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Szerkesztői üzenetek.
F. A. úrnak, Budapest. A megbizast teljesítettük, 3 frtot a 25 éves alaphoz csatoltunk

Köszönjük! T. J úrnak, Kajdács. Legközelebb közöl ui fogjuk. T. A. úrnak Körmend. Már ki
van szedve, de tárgyhalmaz miatt kiszorult a mostani számból. M. N. B. úrnak, Hodász. Meg-
érkezett. Egész terjedelmében alig közölhetjük, kivonatosan mindenesetre. B. K. úrnak, Jaszenova.
Köszönjük a jóindulatú érdeklődést. Az árvái iskolákról szóló értesítést kérjük. A kiadó üzenete
úgy értendő, hogy 1 frt 1889. II. felére, 1 frt 1890. I. felére jár. W. E. úrnak B. • . .• Az
1890-re járó előfizetési díj megérkezett.



11. évfolyam. Sopron, 1890. márczius. 3. szám.

Evallgelilius Népiskola.
~evelés- és oktatásügyi havi folyóirat_

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok: Ka.pi Gyula és Papp J6zsef.

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

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Li tfass Károl y kiadó nevére czimezve
küldendök, - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a borítékon.

«Mennynek és földnek teremtője».*)
(Az aposto hitvallás magyarázatához).

Bibliai helyek: 1. M6z. 1. 1, Zsolt. 124.8., -Ezs. 45. 12., Jer. 10. 11. 12.,
Márk. 13. 19., R6m. 1. 25., Jel. 4. 11. és 10. 6.

A ~ ere m t m ény e k sza v a a ter e m tőr ő 1. Egy ifjú több tud6s férfiú
társaságában utazni ment. Történt, hogy az első éjszakát egy ősi rengeteg erdőben
virrasztották áto Hajnal hasadtával minden oldalról feléjök özönlött a virágok
pompás illata, majd felhangzott a bokrok, a fák lombjai közűl a madarak víg
éneke, a levegőt betöltötte a milliárd apr6 teremtmények dongása. Ekkor egyike
ama tud6s férfiaknak elhagyta a társaságot s távolabb megáll va, búzg6 imára
nyította meg 'ajkait, Midőn a társaságba ismét visszatért, az ifju hozzáfordúlt s
kérdezé: vajjon miért imádkozott oly hangosan, hogy ők is meghallották. A
tudós felelé: ,.Nézz csak körül, ifjú barátom, s lásd, mint emeli felébredező szemeit
a hasadó hajn-il a harmateseppek hálakönyeivel az Istenhez; nézd azokat a fel-
hőket, rnint állanak ott fölöttünk, mint megannyi imádkozo óriások, körülszegélyezve
a nap első sugarainak dicsfényétől ; hallgasd a fülemilék csattogását, a kis méhek
vidám dongását, s figyeld meg, hogy mirrdezek az Istenhez sz6lanak, a sötét éj-
szaka eltűntével az Istennek áldoznak. Lásd ifjú barátom, én is .ezt tettem, midőn
előbb imádkoztam, én is az Isten teremtménye vagyok s a teremtmények sokasá-
gával felemeltem szavamat a nagy lsten dicsőitésére s magasztalására." Az ifjú
hallgatta a bölcs szavait, s ez időtől fogva a hajnal bíborában, a virágok illatá-
ban, a madarak énekében, a méhek döngicsélésében az Isten dicsőítése visszhang-
zott feléje is, ő is követte tud6s barátja példáját, egy reggel sem mulasztotta
el a teremtmények sokaságával hálaáldozatot rebegni a mindenek teremtőjének,
mely áldozat után boldognak, megelégedettnek érezte magát s vidám szívvel fogott
napi munkájához.

A zeg e k hír det i k a z erő sIs ten n-e k dic s ő ség é t. Egyszer egy
világhírű természettudós arra sz6littatott fel, hogy nagy tudományának summáját
röviden irja bele egyalbumba. A tud6s rögtön teljesítette a kivánságot, s az

*) L. az 1. közleményt a februári szám él5. lapján!



albumba a xrx. zsoltár ezen szavait jegyezte be: .Az egek hirdetik az erős
Istennek dicsőségét és az ő kezeinek munkáját hirdeti ama kiterjesztett erősség."

'I' u d s z - e te hál á t a d ni a ter ~ m t ő Is t en nek? Az alig négy éves
Károlyka nagy figyelemmel hallgatta atyjának szavait, ki - őt térdére véve -
egyszeru szavakkal magyarázgatta neki, hogy a nap-ot, holdat, csillagokat, a földet
s az ezen levő fákat, virágokat, sot mindent, a mit csak szemeinkkel látunk, az
Isten teremtette. Midőn az atya magyarázatát befejezte, Károlyka örömtől repesve
emelte kis kezeit az ég felé s alig érthető szavakkal rebegé : •Óh mily nagy
szerencse, hogy ilyen Isten van!" Majd megint atyjához ford úlva kérdezé: .Hát
vajjon az én édes anyámat s az én kis hugocskámut is az Isten teremtette?"
Middn erre IS igenlő feleletet nyert, gyermeki ártatlan szivéből dadogá: "Hála
neked, teremtő Isten, hogy oly jó édes anyát s oly ked ves kis hugocskát adtál "-
nekem!" Vajjon te tudsz-e ily hálát adni a teremtő Istennek?

