
v. évfolyam. Sopron, i893. decsember. i2. szám.

Evangelikus Népiskola.
J::'Tevelés-és oktatásügyi h.avi folyóirat_

Megjelenik mí nden hó elején.
Szerkesztő és kiadó: Papp József.

A tanítói javadalmak megállapítása.
E ~lyóirat más helyén olvasható az értesítés a vas i közép

egyházmegye magyarvidéki tanítóinak értekezletéről, melyen agyülés
tagjai azt a fontos határozatot hozták, hogy a tanítói javadalmak
megállapítására vonatkozó miniszteri rendeletek sérelmes pontjainak
módosítása vagy visszavonása ügyében az egyházi hatóság utján
kérv ény intéztessék az illetékes forumhoz.

Gondolkodtam rajta, hogy mikép fogalmaznám én ekérvényt,
ha reám hagyatnék, - s a következő szövegezésben állapodtam meg:

«Az alábbiakban előadott sérelmes ügyünket vagyunk bátrak az
egyházmegyében létező magyarvidéki tanítói értekezlet megbizásából
hathatós figyelmébe ajánlani, könyörögvén, hogy panaszunkat meg·
orvosoltatás végett az iIIetékes helyre eljuttatni sziveskedjék.

Ugyanis a mily nagy örömöt okozott a tanÍtóság körében a
tanítói nyugdíj-törvény azon módosítása, mely szerint (3. §) nyugdijat
tanítói teljes javadalom után, és nem mint eddig 300 frtos maximum
után várhatunk: ép oly lesujtólag hatott reánk a vallás- és közok-
tatásügyi m. k. miniszteriumnak 29751/1893 számú s a tanítói nyug-
díj-törvény végrehajtására irányzott rendelete, nevezetesen ennek két
sérelmes pontja, mely tanítói körökben sok panaszra szolgáltatott
alapos okot, és mely a mi egyletünket is panaszaink előterjesztésére
késztette.

Sérelmes az idézett rendelet azon intézkedése, hogy a tanítói
javadalom megállapÍtásánál a föld kataszteri beesü szerinti jövedelme
vétessék alapul.

Tisztelettel legyen mondva, de mi azon véleményben vagyunk,
hogy a törvény végrehajtására irányuló rendelet ezen intézkedése az
1891. 43. t. ez. 4. § e) pontjának úgy szószerinti tartalmával, mint
intentiójával ellenkezésben van. A törvény nem említ kataszteri beesü
szerinti jövedelmet, hanem általánosságban emliti a c föld illetmény
jövedelmét. >
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Sokkal ismeretesebb, sokkal gyakrabban használt fogalom a
kataszteri becsü szerinti földjövedelem, mint sem hogy honatyáink,
ha csak ezt kivánták volna a tanítói javadalomba beszárníttatni, azt
félreérthetetlen szabatossággal a törvényben ki nem fejezték volna.

Kétségtelen az is, hogy a tényleges földjövedelem a kataszferi
becsü szerinti földjövedelemnél nagyobb. Többet kap az ember a
kataszteri tiszta [övedelernnél, ha bérbe adja földjét, még nagyobb
jövedelme van, ha maga kezeli földjét, hisz a bérlő is nyerni, legalább
élni akar a bérlet után.

Sőt ha tekintetbe veszszük, hogya tanító értelmességénél fogva,
de annál fogva is, mivel rendszerint szénát-szalmát is kap fizetésébe,
miket aztán földjeinek jobb karban tartására fordit, intensivebb gazdál-
kodással ; és ha tekintetbe veszszük, hogy a tanitónak kicsiny föl-
decskéjén megterem mindaz, a mi konyhájára szükséges télen-nyáron,
a miért különben a szomszéd város piaczéra kellene fáradni, s a minek
becsérték~t forintokban-krajczárokban szinte lehetetlen meghatározni,
kifejezni; akkor nem kivánunk méltatlan dolgot, ha kér j ü k, hog y
a tanítói földnek ne k a t a s z t e r i becsű szerint, hanem
t ény 1ege s, a val ó s á g nak meg fel e l ö j öve del m e, vag y
1eg alá b bis az ill e t ö k ö zs égb en elé r het ö 1<s mag a-
sabb földbér vétessék a javadalom megállapításánal
s z á m í tás b a.

Még sérelmesebb a kormány rendeletnek azon intézkedése, mely
szerint a tanítói tiszta javadalom kántortanítóknál - az az a mint
itt vidékünkön sajnosan tapasztaljuk kivétel nélkül valamennyi fele-
kezeti tanítónál - akép állapítatnék meg, hogy a tisztán tanítói,
illetve tisztán kántori minöség után való jövedelmek levonása után
megmaradt javadalomnakismét csak fele része vétetnék tekintetbe
a nyugdijnál.

A nyugdij törvény 4. §-a egyenkint elősorolja mik veendők
számba a szolgálatban az igényjogosultat utoljára megillet ö
be sz á m í tha 1ó j a vad alm a z á s ö s sze g éne k megállapításánál,
jól megjegyezzük a beszámítható tanítói javadalmazás
összegének, vagy amint most hangsulyozzák a beszámítható tisztán
tanítói javadalmazás összegének megállapításánál. - Ugyan ezen
4. § egyenként elősorolja azt is, mik nem veendők figyelembe a
vége1!átás összegének kiszárnitásánál , és kiterjeszkedik ritkábbari elő-
forduló esetekre is, mint például a rendszeresÍtett javadalmazás kiegé-
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szÍtö alkatrészét nem képező kegyuri adományra, helyt pótlékra,
drágasági pótlékra, segédtartásra szolgáló javadalomra; épen csak
a leggyakrabban előforduló esetet, a rendszeresített javadalmazás
alkatrészét képező kántori javadalmat nem emliti meg, pedig ez a rend-
szeresített javadalmazásnak olyannyira egységes alkatrészét képezi,
hogy most költséges aparátussal lehet csak nagy vesződséggel, ugy a
hogyan elválasztani.

A népnevelésnek egyik leghathatrSsabb eszköze a vallás, és egyik
legfőbb czelja a vallásosságnak terjesztése, mely az államok jólétének
alapja. Midőn tehát a néptanító a vallásosság terjesztésére isteni
tiszteletek alkalmával kántori szolgálatok által közrernűködik, kétségen
kivül ép oly fontos és a közjó érdekében ép oly üdvös népnevelői.
néptanítói tisztet teljesít, mint mikor az iskolásokat az elemi ismere-
tekben gazdagítja. Oly mereven elválasztani a kántort a tanítótói
népiskolákban - a midón a törvény az egybeforrást hallgatagul
elismerni, szentesíteni látszik, - a hazai közügy, a józan közrnüvelódés
szempontjából sem kivánatos.

Nem kivánatos azért se, mivel hogy a tanító remélheti, hogy
ha megvénülve a munkába belefárad és tehetetlen, akkor teljes jöve-
delmével vonulhat nyugdijba; akkor a munkatért fiatalabb erőnek át
fogja engedni; ellenben ha javadalmának tekintélyes részétől el kellene
esnie, akkor bizony fáradt lélekkel, tehetetlen erővel tovább üti, véti
a tanítást, mig végkép kimerülve ki nem dől. Ily állapotnak fentartása,
állandósítása a nyugdij-törvény megalkotásakor alig volt a megvaló-
sítandó eszménykép. Hogyha pedig a tanító testi vagy elmebeli, tehát
nem erkölcsi fogyatkozás miatt hivatalból nyug dijaztatik, annál sérel-
mesebben esik, ha javadalmának nagy részétől elüttetik, ártatlan lévén.
A tanító közszolgálatainak elismerését, megjutalmazását láttuk, üdvö
zöltük az új nyugdij-törvényben, nem pedig sanyaru helyzetének
szigorítását.

Hogyha mind a mellett el kell különíteni a hitfelekezeti tanitóknál
a tanítói és kántori teendőkért járó javadalmat, akkor legalább a
munka arányában különíttessék el, hisz a munkáért jár a fizetés, a
fáradalomért a jutalom! Hetenkint 30 órát tölt a tanító az iskolában,
ezen felül készül az előadásra s javítgatja otthon a feladatokat, 2,
legfelebb 3 óráig van elfoglalva mint kántor, (az egyes funkcziókért
külön, elég tisztességes stola jár.) Eze kal apj á nak á n tor t a-
n í tói k ö z ö s j a vad a lom nak, ham á r ilyen r Ő 1 szó 1n i k e ll,
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1 e g fel ebb 1/1 fl rés z e v éte the tik iga z s ágo sos z tás sal
tisztán kántori javadalomnak.

De még az sem úgy, a hogy most folyamatban van, minden
felekezeti tanítónál egyformán és kivétel nélkül. Nem szeretünk különb-
séget tenni tiszttárs és tiszttárs között, ha mindegyik teljesíti köteles-
ségét. Egy kenyéren élő tisztviselők vagyunk. Azonban ha már
felvettetett a különbség kántortanító és tanító között, és ennek a
kántortanítókra nézve hátrányos következményei vannak; akkor tiszt
társi szeretetünk késztet reá mutatni arra, hogy különbség van az
anyagyülekezetbeli s filialis tanítók között a kántori teendőkre nézve.
A legtöbb filialis felekezeti tanító még vasárnap se teljesít kántori
szolgálatot, legalább délelőtt nem; -" és a nyugdijba beszámítható
javadalom megállapításánál mégis egyenlő elbánás alá esnek a hit-
felekezeti tanítók mind! H a ahi t fel eke zet ita n í t ó k min d-
nyá jár a néz ven e m 1e het n e elé r n ü n k azt, hog y a fen t
elősorolt indokoknál fogva a nyugdijba beszámítható
j a vad a lom meg álla p Í tás á n á 1 a k á n tor ist a n ítói j ö v e-
delem között ne tétessék különbség: hajótörést szenvedett
reményeink roncsai közül legalább megmenteni akarnánk annyit, ho gy
a z o n hit fel eke zet ita n í t ó kr a néz v e, kik min t fi 1i ali s
tanítók k á n t o r i teendőket alig hogy végeznek, kérjük
ezen körülménynek méltányos figyelembe vételét."

Kund Samu.

Jézus példázata az irgalmas samaritanusröl.
Bibliai történeti tanítás a népisk. felső osztályaiban*)

Kedves gyermekek!
Van nekünk egy szép templomi énekünk, mely szent vallásunkat

magasztalja. Figyeljetek, majd elmondom ez ének első ver sét :
"Isten felséges adománya
Vallás, te vag"y legjobb hívem;
Midön éltemet szélvész hányja,
Mit terme nélküled szívem!
Te bölcseségre tanítasz,
Ha hanyatlok gyámolítasz. "

Kinek adománya ez énekvers szerint a rni szent vallásunk?
Milyen adománya a valJás az Istennek? ("felséges" - annyit

jelent, m int : kitüriö, igen becses.) ,

*) Szerz ő e gyakorlati tanítását előadta Farádon, a rábaközi tanítói kör ősxi értekezlete
alkalmával. Szerk.
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Mit jelent az: felséges?
Mit mond tovább ez énekvers a vallásról? (.legjobb h í v e m"

ez azt jelenti, hogya va llás nekem leghívebb kísérőm, legjobb bará-
tom, - a ki nem hág-y el soha, a veszedelmek közepette sem, ~ .midőn
'éltemet szélvész hányja.")

Mit jelent az, hogya vallás legjobb hívem?
A vers vége szerint pedig mire tanít a vallás? ("bölcseségre tanít,"

ez azt jelenti, hogya vallás megtanít helyesen élni, egész életünket
az Isten tetszésére folytatni.)

Mit jelent az, hogya vailás bölcseségre tanít?
És végül mit tesz a va llás, ha hanyatlok? ("gyámolit" - azaz

ha mi magunk gyengék vagyunk s erőnket a küzdelemben fogy ni érez-
zük, - nem engedi, hogy e1csüggedjünk, hanem vigasztal és erősít, -
biztat az Istennek seg ítség ével.)

Minedbből láthatjátok tehát, hogy milyen becses, valóban felséges
adománya az Istennek a vallás!

És valjon az Isten ki által ajándékozta nekünk szt, vallásunkat?
Ugyanazért, ha hálával és dicsérettel tartozunk a vallás felséges

adományáért az Istennek, - az Istenen kivül kinek is tartozunk hálával
és dicsérettel?

Ha e szerint tudjátok azt, hogy az Isten a Jézus Kr. által aján-
dékozta nekünk a vallás felséges adományát, úgy bizonyosan szeretné-
tek most már azt is tudni, hogy a Jézus Kr. hogyan nyujtotta nekünk
ezt a becses ajándékot? Megmondom nektek: Jézus Kr. az Ő életében
és tanításában, - az Ő szent evangéliomában nyujtotta nekünk a vallás
felséges adományát. És hogy ezt még- jobban is megismerjétek, elővesz-
szük majd most Jézus tanításának egy szép példáját: az irgalmas sama-
ritánusról szóló példázatot, Luk. ]0. 25-37. - S hogy e szép példázatot
annál jobban megértsétek, elmondom először, hogy Jézus mely alkalom-
mal mondotta e példázatot. (Elmondom most a bevezető verseket a tör-
vénytudó azon kérdéséig: "Ki az én felebarátom.") Ki volt az, a ki
egyszer felállott és Jézust kérdezte? (A törvénytudók Izrael népének
tanítói voltak, kik Mózes törvényeit n1agyarázták s ezért neveztettek
törvénytudóknak. Vagy mivel általában a szentirást magyarázták, azért
irástudóknak is nevezték őket.

