ara a 31 ívnyi münek 70 kr. A német átdolgozáS egtszben "éve megfelel a magyar eredetinek,
mely immár 3-ik kiadást ért. A német kiadás megtartja a magyar eredeti beosztását, s a feldolgo-
zott anyag is ugyanaz, a tanulni valók legnagyobbrészt a magyarnak Iorditásai ; úgy hogy a ve-
gyes tannyelvu iskolákban a két kiadás egymás mellett használható. Különös tekintettel van a
német átdolgozás a magyar nyelvre s a magyar helynevek magyaros helyesirására. Szóval olyan
német olvasókönyv ez, melynek csak a nyelvezete német, a tartalma az igazi magyar nemzeti szel-
lemtől van áthatva. Addig is, mig e derék müvel bövebben foglalkoznánk, ajánljuk azt anémet
nyelvü iskolák tanilóinak szives figyelmébe.

Vegyesek.
Előfizetőinkhez. Tisztelettel kérem mindazokat, kik még előfizetése-

ikkel hátralékban vannak, hogy ebbel,i kötelezettségeiknek sziveskedjenek
mielőbb eleget tenni. A szerkesztő.

- Intézeti orvos. A soproni evang. föiskolánál még a jelen tanév
fo lytán rendszeresíttetni fog az intézeti orvosi állás.' Az intézeti orvos'
rendes évi dijat fog kapni s kötelessége nem csupán a tanuló ifjuság
gyógykezelése leend, hanem az intézeti közegészségügy ellenőrzése is;
továbbá ő fog előadásokat tartani az egészségtan ból és életmeritéaböl
és pedig 3 évenkint felváltva a theológián, a tanitóképzőben vagy a
gymnasium ban.

- Kitüntetés. A király dr. Kis s Áron budapesti paedagógiumi
tanárnak a tan ügy terén szerzett érdemei e lisrner éséűl, a "tanitóképző-
intézeti igazgatói" czimet és jelleget adományozta. E jól megérdemelt
kitüntetéshez mi is őszintén gratulálunk.

- Kimutatás. A megalakitandó ker. tanítóegyesület alaptőkéjének
gyarapítására újabban adakozott: Schmidt József tanító 1 frtot j ezzel
együtt a gyüjtés föősszeg e 62 frt ~O kr.

- A soproni alsó evang. egyházmegye tanügyi viszonyairól kedvező
képet nyujt az ez évi közgyülés jegyzőkönyve. Az egyházmegye 9



384

anyagyülekezete összesen 26' népiskolai osztályt tart fenn, melyekben
a mult tanévben 23 képesített rendes tanitó, egy segédlelkész s két
negyedéves tanítójelölt müködött, utóbbia k ideiglenes minőségben. A
6-15 éves tankötelesek száma: 2036, kik k őzűl csak 36 nem járt isko-
lába. Egy iskolára jutott átlag 78 gyermek. Taneszközökkel minden
iskola kellőleg el van látva. A rendes tanítói fizetés átlag 435 frt. Az
egyházmegye minden iskolája a kerületi tanterv alapján halad s ki vé-
tel nélkül oly könyveket használ, melyeket a kerület elfogadott. A
tanévet szeptember hó elején mindenütt megnyitják a kezdők s október
hóban követik őket a haladottabbak. A tanévet május hó folyamán
nyilvános vizsga zárja be mindenütt. Az iskolák szellemi előhaladására
nézve a népisk. bizottság örömmel jelenti ki, hogya tanitói kar szor-
galmának s k itartásának sikerült a lefolyt tanévben is fenntartani isko-
láikat az értelmi képzés azon magas szinvonalán, mely a legmesszebb
menö igényeket is képes kielégíteni.

- A Jupiter ötödik holdjának felfedezése. Galilei 1610-ben fedezte
föl a Jupiter 4 holdját ; azóta 282 év telt el, a nélkül, hogya csillagá-
szok újabb mellékbolygót fedezhettek volna fel. Ez év augusztus havá-
ban tehát egészen meglepte a csillagászati világot az a hir, hogy
Bar n ard tanár Kaliforniában a Jupiter ő-Ik hol dját fedezte fel. Az
új égitest az előbbi négy mellékbolygóhoz képest szerfelett kicsiny, s
a főcsillaghoz egészen közel esik, úgy, hogy rendes müszerekkel vizs-
gálva teljesen elhomályosul az öt körülvevő fényözönben. Ezért marad-
hatott ily hosszú ideig felfedezetlen.

- Hány lokomotiv. van a világon? Európában inintegy 61.000 loko-
motiv svan, a világ egyéb részeiben pedig 43.000. Száz kilométer vas-
utra esik Angolországban és Belgiumban 50 lokomotiv, Németországban
33, Francziaországban 29, Oroszországban 25, Ausztriában és Magyar-
országon 20, Olaszországban 18, Indiában 14, az északamerikai Egyesült
Államokban 13. Angolországbán van 15,552 lokomotív, Németországban

12.Rll, Francziaországban 9747, Oroszországban 9591, Ausztriában és
Magyarországon 4610, Olaszországban 2286, Belgiumban 2332, az Egye
sült Államokban 29.398 és Indiában 3245.

~ Tartalmas hetilap. Szokva vagyunk ahhoz, hogy a Magyar Nők
Lapja, mely az ősszes képes, családi lapok kőzőtt a legjobb, minden
héten gazdag tartalommal jelenik meg, de ilyen tartalmas számot, mint
a most megjelent 48. szám, még a Magyar Nők Lapja szerkesztői sem
produkáltak. Legelől látjuk gróf Apponyi Albertnek, e nagy mag-yar
államférfiunak arczképét. szellemesen megirott életrajz kiséretében. Gróf
Zichy Gézának most megjelent. költeménykötetéből egy gyönyörü mu-
tatványt olvasuhk. Van e számban három eredeti elbeszélés, egyik
Kisteleky Edétöl, a széles körben ismert fiatal kőltötöl, a másik Bol-
dizsár Kálmántól, kit különösen a debreczeniek tartanak nagyra, mert
Ő az ottani elbeszélő generáczi6 legfiatalabb tagja. Van fordított elbe-
szélés, van regénymelléklet, tudományos czikk három remek rézmet-
szettel illustrálva i ismertetés egy hires franczia geológusnak, Rec1us
Elizeusnak .legközelebb megjelent munkájáról. Szántháy István gyönyörü
eredeti tollr ajzai, melyekkel az elbeszélések és költemények kisérve
vannak, valóságos' kis müremekek. Ez a rajzoló, a ki bizonyára még ..•
fiatal ~ber, azon az uton van, hogy legnagyobb müvészeink között
emlegessék mielőbb a nevét. A lap melyet ily számok után minden
családnak melegen ajánlunk, a legolcsóbb hetilapok egyike. Előfizetési
ára negyedévre 1 frt 50 kr. A negyedéves előfizetők ajándékba kap-
ják az "Örök szépség" tank őnyvét.