Egy c si II a g á s z nyi 1at k o za t a a ter e m tor ő 1. K ep 1e r, a híres
csillagász (t- 1630) e szavakkal zárt l be egyik nagy művét : • Hála neked, teremtő
Istenem, hogy nekem szép világod szemléletében oly sok örömöt és gyönyörűséget
szereztél! Én a te szolgálatodba szegödtem, arra adtam magamat, hogy a meny-
nyire az éu véges elmém a te végetlen bölcseségedet megérthette, felfoghatta, •
- kezeid dicső munkájára az ernberek figyelmét felhívjam. Ha valamit állítottam,
a mi nem méltó a te isteni dicsőségedhez, bocsásd meg azt nekem kegyelmesen!"

A z ist en tag adó.. Egy másik - szintén nagyon vallásos - csilla-
gásznak volt egy barátja, a ki váltig tagadta az Isten Iétét s a világnak tűle való
eredetét Történt, hogy ez utóbbi látogatást tett ,l z előbbinél, a kit épen
nagyon elmélyed ve talált a munkában. 1\ em zavarta tehát őt, hanem helyet
foglalt egy széken s kissé körültekintett a szobában. Szemei e.gy igen szép föld-
gömbön akadtak meg, mely a szeba egyik szögletében volt elhelyezve. Nagy
figyelemmel vizsgálgatta a földgömböt s végre is nem állhatta meg, e kérdéssel
fordült barátjához: •Ugyan kérlek, mondd meg, kié ez a szép földgömb s ki
csinálta?" Barátja felelé.: •Én bizony nem tudom, hogy kié, azt sem tudom,
ki csinálta, ügy hiszem, csak ügy magától jött oda a sarokba". •N o az már
nevetséges ilyent csak gondolni is!" tört ki szinte bosszankodva az idegen .• Úgy?
nevetséges?" szólott a jámbor tudós -lám te, kedves barátom, nem akarod elhinni,
hogy ez az igénytelen gömböcske magától állott élő, azt pedig váltig állítod,
hogy ennek dicső hasonmása, a mi roppant nagy földgömbünk nem egyéb a vak
esetlegesség szüleményénél, s tagadod, hogy az Isten teremtő keze alkotta!" E
talál ó megjegyzésre egyszerre megváltozott az istentagadó, szégyenkezve tette
barátjának a fogadást, hogy ezután egy hiten lesz vele.

Egy gr ö n 1and i a ter em tőr o 1. Egy grönlandi, midőn már felvette
a ker. vallást, a vele társalgo misszionárius előtt ezt a bizalmils vallomást tette:
.Mi pogányok ugyancsak szerencsétlen teremtmények voltunk, míg ön ide nem
jött közibénk; nem tudtunk Istenről s teremtő .hatalmaröl semmi bizonyosat sem:
Valamit azonban mégis sejditettünk. Én ugyanis valahányszor megpillantottam
egy vitorlás halászbárkát, mindíg arra gondoltam, hogy ilyen egy halászbárka
kiterjesztett szárnyaival, a hozzá kötött nagy hálókkal bizonyára nem állhatott
elő csak úgy 111agát61, hanem olyan emberek csinálhatták, a kik ahhoz értenek.
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be hát ilyenkor eszembe jutott, hogy a madár meg olyan fészket készít, a mi
művésziebb a legszebb halászbárkánál. Ha azonban ilyenkor tovább gondolkodtam,
előállott az a kérdés: hát .» madarat, hát a többi állatokat, hát az embert ki
teremtette? Valamit ugyan hallottam arról, hogy az első emberek a földből
nőttek ki, itt azonban rendesen zavarba jöttem, mert lám. most nem nőnek ki ~
földből az emberek! Aztán a nap, a hold, a föld, a tenger, hát ezeket ki hozta
létre? Régóta sejdítem, hogy kellett lenni valakinek, a ki mindezeket teremtette,
a ki már öröktől fogva létezett s bölcsebb a legbölcsebb embernél, emellelt
fölötte igen jó is, mert mindent oly jól és hasznunkra készített. Óh - gondol-
tam sokszor magamban - csak ismerném őt, mennyire tudnám szeretni, tisz-
telni. Azonban ki látta őt? Ki beszélt vele valaha? Közöttünk nem volt ily
szerenesés csak egy sem, talán máshol igen?! Sokszor volt eszemben: bárcsak
találkozhatnék ilyennel! És ime, vágyam teljesíilt, ön ide jött, felkeresett ben-
nünket, s alighogy elkezdett beszélni ama lényről, főbölcseségről, örök hatalomról,
a ki által vannak mindenek, én azonnal hittem egész szívemből, mert ugyanarról
beszélt ön. a kire en már azelőtt is sokszor, igen sokszor gondoltam." A teremtő
Isten felől való hit vele születik az eiuberrel : a mi hivatásunk, hogy ezen hitet
folyton erősítsük, ápoljuk, így lesz azután 1á tás s á.