Kik voltak a törvénytudók? (Ixrael népének tanítói.)
Kinek a törvényeit magyarázták a törvénytudók?
Más néven hogyan is nevezték őket?
Miért nevezték őket irástudóknak ?
Jézus is magyarázta a törvényt és a zsidók szent irásait és taní-

totta a népet és pedig szebben s jobban, mint az irástudók, a miért a
nép jobban szerette Jézust hallgatni s rendesen nagy sokaságban vette

körül Jézust, hogy szép tanításait hallgassa. E miatt azután a törvény-
tudók irig ykedtek .T ézusra, ellenségei lettek s minden módon ártani
akartak neki. Elhiresztelték felöle, hogy Ö a törvényt elferdíti és nem
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tartja meg s nehéz kérdéseket tettek neki, hogy így megfogják őt be-
szédeiben.

Ki is magyarázta a törvénytudókon kivül a törvényt?
Miért szerette a nép jobban hallgatni Jézus tanítását?
E miatt a törvénytudók milyen indulattal viseltettek Jézus iránt?
Mit hireszteltek felőle?
Milyen kérdéseket tettek neki, hogy beszédjében megfogják?
Ez a törvénytudó is mit kérdez első ízben Jézustól? (Ez a kérdés

igen nehéz és igen fontos kérdés is, a mire minden ember legin-
kább szeretne biztos feleletet adni, mert az örök életre minden ember
vágyódik. Ezt a kérdést kutatták a törvénytudók is legjobban a tör-
vényben). -

Milyen névvel szólítja a törvénytudó Jézust? (Ezzel a szép névvel:
.Mester"ia törvénytudó 'meg akarja tisztelni Jézust, hogy ne g y anakod-
jék reá kérdése miatt. De Jézus belátott az em berek szi vébe. Megismerte
e törvénytudónak is rossz szándékát hogy kérdésével öt csak kisérteni
akarta; azért uem felel a kerdésre ő maga, hanem egy kérdést tesz fel
a törvénytudónak s ővele feleltet saját kérdésére.)

Mit kérdez Jézus viszont a törvénytudótól?
Melyik két parancsolatot idézi e kérdésre a törvénytudó?
Mit mond azután Jézus a törvénytudónak erre a feleletre?
A törvénytudó Jézusnak e szavaiból. "Jól feleltél, ezt miveld és

élsz" - megértette, hogy Jézus is kivá nja a törvény megtartását. E
miatt szivében röstellette és szégyenlette, hogy Jézus felől rossz véle-
ménynyel volt s azért, hogy szégyenét eltakarja újra kérdést intéz
Jézushoz.

Mit kérdez a törvénytudó másodszor Jézustól?
Erre a kérdésre Jézés ismét nem felel egyenesen. Tudta ugyanis

Jézus, hogya törvénytudók milyen saörszálhasog ató emberek, a kik
mindenen fennakadnak s mindenbe bele kapnak. Tudta azt is, hogy ő
neki ellenségei. Azért, hogy ez a törvénytudó tovább ne vitatkozhassék
vele, erre a második kérdésére egy példázatban felel: ekkor mondja el
az irgalmas samaritánusról szóló példázatot. Fip yeljetek, majd elmon-
dom Jézus e szép példázatát, hORY azt ti is megtanuljátok s belőle sz ép
és üdvös tanúlságokat merítsetek lelketek épülésére! (Elmondom a él-
dázatot végig; azután ismétlem az 1-ső szakaszt a pap és 1 é vit ft ról.)

Hogyan kezdődik Jézusnak e példázata?
Micsoda két városról van itt sz ó ?
Milyen városa volt Zsidó országnak Jeruzsálem? (fővárosa.)
Micsoda legfőbb épületük volt a zsidóknak Jerusálemben?
Mivel a zsidóknak másutt templomuk nem volt, azért hova kellett

menniök áldozni?
...5; mivel ez az ember, a kiről a példázat szól, Jerusálemből jön

azért bizonyosan milyen nemzezetbeli volt ö ?
Hová méne ez az ember Jerusálembő\?
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Jerichó Jerusálem után Zsidóország legnagyobb városa volt,
mely többek között arról is nevezetes volt, hogy ott sok pap és lévita
lakott, kik mikor a templomi szolgálat sora rájuk került, felmentek Jeru-
sálembe s azután ismét hazatértek. Ezért Jeruselem és J erichó között
papok és leviták igen gyakran utaztak. Jericho m. e. 10 mértföldnyire
feküdt J erusálerntöl, a Jordán folyó felé. Az út pusztaságon ment á t,

hol város, vagy falu nem volt, hanem csak néhány vendégfogadó. Azért
az ut mentében nagyon szerettek utonálló rablók tanyázni, kik az uta-
sokat, főleg ha '3gyedül mentek, megtámadták s kirabolták.

Kik laktak nagy számmal Jerichó városában?
Hova mentek fel gyakran a papok és leviták?
Kik utaztak tehát sokat Jerusálem és Jerichó között?
Mennyire volt Jerichó Jerusálemtől?
Milyen vidéken ment át ez a hosszu út?
Mi nem épült ezen a puszta vidéken?
Legföljebb hova térhettek be az utasok?
Kik szerettek e pusztaságon az út mentén tanyázni?
Mit tettek e rablók az utasokkal ?
~z az utas ember is a példázat szerint kikkel találkozott?
Mit tettek ő vele is a rablók?
Milyen állapotban hagyták ott az út mellett?
Azután pedig, hogy ez történt, ki méne arra az úton?
Mit kellett volna a papnak tennie, mikor azt a megsebesített embert

meglátta? (Igen, segítenie kellett volna rajta, annyival inkább, mert a
papok is tanúlták és ismerték a törvényt, ismerték tehát azt a két
parancsolatot is, a mit előbb a törvénytudó Jézus kérdésére idézett ... )

És e parancsolatok k őzül a második mit parancsol?
De a pap mégis mit tett, mikor arra a helyre jutott?
Hasonlóképen egy levita is, mikor oda ért és látta, mit tett ő is?
A törvénynek rnely ik parancsolatát nem tartották ö k meg?
És ezzel mit követtek ök el?
Ebből megtanulhatjátok, hogy bűnt követ el az ember is, a ki ha

tudna felebarátján segíteni, nem SE-gít. Egy sz.entir ásbeli hely - Jak,
4'17 - azt mondja: "A ki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, az
olyan ember bűn ős."

Mit mond ez a szentirásbeli hely? •
A pap és levita is miben vétkeztek tehát? "
Ök bizonyosan azt gondolták, h ogy ott a pusztában nem látja őket

senki. nem tudja meg tehát senki sem, hogy ők a jót cselekedni elmu-
lasztották, vagy ha segítenének is azon az emberen, ezt mások nem
látnák és azért senki sem dicsérné őket.

De ott a pusztában is, a hol ember nem volt, ki látta őket?
Ki fogja tehát majd tőlük számon kérni mulasztásukat?
Ti is azért, kedves gyermekek, gondoljatok mindig arra, hogy az

Isten mindenütt jelen van és mindenütt lát benneteket. Rosszat tehát
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ne tegyetek soha és sehol. És jót is ne azért tegyetek, hogy azért az
emberek dicsérjenek, hanem tegyetek jót azért, hogy jó tettetek kel az
Istennek örömöt szerezzetek. És a ti mennyei atyátok, a ki reátok néz,
megfizeti nektek nyilván azt a jót, a mit titkon tettetek. (Máté 6'4.)

A példázatnak ez első szakaszát elmonda tom. - Ezután elmondom
a példazat 2·dik szakaszát - a sam ari t á n us r ó 1.

Ki jutott azután arra a helyre, a hol az a szegényember feküdt?
A tamaritánusok a zsidókkal rokon nép voltak. Zsidóország k őzépsö

tartományában, Samariában laktak. Ók is az egy Istent imádták Mózes
törvényei szerint, De mivel a pogányokkal összekeveredve éltek, azért
a zsidók lenézték és megvetették őket s ellenségeik voltak nekik-

Kikkel voltak rokon nép a samaritánusok?
Hol laktak ök ? Kit imádtak ök is?
Milyen indulattal viseltettek irántuk a zsidók?
Miért vetették meg a zsidók a samaritánusokat ?
Ebből a népből való volt az a samaritánus, kiről a példázat azt

mondja, hogy mikor meglátta azt a szegény embert, meg k ö n y örü 1 t
raj ta.

Mitt tett a samaritánus, mikor meglátta azt a szegény embert?
Tudnád-e másképpen is mondani azt, hogy megkönyörült rajta?

megsajnálta, megszánta, megesett a szíve rajta.)
Ez a samaritánus úgy tett ezzel, mint Jézus is többször. P. o. mikor

egyszer nagy sokaság volt Jézussal a pusztában és nem volt kenyerük,
Jézus is meg sz á nt a az éhező sokaságot; vagyanaini ifju történeté-
ben meg sa jn á Ita azt a szegény özvegy édes anyát, a kinek egyet-
len fiát vitték a temetőbe és azt keser-vesen siratta. S bizonyosan a te
szivetek is megesik, ha láttok valakit, a ki szerencsétlenségében jajgat
és kesereg! S ez a könyörület, ez a részvét és sajnálkozás, ami J ézus-
hoz hasónlóan a samaritánus szívét is elfogta, - ez a k ö n y örü let
a fel e bar á t isz ere tet nek leg els ő nyi 1v á n u l ása.

Minek legelső nyilvánulása a kőny őrület érzése? (Mondd meg te
• • t )IS, te IS. • • •

Miről tett tehát bizonyságot a samaritánus, midón megkönyörült"
azon a szegény emberen? (arról, hogya felebaráti szeretet lakozott
szivében.)

A felebaráti szeretet azonban nem éri ám be a könyörület érzé-
sével, a puszta sajnálkozással és jajgatással, a mivel a szenvedőkön még
nincsen segítve.

Jézus, míután megszánta az éhező sokaságot, mit tett tovább?
Vagy a naini özvegy asszonyon hogyan segített?
A samaritánus is mit tett tovább, miután megkönyörült rajta?

Mire ösztönöz tehát az igazi felebaráti szeretet? (hogy tet tel
segítsünk.)

Egy szentirásbeli hely - 1 Ján. 3'18 - azt mnndja: "Fiacskáim,
ne szeressük egymást csak beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedettel
és valósággal"."
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Mivel nem elég e szentírásbeli hely szerint sz ere tni ?
Hanem mivel kell szeretni?
Igy tett a samaritánus is. Vigyázzatok most, kisérjük lépésről-lépésre

figyelemmel a samaritánus cselekedetét, hogy az ő példáján megismerjük
hog y an cselekszík az, a ki felebarátját igazán szereti és mi jellemzi
az igazi felebaráti szeretetet a cselekedetben!

Mikor il. samaritánus meglátta azt a szegény embert és megkö-
nyörült rajta, mit tett azután azonnal? (hozzám éne)

Gondolkodott-e so ká , hogy mit tevő legyen?
Várta-e, hogy az az ember majd könyörög neki?
Tudakolta-e, hogy sarnar itánus-e az az ember, vagy zsidó?
Mindezt a samaritánus nem kutatta, hanem a mint meglátta, leug.

rott a barmáról és sietve, gyor san hozzá méne, hogy minél előbb
segítsen rajta.

Milyen volt e szerint a samaritánus az ő cselekedetében? (g y o rs)
. És a gyorsaság a segítségben sokszor igen fontos. P. o. tüzi vesze-
delem alkalmával, vagy ha valaki vizbe esik ...

Vagy azzal a szegény emberrel, a kit a rablók félholtan hagytak
ott, mi tör tén hetett volna, ha a segítség késik?

S mivel a samaritánus nem töprenkedett so ká, hanem azonnal elha-
tározta magát a cselekedetre, azért ő neki eszébe sem jutott, hogy a
segítség közben öt is érheti veszedelem!

Kik fosztották ki azt az embert?
Azok a rablók most is hol rejtözhettek?
Kit is támadhattak volna meg azok a rablók?
Mit tehettek volna a rablók a sa mar itá nussal is?
De a samaritánus mindezzel nem törődik, ő szembe száll a vesze-

delemmel is, bátor és életét is kocz kára teszi, hogy segícsen.
Mivel a snmaritánus szembe szállt a veszedelemmel is, azér t milyen

volt ő cselekedetében? (b áto r)
Mijét is kész volt koczkára tenni, csakhogy segítsen?
Ezt úgy mondjuk, hogy a samaritánus ö n fel áld oz ó volt.
Milyen volt a samaritánus, mi vel életét is koczkára tette?
Ilyen ö n fel áld o z ó szer etet et tanúsított Jézus, mid ön feláldozta

érettünk az életét, hogy bennünket megváltson.
Mit tett azután a samaritánus annak az embernek sebeivel?
A sebek bekötözése milyen munka? (nehéz, fáradságos)
Mivel jár ez a munka? (fáradsággal)
Mitől nem riadt tehát vissza a samaritán ? (a f árad s á g tóI)
Mit öntött a samaritnus a sebekre? (Az olaj arra jó, hogya fáj-

dalmat enyhiti. a bor pedig a sebet tisztítja).
Mire jó az olaj? - és bor?
Az olaj és a bor, ha veszszük, mibe kerül (pénzbe, k ölt ség be.)
Mit nem kimélt e szerint a samaritánus? (k öls é get)
Azután mire helyezte fel a samaritánus a beteget?
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Előbb ki ült azon a barmon?
És most a samaritánus maga hogyan megy?
A gyalogolás pedig mivel jár?
Tehát ismét mi töl nem riadt vissza a samaritánus? (a fáradságtóI)
Hová vitte a samaritánus a beteget?
És a vendégfogadóban is rnit tett vele?
Ez azt mutatja, hogy a samaritánus a munkában kitartó volt.
Mi lyen volt e szerint munkájában a samaritánus? (kitartó)
Mikor másnap tovább kellett neki mennie, mit vett ki erszényéből ?
Kinek adta a pénzt?
Miért adta a pénzt a gazdának ?

Ebből azt látjuk, hogy mikor a samaritánus maga nem ápoihatta
a beteget, nem k imé lte ismét a költséget, segítségül hívta a vendég Fo-
gadóst és öt pénze árán annak a betegnek szinte felebarátjává tette,
ily módon szaporította ama sz env ed ő embertársa felebarátjainak számát!

Kinek a segítségét vette igénybe a samaritánus a beteg ápolásában.
Ez által a fogadóst is a betegnek mijévé tette?
Kiknek a számát szaporította ily módon? (a fel e bar átok

sz á mát.)
Mit adott ezért a fogadósnak ?
Mit nem kimélt tehát ismét, csakhogy segíthessen?
De avagy ezután elfelejtkezik-e a samaritánus a betegről?
Mit igért a fogadósnak 'mikor elment?
Meddig akarta eszerint ő a betegnek gondját viselni?
Nem elégedett tehát meg fél munkával, - milyen munkát akart

ő végezni? (egész m u n k á t)
Foglaljuk most össze mindazt, a mit: a samaritánusnak felebaráti

szer etetér öl és annak nyilvánulásár ól eddig tanultunk.

Az eddigi kérdésekből k ive sz e m és ismétlem azokat, melyeknek
segítségével kihozom a k ővetk ezö eredményt: A samaritánus legelőször
azzal tett bitonyságot arról, hogy szivében élt az igazi felebaráti szere-
tet, hogy azon a szerencsétien emberen meg k ö n y örü l t. De ő azután
cse 1eke det ben is bizonyságot tett felebaráti szeretetéről. És mi
jellemzi a samaritánusnak a felebaráti szeretetből folyó cselekedetét?
Jellemzi. az, hogy cselekedetében gyor s, báto r, ö n fel áld o z Ó, nem
riad vissza a f ár a d s á g t ó l, nem k irnél költséget, k it a r t ó, mások
se g í ts é g é t is igénybe veszi, ez által sza por í t j a a szenvedő fel e-
barátjainak számát, nem elégszik meg fél mun k á va l, - egész
m u k á t végez. S miután a gyermekek mindezt a sam ari t á n us pél-
dájában megismerték és megértették, ugyanezt az eredményt még egy-
szer, - esetleg kétszer is - kikérdezem elvon tan, úgy t, i, hogy
mindezen tulajdonságok a lan y á v á a samaritánus helyett általában a
fel e bar á ti sze re tet et teszem. A samaritánust a felebaráti szeretet
indította mindarra, a mi t tett, az ő példájában szemlélhetjük tehát és
megismerhetjük a felebaráti szeretetet. A samaritánus példája szerint
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tehát ti is! Ezzel tesztek bizonyságot arról, hogy szívetekben él a fele-
baráti szeretet!

De hátra van még megtudnunk azt, hogy kik iránt kell gyakorol-
nunk ezt az igazi felebaráti szeretetet?

Ezt is megtanulhatjuk a samaritánus példájából!
Mi kor a samaritánus meglátta azt a beteget, néz eg ette-e, hogy az

miféle ember? .
Gondolta-e azt, hogy hiszen az zsidó, ő neki ellensége, azért nem

segít rajta?
Szabad-e tehát a felebaráti szeretet gyakorlásában személy válo-

gatást tennünk?
Hogyan felelünk tehát arra a kérdésre: ki a mi felebarátunk?
Jézus erre nézve azt mondja: "Szeressétek ellenségeiteket is!"
Kiket is kell Jézus e parancsolata szerint szeretnünk?
Most a példázatot eddig elmondatom. Végül elmondom még a

példázat befejezését.
Mikor Jézus a példázatot elmondta, mit kérdezett a törvénytudótól?
A törvénytudó mit felelt e kérdésre?
Pedig a törvénytudó milyen indulattal volt a samaritánus iránt?
És mégis, megismervén annak cselekedetét, habár nehezére esett

is, mit volt kénytelen elismerni?
A helyett tehát, hogya sarnar itánust , mint ellenségét gáncsolta

volna, inkább kénytelen volt öt dicsérni. Ebből még azt is megtanúl-
hat juk végül, hogy a felebaráti szeretet által ein é m í tha t j ú kell e n-
ség ein k g ánc sol ó d á s á t és őket meg s z é gye n í t vel ef eg y-
ver e z z ü k, hogy azok nem árthatnak nekünk. (V. ö. Róm. 12·19-21:
"eleven szenet gyüjtesz az ő fejére.")

Mit tehetünk ellenségeinkkel a felebaráti szeretet által?
Mely szavakkal bocsátja el végül Jézus a törvénytudót?
Én is e szavakkal bocsátlak el titeket kedves gyermekek.
Értelmes feleleteitekből meggyőződtem róla, hogy Jézusnak e

szép példázatából az irg alma s samaritánus példáján megismertétek az
igazi felebaráti szereretet, a milyent Jézus és az ő s zent vallása kiván
tőlünk. Tartsátok meg, a mit ta nú lt a to k , Ápoljá to k, különösen szent
va Ilá su nk erejével, s zivet.ek ben a felebaráti szeretet nemes érzését. De
ne elégedjetek meg azzal, hogya felebaráti szeretet csak szívetekben
lakozzék, hanem menjelek el és gyakoroljátok azt cselekedetekben egész
életetek folyamán! És így Jézus igérete szerint kincseket fogtok maga-
toknak szerezni az örök életre - Amen. Bancsó Antal.



Itt van a szép karácsonyfa, -
A kis Jézus nekem hozta;
Nézd, hogy csillog, nézd, hogy ragyog
Istenem, de boldog vagyok / . . .

Mennyi szépet s jót lát s~emem/
»Hányat alszunk.9« nem kérdezem,
A mit vártam, mind itt látom
Betel;eszZltrózsás álmom /

, .

Szent karácsony.
Szent karácsony, köszöntelek,
Angyaliddal énekelek:
Istennek legyen dicsó'ség,
S e földön öröm, békesség/

Drága Jézus, neved áldom.
Légy eztán is jó barátom / .
Röszönöm, jó sziilék, nektek,
Hogy engemet így seeretiee /

JÓ is leszek, megfogadom,
S miként Jézus, gyarapodom
Bölcseségben, kegyességben, -
Úgy lesz áldott eg"észéltem /

Zábrák Dénes.

Pali öcsémnek.
XIX. Felebarátaink megitélése.

Sejtelmem nem csalt tehát. Magán érdek dolgozott Csepr egi úr
szivében, midőn segélyegyletetek" megalakulását minden áron igyekezett
megakadályozni. És nem is saját magán érdeke. A dúsgazdag Daczónak
si k er íilt öt meg-nyerni, hogy ellene müködjék minden olynemü törek-
vésnek, melyennek pénzügyi mivoltát veszélyeztetné. A derék Daczó
tehát uzsorával foglalkozik? Képzelhető, hogy évek óta elért sikerei
fo lytán legszebb remények keletkezhettek ügyesen számító elméjében a
község- legnagyobb részének uralmára juthatni.

Mert bizony az adós mindig függési viszonyba helyezi magát hi-
telezőjével szemben és így nem szabad, nem önálló ember, szolgája
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annak, a kinek tartozik. Az adósság bilincs az ember lábain, mely azokv
szabad mozgását akadályozza, élősdi növény a testen, melyennek drága
életnedveiből tá plálkozik, rabigája az életnek, mely azt minden lépten-
nyomon fogva tartja. A hitelező ellenben a dolog természeténél fogva
lassanként ura lesz az adósnak nemcsak az anyagiakban, hanem a szel-
lemi téren is, urává lesz adósa érzelmeinek, gondolatainak, a kar a t á-
nak, egész erkölcsi lényének.

Ebben van egyik forrása korunk azon általános jelenségének, mi-
szerint kevés, igen kevés a függetlenül gondolkodó egyén, mivel igen
sokan el vannak mer űlve adósságokba. Egy ilyen falusi bankár, ha
elég ravasz és számító, lassanként k irá lyává, parancsoló zsar no kává
fejlődhetik a falu legnagyobb részének. Ettől a szer eptöl , ilyen ra-
gyogó kilátástói ütöttétek el Daczót, hogya segélyegyletet megalakí-
tani sikerült.

És talán még se áldozat árán. Talán nem is tekinthető az áldozat-
nak, hogy Cse pr eg i inditványa folytán kénytelenek voltatok Kondor
Gusztávot megválasztani a pénztárosi állásra. Da cz ó természetesen igen
jól tudva, hogy öt magát egyszerű polgár létére nem té...rtjátok alkal-
masnak valemely hivatal viselésére, legalább veje utján igyekezett az
egyletben befolyását fentartani.

Tudom, hogy zsenge egyleteteket óhajtottátok volna ebefolyástói
megmenteni, miutá n Daczót önző, szá mitó, ravasz és ármányos ember-
nek ismeritek. Gáti úr azonban szokott optimisz ti kus nyugalmával, mely
nem sejt veszélyt ott, hol az még tényleg nem mutatkozik, közönyösen
fogadta az inditványt; és igy Varga Gyula volt az egyedüli, ki az
ellenpárt törekvését megakadályozni i~yekezett igen helyesen és
tapintatosan indokolván felszólalásat azzal, hogy más községbelire
nézve physikai nehézségekkel jár hivatala kötelességeinek pontosan
megfelelni. És mivel Varga urnak mindenesetre figyelemre m é ltó indo-
kolása a többi tagoknál visszhangra nem talált, talán nem csalódom
azon véleményben, miszerint Dacz ó már is zsebében tartja jó részét
azoknak, kik az alakuló gyülésen vejét megválasztották. Igy sikerült
neki befolyását az egyletben biztosítani.

A dolog megtörtént s ezen többé egyhamar nem is lehet segíteni.
De talán nincs is ok komoly ;:tggodalomra. Attól féltek, hogy

Kondor Gusztáv igen erős hajlamokat árul el rangjával és jövedelmé-
vel nem arányos életmódra; háztartásáben fényüz ö, szóra kozásai költ-
ségesek, feltünöen keresi magasabb körök társaságát és igyekezik azo-
kat egész életmódjában, még ruházatában is utánozni.

Igaz, hogy ez oly jellemvonás P.gy falusi tanítóban, mely nem he-
lyes életnézetet. az életbölcseség hiányát tünteti fel. De a jelen esetben
talán nem oly veszélyes, mint volna más körülmények közt, miután
Daczó elég gazdag arra nézve, hogy veje hajlamainak kielégítésére a
szükséges anyagiakat előteremtse. Aztán részben helyeselhető is Kondor
törekvése. Néktek igyekeznetek kell nem ,vegyülni bele abba a társa-
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ság ba, melynek vezetői, pásztorai vag-ytok, hanem inkább azon legyetek,
hogy mind magasabb társadalmi körbe hatolja tok. A tanítók társadalmi
állását senki sem fogja emelni sem intézkedésekkel, sem törvényekkel,
csak egyedül maguk a tanítók.

De természe-tesen távol van ettől az az irány, mely nem magasabb
szellemi élvezetet, szellemi érintkezést és igy ö n m i v e l é st ker es
abban a magasabb társadalmi körben, hanem pusztán anyagias vágyai-
nak kielégítését. Amannak rugója nemes törekvés, emezé önzés és ala-
csony hiuság, Mikor aztán az ily hiú ember minden áron ki akar vet-
közni veleszűletett egyszerűségéből, hogy a helyett a magasabb ranguak-
nak sokszor félszeg, nem ritkán az igaz keresztyénséggel, az em ber-
szeretet kötelességeivel eJlenkező kűlsőségeit öltse fel, s ezekkel
tetszelegjen a világ, vagy leginkább önmaga előtt, annak szemeiben
már maga az a tudat, miszerint ő nam született polgára annak a világ-
nak, melybe minden áron illeszkedni akar, sulyos bilincsként tünik fel,
de még inkább az a k ő rűl mény, misz er iru abban otthonossá lenni,
egyéni állása által meghatározott tulajdonaival abba beleolvadni soha
se képes. Ezek a tulajdonok a hiuságtóI ment embert nem aggasztják,
nem gerjesztenek szivében elégedetlenséget önmaga és sorsa iránt,
valamint a jó keresztény az erkölcs törvényeit, melyeknek, mint Isten
parancsának, örömmel és le.1ki megnyugvással hódol, nem tekinti lelke
szabadságát korlátozó bílincseknek. Az emelkedett lélek előtt a
rangszerint külőnbőzö szokások oly külsőségek, melynek az ember
értékére semmi befolyásuk nincs. A nnálfogva nem irigyli a magasabb
ranguak előkelő és kényelmes élétrnó dját és nem szégyenli azok előtt
saját egyszerűségét.