Laucsek Jónás.

I I~ ••••••••••••••• ee."••fm••--••• '""""""~,,
., Halottaink emlékezete. ~

Evang. egyházunkat gyors egymásutánban érik a legérzékenyebb csapások.
Alig dőlt ki őrálló helyéből dr. G ed ul y L aj o s püspök, s alig hantoltuk be
a jótékonyságban fáradhatatlan O.S t f fy Pál sirját, már is. új gyászhír érkezik:
O zék u sIt s v á n, a tiszai egyházkerület püspöke, a küzdelrnekben s alkotások-
ban megedzett vezérférfiú meghalt! A halál öldöklő angyala ott visz véghez rette-
netes aratást. a hol a csapás Jegtöbbeknek fáj, a hol az áldozat legdrágább, a
hol a veszteség legnagyobb.

Ge d u ly L aj os 1816-ben született Nyitra-Szerdahelyen. A theologiai tan-
folyamot Pozsonyban végezte, honnan a bécsi prot. fakultásra ment. 1828-ban
szkálnoki, 1839-ben ochtinai, gömörmegyei lelkészazé lett. Az utóbbi helyen
11 évig rnűködött, mi alatt Gömörmegye őt táblabirái közé emelte. 1860-től már
Beszterczebányán pásztorkodott s 1865-ben zólyomi főesperessé választották.
1868-ban a pozsonyi nagy egyház hívta meg lelkészéül s azóta itt működött buzgón
és áldásosan. A dunáninneniegyházherület 1861-ben választotta meg föpasztorává,
s mint ilyennek erős küzdelmei voltek a kerület panszláv partjával. Jós balsorsban
nyugodtméltösággal s bizton kormányoztaa reábizott hajót, pedig e haj{, hányszor
vetődött homok-zátonyra! Halálának közvetlen oka sétaközben ért szerencsétlen
esés volt, .miből, agyrázkodást szenvedett. Temetése nagy s fényes gyászoló közön-
ség részvétele mellett február 1-én ment végbe. .



Ö st f f i- Ass z o n yf'a i O st ffy P á l - ivadéka azon os-nemesi prot, elÖkelő
családnak, mely a dunántúli ev. egyházkerületnek Ostffy Mihályban az első világi
felügyelőt adta - Farádon, Sopronmegyében született 1821-ben. Tanulmányait
befejezvén, a közpályára Sopronmegyében lépett, a hol a közbizalom az alkotmány
visszaállitása után csakhamar az alispáni diszes székbe ülteté. 1870-ben kir. táblai,
majd pedig kuriai bir6vá neveztetett ki, s Budapestre költözött .. Egyháza s főleg
a dunántúli ev. egyházkerület ügyei iránt, hivatalos elfoglaltsága mellett is mindíg
nagy érdeklődéssel viseltetett, s a kerületi és egyetemes közgyíilések tanácskozá-

. saiban s azok bizottságaiknak munkálataiban folyton élénk résztvett. Gondoskodásának s
áldozatkészségének különös tárgyát képezte a soproni ev. lyceum és tanítóképző-
intézet, melyeknek oltárán évenként tekintélyes összegekkel áldozott, áldozott a
nélkül, hogy bal keze tudta volna, mit cselekszik a jobb!

C zék us Ist v á n, tiszai egyházkerületi püspök, február h6 6-án húnyt el
életének 72-ik, püspöki hivataloskedásának 19-ik évében Rozsny6n. Kitünő kor-
mányz6i képesség, erős akarat, lankadast nem ismerő buzg6ság, gyakorlati érzék,
tapintat s éberség, egyházáé. t s hazájáért lángoló szeretet: ezek azon jellernvona-
sok, melyek Czékus alakját holta után is nagygyá, tiszteltté s utánzandó példáva
teszik, s a melyeknek nagy alkotásait köszönhetjük. Ő a tettek embere volt, ki
akadályt nem ismert, "vasember" , mint tisztelői elnevezték, ki maradandó emléket
hagyott maga után mindenütt, a hová lépett. Czékus István Panyiton született,
Gömörmegyében, 181H-ban. Felsőbb tanulmányait Rozsny6n, Lőcséri és Pozsonyban
végezte. 1843-ban bevégezvén a theol tanfolyamot, kápláni vizsgát tett s két
évig Budapesten nevelősködött. Innen a tübingai egyet\lllll'e meut s ott maradt egy
évig. 1847cben segédlelkésze lett a nagyhírű Székács ,J6zsefnek, de még
abban az évben váczi lelkészszé választották meg. Azután 1~50-től 18ó9-ig lelki-
pásztor volt Kecskeméten, Sajó-Gömörön s Dobsinán. 185~-ben a rozsnyöi ev.
gyiilekezet nyerte meg lelkészéűl. 31 évre terjedő itteni működése áldásos nyomo-
kat hagyott hátra az egyházi élet, a lelki gondozás, az iskolai nevelés s jótékony-
ság mezején. Szervezett női gyámintézetet, temetkező- s filléregyletet, alapított