Az úgynevezett kapaszkodás tehát az előkelőség felé nemcsak élet-
bölcseség-nek, hanem lelki emelkedettségnek hiányát is árulja el s min-
denesetre elégedetlenségre vezet, sőt majdan idővel mindenféle kelle-
metlen, természetellenes helyzetekbe sodorja rabját s meghasonlást idéz
elő benne úgy az elhagyott, mint a keresett, de meg nem talált világgal.

A jelen esetben ez a meghasonlás annál valószinübb, mínél keve-
sebb feltétel áll rendelkezésére az illetőnek czélja elérésére. Kondor
Gusztáv törekvésének egyik legyőzhetlen és elháríthallan akadálya
lesz saját hitvestársa, kit ő az ő saját rangjánál is alacsonyabb körből
mint tudjuk, nem benső vonzalom alapján, hanem mer ö anyagi érdek
által ösztönöztetve emelt fel magához. Lehetetlen, hogy az ő családi
é letűk ben egyetértés uralkodjék, "A ház, mely magában meghasonlik,
elpusztul", mondja az irás és a dolgok természete szerint a ház pusztu-
lása kihat mindazokra, kik közelében s vele összeköttetésben vannak.

Ebből a szempontból találom aggodalmatokat alaposnak. Egész
társadalmi és közéletünkben nem egy szerencsétlen eseménynek a for-
rása az a tulságos objectivitás, miszerint embereink megválasztisa k ő rű l
azoknak a III a g á nél e t ben nyi 1v á n ul ó jell e m é vel majdnem
épen semmit se törődünk. Pedig csak részben igaz az a vélemény, mi-
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szerint lehet valaki a nyilvános életben igen hasznavehető, sőt irányadó
vezér e mh- r , ha magán életében távol is áll a feddhetlen erkölcsiség
ti szta templomától. Csak egy keresztyén erkölcs van és níncs annak
kű lő n törvénye a nyilvános és kűlő n a magán életre nézve. Jóllehet
más kötelességei vanaak a nyilvános és mások a magánéletnek s é

szerint a ki az egyik életben llyöngeségeket mutat, sőt képtelen k őte

lesség-einek megfelelni, lehet, hogya másikban sikerrel s környezetének
megelégedésére mük ődik : mégis teljes bizodalmunk csak oly egyénben
ehet, ki határozott erkölcsi alapon állván arany tiszta és aczélerős
jellemével áll jót, hogy az élet. minden körülményei k őzt rendületlen
marad az igazság ösvényén.

Midön tehát valamely közéletbeli szerepre keresünk embereket,
azt kellene mindenekelőtt figyelembe venni, hogy a kiválasztott egyén
már mint ember, képes legyen bennünk maga iránt bizalmat gerjesz-
teni. A ki nem szereti felebarátját, a kit lát, mikép szerethetné Istent
a k it nem lát. E gyönyörű szavakat úgy is lehet alkalmazni, hogya
ki mag á n életében nem k ő ve ti Isten parancsait, mikép lehet az hű sá-
fár ott, hol a k őz ér d ek előmeneteleért kell hatni, munkálkodni.

E föszabály mellett aztán Pál apostol szavait kellene megszivlelni ;
miszerint: rész sz er int vagyon bennünk az ismeret, rész szerint a pró-
tétálás. Ügyeljünk tehát arra embereink megválasztásában, hogy ne
oly forma indokolással jelöljük ki azokat. mint a hogya vitéz Csór i
vajda nevezi ki Czigányország e lsö tisztviselőit, me ly eljáráshoz - me l-
lesleg mondva - a mostani választások és kinevezések, fájdalom. nem
hasonlótlanok; hanem olyan férfiak kezébe adjuk a különféle mun ka-
k őr ő ket, kik külőriős egyéni tulajdonaiknál fogva azokra legalkalma-
sabbaknak látszanak.

É" ha előfordul az az eset, hogy valamely állásra olyan egyén
óhajtoznék, ki oda épen nem alkal rna s, legyen az bár édes testvéred,
semmiféle magán érdek által el ne hagyd magad r ag ad tat ni , hogy az ő
vágyainak éléréseben segédkezet nyujts. Magán érdekeket a közérdek
fölé helyezni semmi szin alatt nem szabad. Beh sokkal könnyebben fel-
virágoznék sok vállalat, be sokkal több áldást árasztana a közönségre
sok intézmény, beh boldogabb volna országunk, ha ezt a szabályt kér-
lelhetlen szigorusággal, rendületlen sz ilár dságg al és feddhetlen eszményt-
séggel alkalmaznák, a kiket illet!

Midön azonban embertársaid erkölcsi tulajdonait mérlegeled, távol
legyen tőled az a gondolat, misz e rint a kik bizonyos tekintetben gyen-
géknek vagy épen gonosz indulatuaknak mutatkoznak, azokat meg ve-
tésre méltóknak tartsd és azt higy jed róluk, hogy azok az emberi tár-
sadalom magas czéljaira nézve hasznavehetetlenek, sőt veszedelmesek.
Sohasem tudtam megbarátkozni az erkölcsi nézetek amaz á llá.spontjá-
val, mely sz.er int sokan az embereket jók és gonoszak osztályára mere-
ven elkülönítik. Csodálatos teremtmény az ember: a tökélynek és
gyarlóságoknak, a szellem magasztosságának és az anyag szennyének
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kimagyarázhatlan vegyülete s egészben véve ép oly megfoghatatlan
mint mega a Teremtö. Valamint a Jézus szavai szerint senki sem jó,
ugy - én azt gendolom - senki sem oly gonosz, hogy keblében az
Isten oltára teljesen romba dőlt volna, hogy benne az erkölcsiség virá-
gának gyökerei végkép ki volnának halva. Bölcs mondásként tartottam
mindig emlékemben, a rnit még gyermekkoromban tanultarn : A rossz
ember vétkét megvesd, de magát, mint embert, szeresd. Óvatos légy
kedves öcsém felebarátaid megitélése k őr űl, midön azok egyes szavai-
ban, egyes tetteiben, gondolkodásmódjáhan erkölcsi hibákat fedezel fel'
Az a szer etet, mely mindeneket elfedez, mindent remél, hassa át g'on-
dolataidat. Bizton hiszem, hogy nem egy esetben édes csalódás váltja
fel első rosszaló itéletedet. Nemcsak mivel az embert nem könnyü,
mo ndanárn lehetetlen egészen megismerni, az ő erkölcsi tulajdonait leg-
apróbb részleteiben telbonczolni és kitárni, de mivel nem is marad az
emberek legnagyobb része teljes életében ugyanaz. hanem az idők és
körülmények szerint változik, nevelődik és e változásban erkölcsi lé-
nyének mindinkább fénylő oldalait, majd meg' sötétebb arczát for-
dítja felénk.

Ismétlem tehát: győzzétek le aggodalmatokat. Mert minden mun-
kának, minden terv megvalósításának kezdetén végtelenül fontos az,
hogy az ember bizodalommal fogjon hozzá. Az aggodalom nehéz kölönc
az ember lelkén, ködbe borítja szemeinket, midö n oly igen szükséges
volna tisztán látnunk, előitéletekkel honosítja meg ez értelmet, m id ő n
oly igen. szükséges volna, hogy a szabadon, függetlenül gondolkodni
és itélni képes legyen. Bizodalomteljes szeretet és mindenekre kiterjedő
k őr űlt ek intés vezéreljenek benneteket mindenütt. Legyetek szelidek,
mint a galambok és okosak, mint a kigyók.

Sass János.

Temetés van
Temetés van, - temetés van,
Öszi szellő fujdogál,
Öszi szellő gyász dalára
Sárga levél földre száll.

Föld porával egyesülö
Sárga levél, mi.t besz él ?
Hogy csak alszik s akikelet,
Zöldre festi, - s újra él.

Életünk is olyan mint az
Ágon rezgő falevél,

Addig élünk míg szivünkben
A reménynek magva él.

Markóczi Imre.
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Gondolatok.
A ki a gyermekeket tökéletesen ártatlanoknak tartja, annak a,

gyermekek lelki világáról ideája sincs. Olyan szernbesz ő kö hazudozást,
olyan rút irigységet, olyan megtestesült önzést nem találunk sehol
mint a gyermekeknél.

*
Sok szülö gyermekénél nagyobb sulyt fektet az illendőségre, mint

az erkölcsösségre.
:1<

Zsarnokilag nevelt, rabszolgailag fegyelmezett gyermekek - szü-
ö ik halála után - a fe lsza badú lt szenvedélyek játék szer ci lesznek.

*
A szabad elhatározást korán meg kell engedni a gyermekeknek,

hogy később szabadságukkal vissza ne éljenek.

Szomoru, hogy a paedagógia terén gyakorlatilag müködő egyének
munkálkodását az illetékes közegek csupán a szerint itélik meg, men Y:
nyi t tud nak és nem egyuttal a szerint, mil y e ner k öle s ft e k -
tanítványaik.

*
Az ész müvelésének áldása csak a sirig terjed; a szív nemesitésé-

nek üdvös volta kihat a siron túlra is.

*
Magunknak kell pótolni, mit szülöirik és tanítóink neveltetésünknél

elmulasztottak. Ha mi magunk nem igyekezünk pótolni, pótolja a világ.
Csakhogy a világ rendkivül kemény és szigorú leczkéket ad.

*
A gyermekek nevelöik gyengeségeit mindig ki tudják zsákmányolni.

*
Önállótlan szülőknek konok gyermekeík vannak.

*
A serdülő gyermekek sirásának őszinteségét nem ajajszavak, hanem

a könnyek bizonyítják.

Rossz nevelési rendszer az, midón a gyermek egyik szülőjének
parancsolata ellen- feljebbezhet a másikhoz.

Ladányi
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.A. vasi felső ev. egyházmegye első körénok tanítói
értekezlete.

Nevezett kör folyó évi október hó 25·én Fe lsö-Lő vön tartotta meg·
őszi gyülését Ma nni n ger Gy ö r g y borostyánkői lelkész ú r elnök-
lete alatt.

A kör tagjai szép számban megjelentek; jelen volt 23, igazoltan
elmaradt 1.

1. A szokásos üdvözlés után Knöbel Mihály helybeli tanító
tanítványaival (lU. csoport) érdekes, azért feszült figyelemmel hallgatott
előadást tartott, melynek tárgya a kátéból a 4. parancsolat volt.

2. A gyermekek elbocsátása után elnök ur meleg szavakban meg-
nyitja a gyülést. Megnyitó beszédében megköszöni a tagok b izalrnát, a
tavaszi ülésen történt elnökké válasz tá sáért és biztosítja az értekezletet,
hogyatanügy felvirágoztatásán és a tanítói kar érdekeinek előmozdí-
tásán tehetsége szenint teljes készséggel k őzrernunkál . Végre müködé-
séhez a tagok szives támogatását és az Isten áldását kérvén, az értekezletet
megnyitottnak jelenti. - S te t t ner Gy u la esperes úro a k őr nevében
köszönetet mond az elnöknek a szép megnyító beszédért é'\ azon remé-
nyének ád kifejezést, hogy az Isten áldásával nemsokára haladást
észlelhetünk, mert bizton hiszi, hogy fáradozásunkat siker koronázza.

3. Következett volna a gyakorlati előadás fölötti birálat és eszme-
csere. De rniutá n az előadás mindenben megfelelt és a tagok osztatlan
tetszésében részesü lt, senki sem szólt a tárgyhoz; ennélfogva az egylet
az előadás fölött teljes megelégedését fejezte ki.

4. Leyrer János edeházi tanító olvasta fel "A vallástani
tan anyag nak rés z 1e tes beo szt ása 40 isk o 1a i hét r e, a z o s z-
tat 1ann é pi s kol á ban" cz írnű dolgozatát. Ezen nagy szorgalommal
szerkesztett munka 2 szakaszra oszlik.

1. A vallástani tananyagnak megállapítása. Megállapítja: mit és
mennyit kell felvenni tananyagul egyes csoportokban. A megáJlapitásnál
alapul szolgált a kerületi tanterv. - 2. A tananyagnak részletes beosz-
tása kijelöli, mit kell hétről-hétre tanítani, hogy a tananyag 40 hét alatt
fel legyen dolgozva. A beosz tásnál tekintetbe vétetett a helyi viszonyok
által korlátolt szorgalmi idő. A kör némi észrevétel mellett teljes meg-
elégedését nyilvánítja a munk aho zó nak és köszönetet szavaz neki. -
A dolgozat birálatra lett kiadva Karrie-r József drumolyai, és Bauer
János góberfalvai tanítóknak.

5. Néhány eg y leti ügyelintézése után Leyrer János edeházi tanító
következő inditványt terjeszti be: Alakitsunk egyletünk tagjai
számára segélyalapot. - A sovány fizetésböl a tanító nem
szerezhet magának vagyont; azért gyakran adósságba merül, ha balsors
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éri, vagy ha gyermekeit valaminek taníttatni akarja. Ez által csüggedtség
támad a szeg ény tanító sz ívéb-.n. a m i hátrányára van a tan ügynek is.
Lep yűnk egymás segítségére és ne késsűn k szerencsétlen tagtársainknak
egy alakítandó segély-alap által némileg enyhűlést nyujtani. Ezen indít-
vány egyhangulag elfogadtatott és inditványozó felkéretett, hogy a
tavasz í ülésre egy alapszabály-tervezetet terjeszszen elő. Erre egy jósz ivű
tag úgy nyilatkozott, hogy na ezen segély-alap életbe lép, hajlandó 5
frt. ;;.1a ptőkét lefizetni.

6. A jövő tavaszi gyülés helyéül Men t s é r tüzetett ki; mun ka-
hozókul kineveztetett : Pon grá ez S á n dor (Háromsátor) é" Wer t sch
Gusztáv (Fe hér patak j ; azon kivűl Brunner Jáno,> mint helybeli
tanító gyakorlati előadást tart. .

Ezek után elnök úr a jelen volt tagtársaknak, kitartásukért kősző-
netet mondván a gyülést délután 11/2 órakor bezárta. -er.

A vasi közép egyházmegyei tanítók értekezletéről.
A vasi k őz ép egyházmegye magyarvidéki ta nitói október hó 25-én

Csánigon értekezletet tartottak, mely alkalommal d helybeli tanító
gyakorlati előadast tartott a természettanból kisérletekkel. Az előadás
zárt ülésben behatóan megbiráltatott és általános elismerést aratott.
Majd nyilvános űlésben, melyben a község és hitközség elöljár óság a is
jelen voltak, a "Kapi.Papp"-féle olvasó s tankönyv általánosságban is,
egyes részeiben is, egyes előre vállalkozott előadók jelentései nyomán
birálat alá vétetvén, két óráriá l több időt igénybe vett eszmecsere után
megállapít tat ott az értekezlet véleménye, mely a szer zök kel közöltetni
fog. Ezután kőv et kezett egy a tanítókat szélesebb k őr ben is érdeklő
indítvány, melyszerint a tanítói állomásokkal egybekötött és a nyugdijba
beszámítható tisztán tanítói javadalmak kiderítése tárgyában jelenleg
folyamatban levő tárgyalások eredménye a va1\ás és k őz ok t. m. kir.
miniszter urnak 29751 számu rendeletének két sérelmes intézkedése
mia tt a tanítók ra s tanügyre nagyon káros levén, az értekezletből
kérvény volna intézendő az egyházi hatóság utján az illető forumhoz,
hogy a rendelet azon sérelmes pontjait vegye vissza, vagy legalább
módostts a. Az indítvány e!{yhangulag. elfogadtatott es megokolásának
forrnuláz ása, valamint a kérvénynek elkészítése bizottsághoz uta Itatott.

Kund Samu.

A somivó-vidéki ev. tanítók értekezletéről.
"

1. Öszi tanító-g yülésüuk október hó 31. napján Nagy-Szőllősoen
tartatott meg. Kalmár Pál elnök buzgó ének és ima végeztével, magvas
megnyitó beszédében a jelen volt tagokat üdvözölvén, őket hivatásukban
kitartásra buzdította. Megnyitó beszédében fájdalommal emlékezett meg
egyházmegyénknek elhuyt világi felügyelőjéről Purgly Sándorról. Az
emlékezetben feJujította az elhunytnak egyházmegyénk felvirágzásában
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tett nagy és sokszoros érdemeit. Mely beszédje után agyülést meg-
nyitottnak nyilvánította.

2. Következett Sza bó Gyula nag y-szöl lösi másod-tanító gyakorlati
előadása, az «öszi idör öl,» Gyakorlati előadása s tárg-yának megválasz-
tása, ugyancsak ta láló volt, Előadása meglehetősen sikerült volt; neki a
tanítói kar köszönetet szavazott.

3. Azután Lász ló János alelnökünk által a tanító-egylet javára
adományozott 100 frt tő1(ének elhelyezése és gyümölcsöztetl'>se képezte
a megbeszélés tárgyát.*)

4. Egyházmegyei, valamint kerületi gyülésre küldendő képviselőknek
választása ügyében, a beadott titkos szavazatok ősszeg yűjtettek,

5. Kalmár Pál lelkész úr, egyletűnk buzgó elnöke, az egyesületi
könyvtárt több rendbeli értékes könyvadományozásával g azdag ítot ta.
Nemes adományáért neki az egylet köszönetet szavaz.

6. Majd Pataky Béla esékuti tanító olvasta fel birálatát Szente
Gyula gerg-elyi tanitó eme munkája felett: -Sz emléltetésl tanmód az első
oktatásnál .• Noha a biráI at a gyülés vége felé olvastatott, mégis a
szakszerű birálat mindvégig fokozódott figyelemben részesült. Pataky
Bélának bir álatáért az értekezlet jegyzőkönyvileg köszönetet - elis-
merést szavaz.

7. A Pápán tartandó tavaszi közgyülésre munk át hozni igérkeztek :
Pintér Sándor ajkai és Pataky Béla esékuti tanítók. Még pedig Pintér
Sándor, Szabó Gyula gyakorlati előadását pótlólag irásban fog hozni
munkát •a gyakorlati előadás elemeir öl s ; Pataky Béla munkájának
czime pedig a következő: •Miket kell a tanitóknak, mint nevelőnek
ismerni •.

8. Pataky Béla inditványozza, hogy az egylet testületileg legyen
tagja az alakulandó kerületi tanítói-egyesületnek. Többek hozzászólása
után a megállapodás abban történt, hogy várjuk el a vásárt napjáig, az
az ha majd a kerületi egylet megalakul; akkor lépjünk be mi is a sora-
kozók közé.*)

9. Olvastatott továbbá Pataki B. inditványa, s a most folyamatban
levő tanitói nyugdij sérelmes ügyében a nagymélt. va.llás és k őzoktatás-
ügyi miniszteriumhoz intézett felirata. Inditványában részletesen .kifejri,
hogy mig az állami és községi tanítók fizetésének összege teszi nyug-
dijuknak összegét is, addig a felekezeti tanítóknál, fizetésük összegének
csak felét veszik a nyugdíj alapjáúl. Sérelmes a továbbá nagym. vallás és
k őzokt. miniszter urnak azon utasitása a közigazgatási szolgabirákhoz,
hogy a tanítók fizetésének összegezésénél az ingatlan birtykoknak nem
arányos jövedelme, - hanem csak a kataszt. tiszta jövedelem vétessék
a lapúl. Ezen sérelmek orvoslása éágett a memorandum elkészitésével az
egylet Pataky Bélát bízta. meg.

*) Érdekes volna tudni: mi volt a határozat! Szerk.

*) Ha minden egyházmegyei tanító-egyesület így határoz, akkor valjon kik fogják megala-
kítani azt a kerűléti tanító-egyesületet? Szerk.
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10. Végül Halász Pál volt hanyi tanító bucsu-Ievele olvestatott fel.
Alig hogy Halász kartársnak a tanítói pályától, - melyen oly hosszú
évek során fáradhatatlanúl buzgólkodott. - való távozása feletti sajná ,
latunknak adtunk kifejezést, máris újabb szomoruság fogta el szivünket,
ugyanis László János, szeretett alelnökünk, és testvére Lász ló Mihá ly ,
veteránaink párosával jelentik ki, hogy a hosszas fárasztó munka után
a nyugalomba óhajtanak vonulni. Igazán a bánatnak könnyei jelentek
meg a kartársak arczán, mídön szeretett alelnökük a fájdalomtól szó lan i
is alig birván, bucsuzik tanító társaitól. Majd elnök urunk az Emausba
menő tanítványok szavaival igy szól bucsuzó alelnökünkhöz: "Uram
maradj velünk." De ő már a rég kiérdemlett nyugalomnak tartja fenn
hátra levő napjait, s kéri az értekezletet, hogy emlékezetében megtar-
tani sziveskedjék. Ez en ő kér ése csakugyan elmaradhatott volna, mert
nemcsak 100 frt alapr ö kéje, nemcsak több kötetre menő könyvtári
ajándéka; hanem kiváltképen eddig kivivott érdemei biztosították, hogy
emléke élni fog közöttünk. Pataky Béla,

ev. tanító.

A kemenesaljai ev. tanító-egyesület közgyüléséről.
A kemenesaljai ev. tanító-egyesület f. é. nov, 8-án Ns.-Dömölkön

tartá őszi közgyülését, melynek tárgyát kizárólag apróbaelőadás meg-
tartása s a fölötti eszmecsere képezte.

Dubovay Béla lelkész és dr. Berzsenyi Jenő világi elnök urakon s
az igen szép számmal megjelent egyleti tagokon k ivül jelen voltak a
gyülésen Nagy Sándor kernenesaljai.ev, esperes, és Varga Gyula vönöczki
lelkész urak.

Dr. Berzsenyi Jenő világi elnök úr a jelenvolt tagokat üdvözölvén,
azon tény fölött, mikép az előadó tanító idegen iskolában, idegen gyer-
mekek közt szándékozik próbaelőadását meg tartani, s ez által a gyermekek
előre való elkészítésének, a mi évről-évre sajnosan tapasztaltatott, -
még gyanuját is végkép eloszlatja, s egyszersmi.nd az előadásnak k őny.
nyebb és igazságosabb elbiráltatását lehetövé teszi, - örömének adván
kifejezést a gyülést megnyitja s felszólítja Rózsa János kis-somlyói
tariítót próbaelőadásnak meg tartására.

Rózsa János előadó-tanító a gyermekekhez az ismerkedést illetőleg
néhány szót intéz ve, ima után megkezdte előadását, melynek első tárgyát
Magyarország történetéből merítette. Előadásának anyagát e tantárgyból
1. Béla király korrajza és története képezte, - a felsőbb osztályokban.
A tanítás folyamán a kitüzött czél irányában, - elbeszél vén a törté-
netet, nevezetesen: Béla párbaját a pomerán vitézzel; harczait a néme-
tekkel, k ir á ly i bátyja Endre idejében; Endre bátyjának trónja megvé-
delmezését ; s ennek fejében a trónra r.ézve tett igéretét; ezen igéretből
eredett vísz á lyok at ; a tisz a.vár kony i történetet; Endre halálát; Béla
királyságát; a fehérvári országgyülést ; érdemeinek feltüntetésékép -
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az ipar és kereskedelem emelését; s a ker. val l.i.s megvédelmezését ;
és végül Bélának Dömösön történt véletlen halálát; - a történeti
helyeket a térképen folyton mutatta. A történet elmondása után az
elbeszéltet a gyermekektől lekérdezi, azután összefüggésben emondatja;
végül a tisza-várkonyi jelenetet képben felmutatja.

Ezután a fe!sőbbosztálybelieknek a hónapok neveinek leirasát(? Szerk.)
adván fel csendes foglalkozásúl, második tárgyúl az alsóbb osztályokban
a beszéd- és értelem-gyakorlatok folyamán a természetrajz köréből az
almának megismertetését választotta. Az almának természetben való
mutatása kapcsán szemléltette az alma rés zei t : héját, belét, magját,
alakját, nagyságát, szinét,izét,nemeit. A gyünölcsrőlszólván,
elmeséli az alma mag történetét, melyben a mag kikelését, fejlődését,
beoltását és gyümölcstermő fává levését tünteti fel.

A csendes foglalkozásui feladott munkák átnézése után a szemlél-
tetett almát a kisebb gyermekek közt felosztva. - az előadást imával
bezárja.

A gy~lés ekkor zártkörüvé alakuIván következett az előadás meg-
birálása s a fölötti eszmecsere; melynek alapján il. történet tanításánál
a módszer az egylet részéről helyesléssei találtatott. A történet némely
helyen nem a tényeknek megfelelőleg adatott ug"yan elő, de ezen hiányt
az előadó pótolta élénk előadásával, a történet-tanítás czéljának megfe-
ielőleg óhajtandó lett volna Béla hazafiasságának feltüntetéséből kifo-
lyólag a haz asz ere tet et jobban szemléltetni s erre indítani. Csendes
foglalkozásúl pedig az elbeszélt történet leirását lett volna jobb feladni.
A beszéd és értelem-gyakorlatok előadására vonatkozólag az egylet
kimondja, mikép az előadás úgy tárgyánál, módszerénél, mint előadási
modoránál fogva dicséretre méltó. A fa oltása tárgyalásánál óhajtandó
lett volna az erkölcsi tanulságot - a gyermeknevelésre nézve - levo-
natni. S habár a tett kérdések többször kifogásolhatók voltak, mégis,
tekintve az előadás élénkségét s_ egyéb érdemeit, úgy ezen, mínt a
másik tárgy előadása fölött az egylet megelégedését fejezi ki.

Mid ön még az egylet tagjai magukat a karéneklésben gyakorolták
volna, végül Dubovay Béla lelkész-elnök ur az egyletnek uj tagjait a
munkára buzdítva, ~ az összes tagokat az egyetértésre serkentve, - a
gyülést bezárta. K.

A rabaközi evang. tanítók értekezlete.
A sopr oni alsó evang. esperességi tanító egyesület rábaközi köre

november Ib-éri tartá Farádon őszi értekezletét. A kör tagjai - egynek
kivételével - teljes számban voltak jelen; azonkivül megjelentek az
egyesület soproni tagjai kőzül : Bancsó Antal, Papp József és Bakó Samu
urak. Ha egyéb nem, már az a körülmény is, hogy ily kellemetlen télies
időben majdnem teljes számban megje le nte k a tagok még a messze távolból is,
eléggé fontossá tette volna előttünk e napot; de még fo ntossabbá lett

"
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az által, hogy vendégekül olyan egyéneket üdvözölhettünk szerény
körünkben, kík részint magasabb társadalmi állásuk, részint nagyobb
müveltségék által, hatalmas pártfogói lehetnek a tanítóság ügyének.
E nagyon tisztelt és szivesen látott vendégeink voltak: Dr. Masznyik
Endre és Stromp László theolog. akadémiai tanár urak Pozsonyból,
továbbá Hajas Gyula főszoigabiró úr Csornáról és Dr. Ajkay Béla úr,
mint tiszteletbeli "tag Kisfaludról. "-

Nem kevésbbé volt kellemes a tagokra nézve az a meglepetés is,
hogy a soproni tanítóképző igazgatóságának engedélyével az intézet
negyedéves növendékei k őzül nyolczan eljöttek az értekezlet meghall-
gatására, kik a gyülést megelőzőleg egy preczizen előadott négyes han gU
karénekkel gyönyörködtették a hallgatóságot.