. kisded6v6t s felsőbb leánynevelő-intézetet. A tiszai egyházkerület püspökávé
1870-ben választatott meg Alkot6 s teremtő erejéről e szélesebb körben az
özvegy-árva nyugdij-intézet, a kerületi árvaház, az eperjesi tanit6képző-intézet s az
ujonnan ezervezett theologiai intézet tanúskodnak. Temetése a világi és egyYiázi fér-
fiak s a lakosság nagy rész véte mellett 'll, ent végbe február-h6 10-én Rozsnyön.
A templomban Far bak y .J 6 z s ef nyiregyházi lelkész-esperes és kerületi főjegyző
máltatta az ,elhunyt püspök érdemeit.

Az áld6 kegyelet viraszszon egyházunk elhunyt nagyjainak hamvai s egyház-
szeretetre buzdíto emléke felett!

* *
E gyászrovat nem volna teljes, kegyeletünk kifejezése hiányos volna., ha meg

nem emlékeznénk a feb r u árJ 8-d i ki szomorú eseményről is: hazánk. s nemzetünk
veszteségéről, gr 6 fAn drá ss y Gy li 1a nagy hazánfiának Vol o s c á b an történt
gyászos elhúnytáröl. Nem volt váratlan az Ádria pattjáröl jövő gyászhir, mégis
fájdalmas megdöbbenéssel fogadta az egész ország, .részvétteljes megilletődéssel
ít míívelt külföld. Nem is csoda: Audrássy elhunytával egy bir o dalom vezér-
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csillaga hullt le az égről, mely egy nemzet boldegulásának, haladásának s kulturájának
útjait világítá be. Az az általános részvét, mely avoloscai gyászhírre oly meg-
hat6 melegséggel nyflatkozott mindenütt, a fejedelmi palotában úgy, mint a föld-
míives egyszeru kunyhőjában : fennen hirdette, hogy Andrássy Gyula gr6fban hazánk
egyik legnagyobb fiát vesztette el. Elveszte tte ... de tettei, államférfiúi alkotásai
fennmaradnak örökre, azért könnyek helyett

Koszorút elő!
Borítsa ünneplő mirtusz fejünket:
Rem ény n y é valjon az emlékezet!

M_egjegyzések »A közönséges törtek osztása» czimű
czikkre.

K. N. e becses lapok február-havi számában bebizonyítani igyekszik, misze-
rint az a mödszer, melyet én a január-havi számban megjelent igénytelen dolgo-
zatomban a törtek osztásánál alkalmaztam, czélhoz nem vezet, a mennnyiben sze-
rinte ellenmondás van az egész eljárásban, s így a gyermek lelkében a kételkedés
érzetét ébreszti fel, s nem hiszi, hogy volna gyermek, a ki képes lenne azon möd-
szer mellett a tárgyat elsajátítani, megérteni.

Első pillanatra úgy látszik, mintha K. N. kartársnak igaza is volna, de
behatolva a dolog lényegébe, az ellenkezőről fogunk megg-yőződni.

Azt állítja K. N. kartárs úr, hogy ellenmondás van ezen szorzás-osztásféle
eljárásban, - a mint ő azt nevezi - azt azonban megengedi - legalább ezt
kell hinnem, mível ném kifogásolja - miszerint, ha az az eset forog fenn, hogy
egész számmal kell törtet osztani s az egész szám nem foglaltatik maradék nél-
kül az osztand6 tört szárnlálöjában, akkor egyszeruen az osztandö nevezőjét
annyiszor megnagyobbít juk, a hány egységet foglal magában az oszt6, vagyis meg-
szorozzuk az osztóval az osztand6 rrevezőjét. Ebben nem talál ellenmondást? Ez
nem szorzás-osztás? Akkor az a másik sem az. Ha megengedi K. N. kartárs
úr, hogy ezt a gyermek megérti - s hiszem, hogy megengedi, mert hiszen ezt

szemléltetni is lehet, - akkor nem vonhatja kétségbe azt sem, hogy megérti a
törteknek törtekkel val6 osztását az általam követett m6dszer mellett is, mert onnan
idáig csak egy lépés a távolság s ezen lépés megtételére is az út egyengetve van j

a lánczszem kész, csak össze kell kapcsolni többi társaival. Hanem hát ezt megint
nem hisszi K. N. kartárs! Pedig amely 5-6 osztályú tanuló előtt az érthetet-
len, hogya nagyobb oszt6nak kisebb hányados s a kisebb oszt6nak nagyobb
hányados felel meg, annak a törtről egyáltalában nincs tiszta fogalma, minthogy
a tört nem egyéb, mint jelelt osztás s az olyan tanuló előtt sok más is érthetet-
len lesz, a mit pedig ebben az osztályban tanítani kell.

A dolog nézetem szerint azon fordúl meg, hogy egészen tisztában van-e a
tanul 6 a tört fogalmával, vagy nem? Ha világos előtte, hogy minél több részre
osztjuk az egészet, annál kisebbek lesznek ezen részek s annál nagyobb számmal
jelöljük meg ezen részek nevét és viszont, tehát a nagyobb nevezőnek kisebb
érték, a kisebb nevezőnek nagyobb érték felel meg, akkor az ~ szorzás-osztás nem
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fog nehézséget okozni, épen oly könnyen megérti, mint azt a. másik eljárást; ha
. pedig megérti, a megismert igazság iránt semmi kételkedés nem fog lelkében

ébredni.
A mi K. N. kartárs úr által követett módszert illeti, világért sem állítom,

hogy az nem helyes, de csak az u. n. bennfoglaltatásnál vagy számmérésféle osztás-
nál, a midőn az osztandö és oszto egynemű mennyiségek, mert csak ott helyes ez
a kérdés: x frt, vagy mtr hányszor foglaltatik y írtban vagy mtrben P A fejte-
getett példában azonban az osztandó mennyiség = forint, az osztó pedig = köbméter,
itt tehát-bennfoglaltatásról nem lehet szó, hanem csak részekre bontásról. Igaz,
hogy végeredményében egyre megy az ki, de hát ki áll jót érte, hogy valamely
élénk felfogású tanuló lelkében nem fog-e a kételkedés érzete felébredni a felett,
hogy miként lehetséges az, hOJy 2 méter a 8 Irtban 4-szer foglaltatik.

De még aztán, ha K. N. kartárs oly keveset tételez föl 11-12 éves növén-
dékeiről, saját szempontjából hogyan érteti meg velök, hogy midőn 6% osztandó
2Bfs-dal, akkor a nevezőket el is lehet hagyni, hogy a példa így álljon:
66: 28 =- ?-

Nekem nincs ugyan sejtelmem sem K. N. kartárs úr kilétéről, mivel nevén
nem irta ki egészen,. de ha K. N. kartárs úr csakugyan ismer engem, tudhatta
volna azt is, hogy fölösleges soraiban még arra is .kérnie, miszerint ne haragudjam,
hogy m6dszeremhez hozzá szólt.

A ki haragszik, annak nincs igaza!
Macher Endre.

Részletes tanmenet a beszéd- és ertelemgyakorlat
tanítasahoz.