A buzgó karének s az iskolás gyermekeknek áhitatot keltő imád,
sága után Laucsek Jónás esperes úr egyesületi elnök szivélyesen üdvö-
zölvén a tagokat és a kedves vendégeket, a gy ülést megnyitván, felkéri
Bancsó Antal tanár s tagtárs urat a mult évben igért tanításának
megtartására.

Bancsó tanár úr, mint tudjuk, már több év óta a soproni ta n ító-

képzőben a vallástant tanítja. Hogy mily avatott kezekben van letéve
az isteni tudomány magyarázása, azt nem csak azok tudják, a kik sze-
rencsések voltak már az ő ihletett ajkáról - ott az intézetben k őz vet-
lenül azt hallani - hanem azok is tudják, kik e becses lapokhól gyö-
nyörködve olvasrák az ő elragadó fejtegetéseit Jézus példázatairól.

E kör tagjai azonban még azon ritka szerencsében is részesültek,
hogy a mult évben szinte ez y ilyen fiók ér te kez let alkalmával Kereszt-
ur ott, a tagok kérésére tartott a pé ldá zato król egy rögtönzött előadást,
mely alkalommal szép és VOIIZÓ előadása, világos és meggyőző érvei és
bámulatos logikája által, a tagok figyelmét eg-észen lekötötte. Hogy
pedig a tanításaiban foglalt elméletet gyakorlatilag is bemutassa, vállal-
kozott ugyanakkor arra, hogy mint az egyesületnek rendes tagja, a
jövő évben a gyermekekkel együtt tart mintaelőadást egyik példázatról.

Nem k is érdekl6déssel néztünk tehát az igért m inta ta n ít á s elé, és
tettük fel magunkban azt a kérdést: vajjon mint fogja magát feltalálni
egy oly magas regiókhoz szokott tudós férfi alant a föld szinén egy
tudatlan k is sereggel szemben, melynél csak a Teremtő által adott kevés
csiszolatlan természetes ész van meg, s így ő olyan semmi, miből idővel
minden lehet ?!*)

Bancsó tanár úr mintat~nításával meg-mutatta, rnint kell és lehet
az ártatlan gyermeki sziv világába befér köz ni, és ott a szép és jó iránti
érzés hurjait a Jézusi tudomány - a vallás - megértetésével rez~
gésbe hozni.

Előadó úr az "irgalmas samarltánusv.ról szóló példázatot választá
mintatanításnak.

*) A farádi iskola, s buzgó tanitója, Szij Lajos ur igazolására meg kell jegyeznünk, hogy az'
a gyermeksereg épenséggel nem volt tudatlan és csiszolatlan, mint alt szerz ő bizounyár a csupán
irálya emelkedettsége folytán állítja. Szerk.
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Legelsőben I Isten felséges adománya" czimü egyházi éneket mondá
el a g yermek ek nek ; ebből megértette velük azt, hogya vall á s min t
leg főb b j ó, az Isten fel ség es· a dom á n y a. Ezen felséges ado-
mánynyal Jézus ismertette meg az embereket, az ő páratlan. szép
tanitásai által, melyeknek legszebb gyöngyét a pél d á z a tok képezik.

Körülbelül ilyerforma bevezetés után tért rá előadó ú r a tárgyul
kitüzött példázat elmondására. Ezután következett annak szakaszonkénti
tárgyalása és magyarázása, melynek alapján a gyermekek maguk hozták
ki a következő szép tanulságokat: az igazi keresztyén feleharáti sze-
retet cse 1e k v é s ébe n gyor s, kés z a z áld o z atr a, ö n fel áld o z ó ,

nem kim éli a f ára d s ágo t, kit art Ó, e g ész m u n k á tak a r
v é gez n i és más o kat isb e von a m ű k ő d é sek ö r ébe.

A példázatnak tárgyalása oly szépen sikerült, hogy öröm volt
hallgatni és látni a hallgatóságnak azt, midőn az értelmesebb gyermekek
a világos kérdésre a magyarázat hatása következtében a maguk sza-
vaival vágták ki a kivánt helyes feleleteket. A birálat a legnagyobb
elismeréssel mondotta ki, hogy. előadó urnak mintatanítása úgy az
előadás, mint a magyarázat tekintetében, teljesen sikerült. A példázat
begyakorlása az idő k imé lése tekintetéből elmaradt. Bancsó tanár úr
ezen gyakorlati mintatanításával az egyesület minden tagját hálára
kötelezte maga iránt!

A második előadó Schranz József sobri tanító volt, ki történeti
tanitásúl'; Kálmán királyt választá. A szép és folyékony előadás tetszett
a hallgatóságnak, és ha mégis minden tekintetben nem sikerült úgy, a
mint az előadó maga is szerette volna, azt annak lehet tulajdonítani,
hogy sokat talált egy leczkébe felölelni s a gyermekek már kimerültek
voltak. A kikérdezésnél lehetőleg kevés kérdéssel igyekezzék a tanító
az elmondott történet velejét, a gyermekek szabadabh feleleteivel
visszaadatni.

A jövő érlekezlet helyéül a nérrieti-i iskola tüze tett ki, hol e lő-
adókul ajánlkoztak: Kiss Sándor, beledi tanító a történetből, Bakó Samu
úr pedig a számtanból.

A szellemi táplálék után most a helybeli vendéglős fehér aszta-
lánál a testi táplálék következett. Ebéd közben megeredtek a szebb nél
szebb toasztok özöne, melyeknél szellemesebbet ritkán lehet hasonló alkal-
makkor hallaui. Hérincs Lajos farádi lelkész úr kezdte meg és ékes
szólással éltette az elnökséget és az egylet tagjaít; utána Laucsek
Jónás elnök ur szintén az egylet tagjait, továbbá a pozsonyi vendégeket,
a képezdei negyedéves ifjakat, mint a jövö reményeit, ugyszintén Takács
Samu elnök társát élteti, kit fájdalommal kellett ez alkalommal nélkü-
löznünk, Szij Lajos farádi tanító Hajas Gyula föszolg abiró urér t, mint a
tanítók igaz barátjáért ivott; viszont Hajas Gyula föszolgabiró úr a
tanítóságot, az egyesület vezetőit és a soproni tanárokat élteti. Dr. Masznyik
Endre, utóbb Strornp László tanárok általános figyelem mellett éltetik az
egyesületet, megpendítve a tót esperességnek az itteni magyar esperes-
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ségekkel való egyesülési eszméjét azon czélból, hogy az ottani pánszláv
áramlatnak elfojtására nekik, mínt kisebbségnek segítséget nyujtsanak.
nKönnyü önöknek - mondá Stromp - itt aRábaközben jó hazafiaknak
lenni; jöjjenek el mi hozzánk és ott mutassák meg, minket segítve az
igaz hazafiságot!" Mondottak még toasztokat Brancsó tanár ur, Szutter
tanító ur és Dr. Ajkay Béla ur.

Annyi bizonyos, hogy mindegyikünk a tapasztaltak hatása alatt, a
legjobb gondolatokkal eltelve hagyta el Far ádot, és kivánhatta magában:
Adjon Isten minél előbb egy ily hasznos és tanulságos kedves napot!

K. S.

Könyvismertetés.
Erzsébet lengyel királynénak a királyi gyermek neveléséről fiához, II.

Ulászló Magyar- és Csehország királyához irt könyve. A bécsi cs. és kir. udvari
könyvtárnak 10573. sz. XVI. századi codexéből fordította dr. Uh 1á 1: i k János
nagyszombati érs. főgymnasinmi tanár. Különuyomat a "Kalauz"-nak: 1892/93.
évi folyamából, Pozsony. Stampfel Károly kiadása, 1893. Ára?? Ezen 56 lapra
terjedő rendkivül érdekes könvvecske, melyet a fordító a XVI. századból származó
másolatból ültetett át, csak nem régiben került ki a sajtö alól. Úgy látszik, azt
a polgári egyszerüségre való hajlamot, melyet a királynői iré fiának oly melegen
a lelkére köt, Frigyes német cszászár udvarában szívta lelkébe. kinek gyámko-
dása alatt nevelődött öcscsével, Lászlóval, a későbbi V. László magyar
királylyal. "Azt beszéli a krónika, hogy a herczegkisasszony majdnem eladó lány
korában is rongyos czipőben és ütött-kopott ruhában járt. Szellemi nevelése
azonban jó lehetett." Tanuságot tesz erről ez az érdekes paed. munka, malynek
szerzőségét neki tulajdonítják. A mű megirására az alkalmat Erzsébet fia, Ir.
Ulászló feleségének, Annának reményteljes állapota szolgáltatta. Nem írjuk alá
a gyermeknevelés körül érvényre emelni óhajtott minden elvét, de szamos oly
gondolattal találkozunk a könyvecskében, melyeket a modern paedagogia is szi-
vesen vall magáénak, s a melyek tanulságosak, nemcsak a királyi, de az egyszerü
polgári gyermek nevelőire nézve is. Ajánlja fiának, .hogy gyermeke nevelését
annak születését51 kezdje. EIne mulasszon semmit, a mi egy hires király
neveltetésével megkivántatik. "Igen sok füg-g" attól - ugymond - sőt Plato
állítasa szerint minden attól függ, hogy hogyan szokta meg az ember ezt vagy
azt a dolgot gyermek és ifjukorában." Történeti példakkal illllsztl'álja,bogy a
gyermeknek legjobb anyja tej éveI táplálkozni. Idéz erre vonatkozólag Xenophon,
Theokritus és Vergiliusból (a mi egy kissé gyanús szíuben tünteti fel a királyné
szerzőségét). Általábón a mü tele van klasszikus idézetekkel s ez a körülmény
erősen valószinűvé teszi, hogy apokrif művel van dolgunk. Ez azonban legfeljebb
a könyv érdekességéből vonna le valamit, de semmit annak értékéből. Ajánlja
a vallásossággal kapcsolatban az igazságosságra, kitartásra, tűrelemre. béketűrésre,
nagylelkűségre, önbízalomra, állhatatosságra való nevelést. E tulajdonságok lesznek
az uralkodónak legfőbb ékességei. Dícséri a mértékletességet s óhajtja, hogy a
királyi gvermek néha köz ö n ség es emberek ételeivel is táplálkozzék.
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A tanulásra legnlkalmasabb iddnek tartja fl hajnali órákat. Ezután a gyer
mek 6 órát pihenjen, mozogiou fl szabadban és tornazzék. Tanulja Vergili ust és
Homerost. ismerje Cicerót, különösen annak leveleit és a Tusculanae disputa-
tions-t, főleg pedig Xenophon Kyropaediáját. Tanuljon meg vadászni, alattvalói-
val szetényen bánni s ne egyék többet négy tál ételnél. Legyen szavatartó, ön-
zetlen bőkezű: egyszóval meglegyen benne minden oly erény, maly alattvalói
szeretetét, becsülését számára biztosítsa. A könyv elolvasása bárkinek kellemes és
fanúlságos idfítöltéaűl szolgál. -ó -so

Lakóhely.ismertetés és Sopronmegye földrajza. A min. tanterv alapján a
népiskolák ITI. osztálya számára írta Papp József. Sopronmegye térképével s a
szöveg közé nyomott 16 képpel. Pozsony-Budapest, 1893. Kiadja Stampfel Károly.
Ára kötve 60 fillér (30 kr.) Protestáns népiskolai irodalmunk terén nem először
találkozik az olvasó szerzf nevével. Azonban alig végzett a szerző érdemesebb
munkat, mint a mikor tíz évps gyakorlati tapasztalatának sikerült lenyomatát,
Sopronvármegye tanít6ságának kétségtelenfil nagy örömére közre bocsátotta. Mert
hát ez a 37 lapra terjedő könyvecske nem ugy készűlt ám, mint a hogyan,
kivált eddigelé a népiskolai vezér- és kézikönyveket gyártani szokták olyanok is,
kiknek szeme előtt nagyobbára anyagi czélok lebegtek, nem: ezt a könyvet
maga az iskola csinálta. A szerző és tanítványainak közös munkája az. Magában
foglalja a szerző vezetése alatt álló iskolában való tervszerű és módszeres föld-
rajztanítás tiszta eredményét. Épen ezért nemcsak a tanító meríthet belőle, kivált
a kezdőnek munkáját tetemesen megkönnyítő útmutatást, hanem egy sze r ü,
v il ágo s és sza b a tos nyel vezetével a Ill. osztályban való földrajz tanítás
eredményét még a korlátoltabb felfogásu és szűkebb nyelvismerettel rendelkező
tanuló is könnyen magáévá teheti. A könyv anyaga 70-75 órai tanításnak van
szánva. Dispositiöja, illetőleg tartalma a következő : A) Lakébelyismertetés. 1. A
világtájak. 2. 'I'ájékozás az iskolában. (A tanterem alaprajza). 3. Az iskolaépület
tervrajza. 4. Az iskolai telek s annak tervrajza. 5. Az utcza, a helység sannak
tervrajza. 6. Sopron leirása. 7. Lakóhely, szülőföld. 8. A lakóhely, mint polgár
község 9. A helységek nagyság syerint, (Falu, város). Sopron története. 11. A
helység lakói, vallás, nemzetiség és foglalkozás szerínt. 12. A helység határa. A
környék. 13. A szemhatár. 14. A lakóhely környékének felülete. 15. A lakóhely
vizei. 16. A helység határának terményei. 17. A lakóhely légköre. 18. A lakó-
hely egén látható jelenségek. B) Sopronmegye földrajza. 1. Járás, megye. 2. A
soproni járás. 3. A kapuvári járás. 4. A csoruai járás. 5. A csepregi járás. 6. A
pulyai járás. 7. A nagymartoni járás. 8. A kismartoni járás. 9. Sopronmegye
10. Sopronmegye szomszédos megyéi. 11. Magyarország. Európa. A föld.