I. osz tál y.
Igéretemhez képest közlöm ezúttal a beszéd- és értelemgyakorlat anyagának

órák szerinti részletes beosztását, vagyis tanmenetét, az I. osztály számára. Tanítás
idűűl felveszek teljes 10 hónapot, s hetenként z fél órát j megjegyezve, hogy e
heti 2 óra az év első heteiben lényegesen megszaporodik, mivel az 1 osztályba,
az év elején alig tehetünk egyebet, mint hogy szoktat juk növendékeinket az iskolai
rendhez s a figyeléshez, beszélgetünk velök előttök érdekes dolgokról, különösen
a játékokröl, s csak lassanként vezetjük át őket a rendes munkára, kötelességeiknek
öntudatos teljesítésére, az illedelmes magaviseletra Ezen elő kés z í t ő beszél-
getési gyakorlatokról áttérünk aztán a tulajdonképeni szemléltető oktatásra. Vizs-
gálódás tárgyává teszszük először is az iskolában levő tárgyakat: bútorokat s
taneszközöket j azután c o n c e n tri eu s körben előrehalad va, sorra veszszük a szülei
házat, a családot, a házi állatokat, a kertet, mezőt s némely növényi és ásványi
terményeket j természetesen mindenből a legkönnyebbet. Még a földrajzi tájékozás
elemeit s némely természeti tüneményt -is fel vehetünk. Mindezen le i r ó anyagot
párhuzamosan követheti az el be s z élő j a kedély képzés s erkölcsnemesftés czél-
jából ugyanis alkalmilag tanításunkba szőhetünk egy-egy mesét, találós kérdést,
versikét vagy dalt. A tananyag megválasztásánal főképen Peres Sándor és Nagy
László vezérkönyveihez alkalmazkodom.
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1.-B. óra. (Az első hetekben). Előkészítő gyakorlatok. Meg-
ismerkedés . a gyermekekkel névszerint. Szoktatás a holyes ülésre. Ismeretes
játékszerek (ostor, vesszőparipa, lapda, síp, bábú, edények stb.) bemutatása. A
gyermekek megmondják s megmutatják, hogyan kell azokkal játszani. Játszhatnak
az iskolában, vagy kedvező időben az udvaron buj ósdit, megfogest stb. Ezután
megtaní.juk őket olyan társasjátékra, melyhez versikét is kell mondani, vagy épen
dalolni; p. o. ker ing ő - j á t é k, melynél körbe állva dudolják: "Kereng az orsó,
Eltört a korsö, Gugolj, gugolj, gugolj le, Rád esik a cserepe !:, A "gugolj"
szónál legugolnak s ismét felállanak ; a keringés felváltva jobbra, vagy balra tör-
ténhetik. A következő órákon is egyrészt tovább foly tat juk a fegyelmi szoktatásokat,
másrészt beszélgetünk tovább a játékokról. begyakorolunk újabb verses játékokat,
a régebbieket pedig eljátszatjuk a gyermekekkel; továbbá mesét mondunk nekik
s velök is elmondhatjuk. Ily fe gye 1mis z okt a tás o k lesznek a következők:
felállás, leülés adott jelre, figyelés (kéz a padon), a tanszerek elővétele seltétele
3 vezérszó ra. Az iskolai rendre szoktatás további gyakorlása: kalapját s táská;ját
mindenki az előre kijelölt helyére tegye; a szivacsot vagy a törlő rongyot meg-
nedvesítse; mindenki a tanttóra nézzen, a kit felszólít, az felálljon s hangosan
feleljen stb. Az iskolába-belépéskor köszönni kell, akalapot má rkinn előre le
kell venni; a tanítö] belépésekor felállva üdvözöljék; a felelésre vagy kimenésre
a jobbkéz mutatóújjának feltartásával jelentkezzenek. Kimenni lábujjhegyen kell.
A rendes felöltözés, hazamenés és köszönés gyakorlása. Köszönés az utczán; a
kalap megemelése. Mindezek addig gyakorlandök, míg a gyermekek teljesen el
nem sajátították, meg nem szekták. .J á t é ko k lehetnek még a következők:
Keringő-játék: "Hajlik a meggyfa, Nagy az árnyéka. Akit szeretsz kapd be!
Ezt szeretem, ezt kedvelem, Ez játszik vigan én velem, Ugrom egyet véle!" A
középen álló egyik gyermekkel néhányat fordul, azután az lesz a középen. Más
keringő játék az "J spilángi rózsa". (Szövegét lásd: Kapi- Papp- Posch, Abc l) A
versiket dalolva, körben forognak s egyenként kifordulnak. Utánz6játék, melynél
sorba állnak s mind utánozzák, a mit egy mond és csinál: "Fehér liliomszál!
UgOJj egyet sánczba! (Ugomak.) Tedd a kezed hátra! Fésülködjél meg te,
Mosakodjál meg te, Törülközzél meg te. Az arany kötőbe! (Kezeikkel mindent
utánoznak.) Lapdajáték: egyik gyermek a lapdat a falhoz dobálja s megkapja,
miközben e verset mondja: "Egyelőre, két kettőre, három hatra, hat kilenczre.
Üss ki tízre, tizenegyre! Gyertyatartó, vaskoppantö, A hátad ra egy puffantő.
A vers utolsó soránál a többi szalad, a veremondó utánok dobja a lapdát, s a
kit megdob, az felváltja őt, Mese Janköről, a ki olyan furcsát látott, hogy egy
ember vasvillával akarta a diót a padlásra hányni, (L. Peresnél l) Pedig: "rend
a lelke mindennek!" Mese Jankóról, midőn furcsa álmot látott. Ezt versben
szépen megírta Pösa Lajos: "Kamarában az egér Futkos körös-körbe". .. stb.
(L. Peresnél !) A tanulás előtti imád ko z á s. A használatos iskolai imát az
1. oszt-beliekkel külön begyakoroljuk, hogy tudjanak ők is tanítójukkal s a többi-
ekkel együtt imádkozni.

9. 6 r a. Kérdezősködés a gyermekek nevei felől. Keresztnév. vezeték-
vagy családnév. Asz ems alá ~á s. Az iskolában levő tárgyak megszemlé-
lése és megnevezése. Mi van több? Mi van egy? A vak nem láthat.

?
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10.6ra. A kéz. A jobb és bal kéz. A ujjak s azok elnevezése. Az
ujjak mozgathat6k. Kezünkkel tudunk fogni s mindenfélét dolgozni. A szorgalmas;
a lusta. Kezünkkel nem szabad rnást bántani, vagy dobál6dni. Ver s: "Kis állat
a hangya" ... (L. Abcéskönyv!)

11. 6ra. Tájékozás az iskolában. Mi van tőlünk jobbra? balra?
Mi van előttünk? hátunk mögött? felettünk? alattunk? mallettünk ? A tanúIt
játékok ism éti é s e. (Ha lehetséges, az udvaron) Tanulás utáni ima. A haza-
menőre val6 használatos ima begyakorlása.

12. 6 ra. A fü 1. Fülünkkel halljuk a beszédet, éneket s mindenféle hangot.
A gyermeknek hallgatnia kell tanítója .s szülei szavára. Asi ket nem hall.
Asz á j, (A fog, a nyelv.) A szánkkal eszünk. iszunk és beszélünk. Hazudni,
csúfolódní vagy rút szavakat mondani nem szabad. A ném a nem tud beszélni.

13. 6 r a, A kézről, szemről, fülről és szájr61 tanultak ism éti é s e.
Mes e: nA napszámos és fejszéje " . (L. Nagy Lászl6nál.)

14. s ló. óra. Az iskola udvara. Az iskolai kert. Az udvarra
a kapun át lehet bejutni. Mi van az udvaron? A kertbe a kertajtón át jutunk
be. Mi van a kertben? (Némely kerti vetemény s virág szemléltetése.) A kertbe
csak gazdája mehet be. "N e-bántsdnak hívják a másét;" (A gyermekek lehetőleg
kivezetendők az udvarra s a kertbe.) A kertet meg kell munkálni: ásni, kapálni,
öntözni stb. A munka mallett mulatunk is: dalolunk v. mesélünk. "Mese a körö-
1'61 és a kis madárról". (L. Peresnél :) .

16. óra. Az ősz i idő .. A falevél megsárgúl és lehull. A gyümölcs
megérik. Gyümölcs-szedés. Sok madár elmegy tőlünk Hűvös szél fú; sokszor
az eső esik és sár van. A sárt a lábbeliről az ajtónál le kell törölni. Az ajtón
illedelmesen kell bejönni. Ősz ida 1: "Sárgúl már a falevél"... (L. Abc!)

17. s 18. óra. A nap é s s z a k a í. A nappal és éjjel váltakozása. Vilá-
gosság, sötétség. Nappal dolgozunk, éjjel aluszunk. Éjjel csend van. Dal az
éjszakáról : "Az éjszaka közeledik, A világ lecsendesedik. Munka után édes álom

. pihen az én szempillámon" . Este lefekszünk (levetközés, imádkozás, köszönés).
A ruhát egy helyre kell tenni. Reggel felkelünk (m osdás, fésülködés, felöltözés ,
imádkozás, reggelizés). A ruhát meg kell tisztogatni, kefélni. Nappali teendők:
iskolába-menetel, ebédelés, iskola, játék, vacsora stb.

19. 6 r a. Az asztal. Otthon is van asztal, azon ebédelünk. Az iskolai
asztalon irunk. Az asztal nehéz; egy helyen szokott állni. Szine. Részei (teteje
v. lapja, oldala, fi6kja, kulcsa s lábai; ezek száma). Anyag s készítő. Mes e az
asztalr6l. (L. Peresnél.) ".T6 tettért j6t Válj!"

20. 6 r a. A szék. Otthon székre ülünk. Az iskolában a tanító űl széken.
A széket odább lehet vinni. A szolgálatrakészség (Székkel kinálás.) A szék
színe ; részei: ülőlap, -láb, támaszték; anyaga s készítője. Van nádszék, puha szék,
ruganyos szék, karos szék. (A divány) A széken szépen kell ülni.

21. s 22. 6 ra. A z asz tal é s sz é kös sze has o n li tás a. Hasonló-
ságok és különbségek. A tanításba új fogalmak is beleszőhetők, P o. a hason-
löságnál: az ajak, a szélesség, hosszúság, vastagság, magasság; a lap síma és vízszíntes,
a lába függőlegesatb. Különbségek: az asztal nagyobb és magasabb, mint a szék;
az asztalnak van fi6kja, a széknek nincs; a széknek meg támasztéka van; a szék



kőnnyen odább vihető, az asztal nem stb. A zs á mol y. Ebédkor az asztalnál
illedelmesen kell ülni.

23. óra. A z isk o 1a ipa d. A padnál együtt van a szék meg az asztal.
A fiókját nem lehet bezárni. Asztallapján irunk, ülőlapján ülünk Az asztallapon
van a tintatartó is. A leirásnál a menet: mint fentebb! A padot tisztán kell
tartani, s nem szabad megrongálni. Mes e a z ügyet 1e II Mih ó kr ö 1. (L.
Peresnél.)

24. óra. A fog as; asz ek r ény. 1. Mit teszünk a fogasra? A fogas
leírása. Hogyan áll? 2. A ruhát szekrényben is tartják. Az isk. szekrényben
könyveket, képeket és füzeteket tartunk. A szekrényben nem lesz poros a ruha v. a
könyv. Leirása. Némelyik szekrény ajtaja üvegből van. A zár s a kulcs. A láda.