Meg vagyunk győződve, hogy ezen érdemes és igazán hézagot pótló mű-
vecske megérdemelt fogadtatásban részesíil az érdekeltek részéről s csakhamar
kedvelt könyve lesz Sopronmegye tanítóinak és tanuló ifjúságának egyaránt.
Sajnáljuk, bogy előbb nem nyílt alkalmunk a már júniusban megjelent munka
bemutatására. -ó -so

Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv töt- és németajku alsófoku iparos
iskolák előkészítő osztályai számára. Szerkesztette Val en t ény iGy ö r g y,
polgárisk. tanár. Pozsony-Budapest. Kiadja Stampfel Károly. Ára kötve 60 fillér.
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Általános a panasz, hogy a legfelsőbh hatóságok szorgalmazása daczára a
magyar nyelv tanítása tekintetében vajmi kevés iskola közelííi meg a kivánatos
eredményt az idegen ajkú népiskolák között. Ezen valóhan nehéz feladat teljesí-
tése körül tapasztalt híányoknak oka kétségkívül nem minden esetben a tanító
indolenciájában, avagy képesség hiányában keresendő, hanem sok I'setb,en a ren-
delkezésre álló eszközök ezélszerütlenségében is. Szerzo, mint elűszavában kiemeli,
könyvével azon hiányon kívánt segíteni, melyet az iparos iskolák előkészítő osz'
tályaiba lépő tanulök továbbképzése körül tapasztalt. Észleletei szerint a tanulók
egyáltalán nem hoznak magukkal annyi ismeretet, hogy erre tovább építeni le-
hetne, A könyv fogyatékos nyelvismerettel rendelkezo tanulöknak lévén szánva, a
fősulyt nem a nyelvtani szabályok tauítására, hanem - igen helyesen - a
nyelv gyakorlati használatára fektette. A munka három, illetve négy részre
oszlik. Első része: A) a magyar nyelv betűit ismerteti. Ezt követik B) az olva-
sási gynkorlatok, C) az olvasmányok, s végül egy kis háromnyelvff szójegyzék.
Az ol vasmányok az iparos életből akkép vannak válogatva, hogy azok a tanuló
fogalomkörénelc megfelelnek. Tárgyi kifogásunk, hogy a szerzf még mindíg ismer
magyar rendhagyó igéket. Különben könyve megirásával derék munkát végzett s
nekünk csak örömünkre szolgál, hogy ily érdemes és hasznos munkát ajánlhatunk
kartársaink figyelmébe. -ó -8.

Számolási gyakorlókőnyv a népiskolák számára. V. füzet. V. és VI.
iskolai év. A min. tanterv és a didaktikai követelmények tekintetbe vételével irták
Sza bóL. Fe i g 1e r F. népiskolai tanítók és Reg é c z y J.. képezdi igazgató.
Pozsony-Budapest, 1893. Kiadja Stampfel Károly. Ára kötve 50 fillér. (25 kr.)
E munka a társezerzök két elsejének neve alatt megjelent, az elemi iskolák alsó
4 asztálya számára irt számolási gyakorlókönyvnek befejezése és tegy tik hozzá:
jó befejezése. Úgy az anyag felölelésében, mint a tanítás menetében szigoruan
alkalmazkodik a min. tantervben adott utasításokhoz. A nagyobbára gyakorlati
példák módszeresen vannak csoportosítva s belőlük az egyes szabályok könnyen
megérthetiín következtetve, valamint röviden, szabatos magyarsággal megszer-
kesztve. Ha valami ellen kifogásunk lehet, úgy az a közönséges törtek tanítása
közben nyujtott szabályok mennyisége. Nézetünk szerint sok oly dolog van, a
mire nézve -a népiskolai tanulőnál megelégedhetünk, ha azt helyesen elvégezni
tudj a s nem szükséges, hogy fölös definiciókkal terheljük. Különben ezt nem
hibaképen említjuk. mert használhatja a könyvet esetleg oly tanító, kinek viszo-
nyai megengedik az anyagnak a könyvben nyujtott módon és terjedelemben való
elvégezését. Ellenkező esetben a tanító belátásátóI függ, hogy a nélkülözbetűt
elv álaszsza az okvetetlenül szükségestöl. A könyv koronaérték szerínt van szer-
kesztve s ez a körülmény is előnyt biztosít számára régebbi kiadású számtani
gyakorlókönyvek fölött. Szivesen ajánljuk kartársaink figyelmébe. "-ó -so

A snksznrozás táblázata szeniléltető alakban, összeállította Ri psz 1er
Re z s ő. Pozsony-Budapest, 1~93. Kiadja Stampfel Károly. Ára 10 fillér. Szerző-
nek a füzetkéje előszavában elmondottakkal tökéletesen egyetértünk, de meg-
jegyezzük, hogy sem abban, sem az alább következf anyagban semmi újat nem
találunk. A vonások kal való szemléltetés, még az ő alkalmazásában sem űj, va-
lamint nem új a szorzásnak a megfelelő tényezők egymásban való bennfoglalta-
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tásával val6 megvilágítása sem. A 12 lapra terjedő füzetke ára mindössze csak
10 fillér ugyan, de közkézen forg6 minden valamire val 6 számtani gyakor16-
könyvünk fölöslegessé teszi megszerzését. -ó -so

- Tanltók hibái. Irta Jam es L. Hug he s. Angolb61 fordította Wal-
d ap fel J á nos. Budapest, Athenaeum kiadása. 1849. 99. 1. Ára 40 kr. A
"Tanít6k hibái" egy amerikai tan férfiú, James L. Hugbes, "Mistakes in teaching"
czimü jeles könyvecskéjének fordítása. E könyvecske - irja a fordít6 előszavá-
ban - nyolczvan rövid, találóan formulázott tételben felvilágosítja a tanítót
arról, mit kerüljön ve zet é s, fe gye lom, m e tb o d II S és m o d or tekinteté-
ben. Formájára nézve hasonlít tehát némileg a néhány évvel ezelőtt angol ere-
deti nyomán nálunk is megjelent »Nem illik"-hez, mely világosan irt rövid
sententiákban figyelmeztetett azon hibákra, melyektől a modern társadalmi érint-
kezésben óvakodni kelJ, s ily módon mintegy kis törvénykönyvet adott a társa-
ságban val 6 közlekedésre nézve. Ehhez kasonl6an nyújtja a "Tanítók hibái" is
negativ formában a tanít6 gyakorlatára vonatkozó legfontosabb utmutatásokat.
Ez utmutatások majdnem valamennyien olyanok, hogy egyaránt hasznukat veheti
úgy az elemi, mint a közép, úgya ., főv:írosi, mint a vidéki, úgy a fiú, mint a
leányiskola tanítója. A felállított tételeket minf "itt világos és a legtöbb eset-
ben meggyőző megokolás kiséri, mely a gyakorla« szükségesség argumentumai-
val erősen érvel az illető állítás helyessége mellett. E tételek között csak
nagyon kevés volt olyan, melyeket a fordító nem tudott a maga nézetével is
megegyeztetni. E véleményeltéréseket esetről-esetre jelzi a fordító *) alatti jegy-
zetekben. Az érdekes kis könyvet haszonnal forgathatja a nagyobb praxissal bir6
tanító is, de különösen a kezdő tanítók, illetőleg tanít6jelö ltek sok tekintetben
üdvös directivát nyerhetnek belőle iskolai maguktartására nézve. Ez okból első-
sorban' tanítóképzőintézeteknek aján Iható segédkönyvül. A könyv kiállítása is
csinos és a mellett oly rendkivül csekély az ára, hogy a szerényebb sorsú taní-
tóknak és jelölteknek sem kell visszarettenniök a ráfordítand6 költségtől.

Pál apostol élete és levelei. Irta dr. Ma s z nyi kEn dr e theolog. aka-
démiai tanár, Pozsonyban. Lapunk megelőző számában már jeleztük jó hírnevű
theologiai ir6nk legújabb művének megjelenését. Azóta kezünkhez jutott "Pál éle-
tének" első füzete, melynek olvasása után elmendhatjuk, hogy várakozásunkban
épenséggel nem csalódtunk. A keresztyénség kivál6 apostolának mesteri rajzát kezdi
meg abban a nagy készültségű tudós. Irálya sajátszerüen erőteljes, mindamellett
oly egyszerű, hogy azt bárki élvezett el olvashatja. A mű megrendelhető szerzőnél .
körülbelül 10 (35 kros) füzetben jelenik meg; elő lehet füzetni az egész műre
3 frttal egyszerre, vagy tetszés szarinti számú füzetre is.

Nemzeti iskola czím alatt, Ben ed ekE 1ek szerkesztésében és kiadásá-
ban hetenként megjelenő tanügyi lap indult meg november végén. A mutatvány-
szám rendkívül gazdag czikkekben és mindenféle közleményekben. A beköszöntő-
ben a szerkesztő minden irányban független, szókimondó, a tanárok és tanítók
érdekeit támogató újságet igér. A következő czikkben Jan cs 6 Benedek dr.
kenstatálja, hogy nálunk hiányzik az egészséges tanügyi közvélemény, ennek a
megteremtéséf várja egy oly független laptöl, a minőnek a Nem zet ils kol a
Ben ed e k Elek szerkesztésében igérkezik. Föl des Géza a nép oktatási törvény
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huszonötéves fordul6ja alkalmából nagyobb czikkben fejti ki, hogy minő alkotások
szükségesek még a 25 évelőtt lefektetett alap teljes kiépítéséhez s egyben fel-
hivja a nagy közönséget is a deczember ő-iki évfordul6 megünneplésére. Ben e d e k
Elek a kultusminiszternek a képviselőházban legut6bb tett kijelentéseivel foglal-
kozik s reméli, hogy a miniszter marad, hogy igéreteit bevalthassa. A tárcza
rovatban Palágyi Lajostól van egy szép költemény (lapunk más helyén közöl-
jük) s G a á 1 M6zestől egy megkapo, kedves tárcza az iskolai életből. A rovatok
is igen gazdagok és élénkek. A "Mi ujság?" rovatban nemcsak tanügyi, de köz-
érdekü ujdonságokat is találunk. Aztán ismertetve vannak j6formán az összes
tanügyi folyóiratok s a k ö n y vpi a c z rovatban az iskolai és ifjusági stb. köny-
vekről vannak alapos ismértetések. A Nem zet ils kol a január első hetében
indul meg rendesen. Előfizetési ára 'egész évre 4 frt. Meleg-n ajánljuk a tanárok
és tanítók figyelmébe a val óban hézagpótlá ujságot.

A vittenberql fülemile. Szaksz Jánosnak '(Hans Sachs), a nürnbergi hires
vargának és mesterdalnoknak verse. Fordította és bevezetéssel ellátta P á szt o r
S á n dor. A "Lt:thertársaság" támogatásával kiadta "A mi otthonunk" ev. prot.
társadalmi és családi hetilapot. Pozsonyban. Ára 5 kr. Úgy látszik a nevezett
hetilap szerkesztői népies olvasmányok kiadását is felvették programmjukba, mert
a szóbanforgó míivecske czimlapján ez is olvasható : Ami ott hon un k kÖTI y-
ves ház a, Téli olvasmányok ev. prot. népünk számára. 1. szám, 1. évfolyam.
Tehát ezt az első számot több is fogja követni ! Nagyon helyesen. A kezdet
szerencsésen indúlt meg j megfelelőbb művel nem is indíthattak volna meg a
vállalatot, mint az egyszerű, de költői lelkületu németországi vargamesternek éle-
tével s e kivá16 versével, melyben lelkesedve köszönti Luthert, . az egyház javí-
t6ját, mint az újkor hajnalának édes szavú fülemiléjéb. A mi Pásztor S. fordítását
illeti, arr6l csak elismeréssel szólhatunk j egyszerű az, mint a nép, melynek szánva
van, de azért választékos és az eredetit. is hűen tükrözi vissza. Hiszem, hogy e
kis füzetke kedvelt olvasmánya lesz magYfLr prot. népünknek.

Dalos könyv. Dalok és dalos játékok kisded6vó-intézetek, menedékházak és
családok számára. Szerkesztették: dr. Ki s s Áron, Péterfy Sándor, P6sa
L a j o s és T ihan y i Ágo s t. Budapest, Singer és Volfner kiadása. Ára 80 kr.
Végre, valahára egy kisdedövö segédkönyv, mely eredeti s mely mind en ízében
magyaros; reméljük, hogy ki is fogja szorítani a többi, effajta, selejtes kéziköny-
veket, melyek csupa idegenszerü s mondvacsinált versekkel s játékokkal voltak
megtömve. A mi a dalos könyvünk szövege leginkább dr. Kiss Áron összegyűjtött
gyermekjátékaiból került ki, egy j6 része pedig P6sa L. ismeretes gyermekköltő
tollából származik. Az egész gyűjtemény 137 számot tartalmaz, s mindegyiknek
más-más dallama van. A dallamok egyszerüek, s a kisdedek hangterjedelméhez
mértek.

A tanítók jogai és kötelességei, a fennáll 6 törvények, szabályrendeletek,
utasítások, elvi jelentőségü határozatok és döntvények alapján összeállította, dr.
Sza b 6 Mih á l y, Kclezsvarmegye kir. segédtanfelügyelője. Ily czimű munkára
hirdet el őfizetést nevezett szerző j meg fog jelenni még e h6 végéig; előfizetési
ára 2 frt, mely összeg szerzőhöz (Kolozsvár, tanfelügyelőség) küldendő. - Tar-
talmazni fogja a következő főbb tételeket: 1. Tanítók választása, kinevezése és



366

mellékfoglalkozása. 2. Tanképesílés, továbbképzés. 3. Tanít6k illetményei, 4. 'I'aní-
tók elmozdíthatlansága. 5. Rendtartás. 6. Kényszeriskolázás. 7. A tanító, mint
gondnoksági és iskolaszéki tag. 8. Iskolai költségvetési üg-y. 9. Iskolai számadási
ügy. 10. Egyleti élet. 11. Népkönyvtárak, községi faiskola. iskolai takarékpénz-
tár. 12. Bélyeg- és illetékügy. 13. Postai tudnivalók és portómentesség. 14. Taní-
tók katonai ügye. 15. Tanítói nyugdíjügy. - E könyvet nemcsak tanítók, hanem
taofelügyelők. hatóságok, iskolaszékek, iskolafentartók. kisdedóv6k s a szülők is
haszuálhatják .:

Alkotmány tan. Irta dr. B a c z on i L aj os jogakadémiai tanár. Kiadta a
Lampel-czég Budapesten. Ára kötve 84 kr. Alkotmánytani kézikönyvekben tanügy-
irodalmunk meglehetős szegény; örömmel üdvözélhetjük tehát Baczoni könyvét,
mely a polgári iskolák s tanítóképzők igényeit tartva szem előtt, elég bőven tár-
gyalja mindazt , a mit a társas és állami életről általában s a magyar nemzet
állami életérül különösen kell tudnia az ifjuságnak.

Az 1848·49-iki magyar szabadság harcz története czimű, füzetekben meg-
jelenő, 400 képpel illusztrált munkára hirdet előfizetést Lampel Róbert kiadó-
czég Budapesten. (Andrássy-út 21.) A munkát irja Gracza György, az illusz-
trácziőt pedig Kr ei th Bél a gróf állítja össze. Az egész munka 28-30 füzet-
ben fog megjelenni; egyegy füzet ára 30 kr. Elő lehet fizetni negyedévre (6
füzet) 1 frt 80 kr., félévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., s egész évre (24 füzet) 7
frt 20 krjával. - Az első füzet megjelenik f. é. deczember hó 1-én; a többi
füzetek következnek minden hö 1-én és l ő-én.

Gondos Iván községi tanító áldásos munkálkodása Boldogfalván, vagyis mit
tehet a falusi tanító az iskolában és az iskolán kivül a mindinkább terjedő kiván
dorlások megakadályozására? Közgazdaság-népnevelés-politikai tanúlmány. Irta és
a nagymélt6ságú m. kir. belügyi, földmívelési, vallási- és közoktatásügyi minisz-
teriumoknak, valamint a hazai tanítóknak és lelkészeknek ajánlja: Sz á s z v á-

rosi V. Jenő. Kókai Lajos kiadása Budapesten (IV. Károly-utcza 1. sz.)
A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása. IL fok. Gyűjtő nyelvoktatás,

Második iskolai év. Irták: Sch ere r 1 s tv á n, asiketnémák oktatására képesítő
tanfolyam vezető tanára és Ber i n zaJ á nos, a váczi siketnéma-intézet tanára.
Vácz, 189'3. Nyomatott Mayer Sáodornál. Ezen czím alatt hagyta el a sajtót,
mint a "Kalauz" szakfolyóirat külön lenyomata, egy 39 oldalra terjedő tankönyv.
mely a múlt évben megjelent Abc könyv folytatását -képezi s evvel együtt olyan
kevéssé ismert és művelt téren munkálnak a szerzők, melyen 1827 óta nem
jelent. meg tankönyv. Méltán lehet őket e téren úttörőknek tekinteni, még pedig,
a mint látszik, szerencsés úttörőknek. Egyszerű nyel ven, a fokozatosság elvéhez
hűen ragaszkod va tárgyalják a beszédtanítást s kiváló gondosságot és körültekin-
tést tanusítanak az új szók és új kifejezések sorrendjének megállapítása-
nál, N em ismerjük a siketnéma-tanítás nehézségeit, szakszempon tból nem
birálhatjuk meg ruűvüket, azt azonban látjuk, hogy természetes s oly egyszerí.í
médokat alkalmaznak, a száraz szabályok s elvont kifejezések helyett, a környe-
zetet használva fel szemléltetőűl, hogy művüket az idegen nyelvu iskolák is
kitűnő segédeszközí.H használhatják. A könyv ára 20 kr s a budapesti siketnéma-
intézet vezetőjénél (Budapest, I. Pálya-utcza 3 sz.) kapható.
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Vegyesek.
A népnevelés kiépltése. A képviselőház ez évi márczius havában ily hatá-

rozatot hozott: "Tekintf'ttel arra, hogy Magyarország közoktatása. még nagyon
fejletlen, mutassa ki a közoktatási miniszter : hány kisdedóvóra, népiskolára s
egyéb tanintézetre volna még szükség, hogy közoktatásnnk a mai kivánalmaknak
megfeleljen,. mutassa ki továbbá, hogy menuyi idő alatt, mily arányban és meunyi
költséggel lehetne azt életbe léptetni." E határozat értelmében, az 1894 évi
költségvetés tárgyalásanal Csáky Albin gr. kultuszminiszter a mult hóban meg-
tette előterjesztését, azonban egyelőre csak a kisdedóvók és elemi iskolákra
vonatkozólag. Tehát állítandó volna 383 községbrn állami kisd-dövé, 316 köz-
ségben áll. menedékház, 410 községbon áll. nyári menedékház. Ezek költsége
kitesz 2.103,597 frtot. A mi az elemi iskolákat illeti, 500 községben 900 tan-
teremmel és ugyanannyi tanítóval ellátott állami elemi népiskolát kellene állí-
tani, évi 617,000 frt költséggel. E felsorolt intézetek létesítését a miniszter
nem ('gyszerre, hanem 10 évi időszakra aráuyosan felosztva véli létesítendőnek.

A protestáns egyházak állami segélye. A képviselőház pénzügyi bizottsága
f. é. november 28 án tárgyalta Pulszky Ágost azon indítványát: emeltessék az
ágo h. evang. és az evang. ref, egyházaknak adandó segély, mely 120,000 frtban
előirányoztatott, 150,000 frtra. A bizottság a fölernelést az indítvány értelmében
Ei g y han g ul ag megszavazta s a képviselőház el is fogadta.

Tanitó választások. A ke m e n e s-m i hál Y fai ev. leányegyház a
Smidéliusz György halála folytán megüresedett tanítói állásra Szó r á ciY D é-
n e 9, ugyanottani másod tanítot választotta meg. -- A ke III en e s- h ő g y ész i
ev. egyház ügybuzgó, derék tanítója, Bándi János is elhalálozott; helyébe Nit s
1st v á n, helybeli másod-tanító választatott meg 1 évre helyettes-tanítónak.

A siketnémák száma. 100,000 lakosta esik Svájczban 14b'5, Ausztriában
130"7, Magyarországban 126"3, Svédországban 102'3, Finnországban 101'8,
Németországban 93'1, N orvégiában 86'4. Portugaliaban 74'7, az Egyesült Álla-
mokban 67'5, Görögországban 64"6, Belgiumban 43"9, Hollandiában 33'5
siketnéma.

A kolozsvári slketnéma.lntézet új épületét október 29" én avatták fel. Ez
intézetet a város létesítette az állam és közadakozás segítségéve!. A díszes épü-
letben 58 növendék van elhelyezve. - A váczival és budapestivel együtt most
már van 3 siketuéma-intézetüak, de mi az még hazánk 20,000-nyi siketnémájá-
val szemben?

Iskolai játék-tanfolyam. A közokt. minister az ősz folyamán Budapesten
játék-tanfolyam ot rendezett, melyen 52 vidéki és fővárosi középiskolai rendes és
torna tanár vett részt. Az előadások mellett a fősúly a játékokra volt fektetve,
s a részt vevők a városligeti mesterséges jégpálya területén le is játszották a
prograrnmba fölvett 40 játékot. Ilyenek voltak: Futvaütő. Róka, r6ka gyere ki.
A labdafogas nemei. Róta. Labdakergető. Kapós. Angol rugólabda. Vadember.
Magyar méía. Kotló és kánya. Crick et. Labdahajszoló. Medvefogo. Harczoló
kör stb.



368

A soproni alsó evang. egyházmegye nép iskolai bizottságának az espe
rességi gyűlésen beterjesztett jelentéséből kiemeljük a következőket. A tan-
kötelesek száma a 9 anyagyülekezetben 2073; ezek közül csak 26 nem járt is-
kolába, azok is testi ragy szellemi fogyatkozásaik miatt maradtak távol az
iskolától. Egy iskolára jutott átlag 78 gyermek. Az iskolák kivétel nélkül jó
karban vannak; taneszközökkel minden iskola kellőleg el van látva. Az
egyházmegye népoktatásügye - mint a bizottsági jelentés mondja - szakavatott
s szép bívatásauak teljes magaslatán álló tanítói kar kezébe van letéve, kik
közül egyesek nemcsak hívatottsággal, hanem valódi lelkesedéssel buzognak nehéz
feladatuk megoldásában.

Tanltőválasztás. Értesülésünk szeriut a bán y a i-ú j tel e pos ó sk uti
(Vasmegye) összesített leánygyülekezet a Hermann János nyugdijaztatása folytá n
megüresűlt tanítói állásra szavazattöbbséggel CS chr a n z Kár oly, eddigi kuczurai
tanítot választotta meg.

Levélbélyeg-gyüjtés. Pro h á szk a B. J. úr, mint levélbéJyeg-gyűjtő,
következő értesítést küldte be hozzánk. "Van szerenesém becses tudomására
juttatni, hogy az országszerte jótékony czélra gyűjtött, illetve gyűjtendő elhasz-
nált levéJbélyegek részére főgyűjtőhelyet rendeztern be és tisztelettel kérem t.
czimedet, miszerint a saját hatáskörében vagy ismerősei körében gyííjtött és
értékök s tajtájok szerint kiválasztott bélyege ket nekem díjmentesen megküldeni
sziveskedjék, megjegyezvén, mikép kivánatra a nagyobb mennyiségű bélyegek
előzetes becslés után pénzzel is bevaltatnak. Kivánatosak egyátalán a régi ma-
gyar, osztrák vagy külföldiek, 1egi nk á b baz o n ban az 187 O -1 8 7 2. évi
mag y ari e v é lb é 1Y ege k." Kiváló tisztelettel Prohászka R J. m. kir, áv
számtiszt 1. Y ár, Fortuna-utcza 6.

Az eperjesi állami kisdedóvónőképző-intézet megnyitása a mult h6 19-én
ment végbe nagy ünnepélyességgel, Sza th már y Gy ö r gy min. tanácsos, mint
a miniszterium képviselője jelenlétében. A növendékek által előadott Himmusz
diszkrét eléneklése után F ü z Y Bél a dr., kir. tanfelügyelő mondott köszönetet a
min. kiküldött jének, hogyafelsőmagyarországi kisdednevelő-intézetet Eperjesen
állitották fel, mire Szathmáry min. tanácsos szép beszéddel az intézetet megnyi-
totta. Végül az új intézet igazgatója L á n gMi hál y vette át a gondjaira bizott
kultur-intézményt nagy szabású és költői lendületű beszédével. (A .Sárosmegyei
Közlöny" után.) - Megjegyezzük ezúttal, hogy rövid időközben ez már a har-
madik ilynemű intézet, melyet a kormány felállított. Az egyiket, Erdély számára,
Sepsi-Szeut-Györgyön, a másikat, mint az Alföld intézetét, Hódmező-Vásárhelyen
helyezte el.

Nagy csoda-szőlő. Az egész világ legnagyobb szőlőtiíkéje Angliában van
London mellett. Hiteles adatok szerint ez e szőlőtőke 1768-ban ültettetett és
napjainkig oly hatalmas törzsre tett szert, mely föld felett 1 méter átmérővel
bir. Egyes venyigéi 30 m. hosszúságot érnek el és randes termés mellet 200-300
fürtöt teremnek. Egyedííl elfoglal egy 14 m. hosszu és 10 m. széles üvegházat.
Tly nagyság mellett nem csoda, hegy a környék egyik legnevezetesebb
látnivalója.

Az ember orra csak kivételesen van az arcz közepén, 100 ember közül
alig akad három olyan, kinek orra a két szem között függélyesen nyúlna le;
többé-kevésbbé balra vagy jobbra fordúl.