25. s 26. óra.· Az iskolai és s z o b a i bútorok. A szék, asztal, pad,
fogas és szekrény isk. bútorok. Ismétlésfil kérdezősködünk mindegyiknek a haszna
s rendeltetése felől. Otthon a háznál is vannak bútorok. Ezek előszámláltatása
(szemléltető képek segitségével). A bútorok elkészítése munkába és pénzbe kerűl.
Nem kell tehát elrongálni és bepiszkolni azokat. Semmiben sem kell kárt tenni.

27. s 28. óra. 1 s m é t l é s, gyakorlás. Az eddig tanült dolgokról beszél-
tetünk a gyermekekkel egyhuzamban. Különösen elmondatjuk a tanúIt versikéket
s meséket.· Az ismétlés ne szorítkozzék csupán a szemléletek felújítására, hanem
terjedjen ki a szoktatásokra, továbbá a gyermekek tapasztalataira, a kedély- és
erkölcsképzésre is.

2\:1. 6 ra. A pal at á b 13. S pal a ves s z Ő. A palatáblán írni szoktunk
a palavesszővel. A palatábla leírása, A pahkövet a földből ássák A palatábla
hossza, szélessége és vastagsága. A palavessző is palakőből van; hengerded alakú,
ki kell faragni hegyesre; a ki nem tudja, kérjen meg mást, de köszönje is meg.
Otthon kell kifaragni, előre. Az irásuál nem kell közelhajolni, mert a szem
romlik. Az irást kis szivacscsal v. rongygyal kell letörölni. A táblára vigyázni
kell, hogy el ne törjék, mert mindenki nem tud csinálni. A palatábla egy nagy
házban készül, a hol sok ember dolgozik; az a nagy ház agy á r. Onnan veszi
meg a kereskedő, hogy eladja. Ver s: .Itt vagyok már valahára, Itt vagyok az
iskolába, .J61 tanulok igyekezem, Derék ember lesz belőlem". • A j6 pap holtig
tanúl" .

30. ő r a, A nagy tábla, kr é t a, sz ív a cs A nagy tábla a gyermekek előtt ..
van. (Meg lehet lépetni, hogy kitől- kitől mennyire). Arra a tanítö ír. Leirása,
A krétát a földből ássák. A táblát szívaoscsal törüljük le. A szívaos lyukacsos,
beszívja a vizet s 'akkor nagyobb lesz. A szfvacsot messziről hozzák, egy nagy
vízből, a tengerből. A krétával nem kell miudenhová firkálni.

\1 '316ra. A palatábla és nagy tábla összehasonlítása. Hason-
l6ságok s különbségek, a tanultak szerint. Mindeniket tisztán kell tartani.

32. 6 ra. A köny v. A könyvet ki lehet nyítni és be lehet csukni. Leírása.
Felfordítva nem lehet a könyvből olvasni Mes e aki s Mar i r 61, a ki fel-
fordítva olvasott a nagymama könyvéből, s a leveleken szamárfüleket csinált.
A leveleket nem szabad behajtani, hanem kis papirral kell megjelezni a leczkét.
A könyvet a könyvkötő köti be. A betuket a könyvnyomtat6 nyomja apapirosra
festékes ólombetűkkel. A köuyvből tanulunk, azért meg kell becsülni,
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33.-34. óra. Az ir ka. Mire val6 a könyv P Mire az irka? Az irkát

pénzért veszszük. Mi az ára? Az irka papirb61 van. Leírása, Az irkában elől
kell kezdeni az irást nem hátúl A irásnál kissé ferdén kell tartani. Tisztaság.
A k ö n y v é s az ir ka ném i ö ss z e has o n 1í tás a. A pap i ros t rongyból
csinálják a papiros-gyárban, (A rongyszedő). Mihök meséjének ismétlése, meg-
toldva azzal, hogy később megtanúita a rendet, könyvét szépen a polezra tette s
vigyázott rá. Tal á n y: "Fehér mezőben fekete barázda, ember hajtogatja, tollal
szántogatja, poresővel szárogatja, M! az?" (Irás).

35. óra. A. tan esz k ö z ö k. A palatábla, pala vessző, nagy tábla, kréta,
szivacs, könyv, irka taneszközök. Ismétlésűl kérdezősködünk mindegyiknek haszna
s rendeltetése felől. A taueszközöket meg kell becsűlni.

30. óra. A von al z ó é sat o ll. (Valamit az i r ó n r ö 1 is.) A gondos
gyermek nem rontja el hamar a tollát vagy irkáját. Légy takarékos! (L. Peresnél}

37. óra. A tinta s a t í n t a t a r t ö. (Valamit a t á s ká r ő l is.) Tisztaság,
rend. Elbeszélés a vigyázatlan Károlyról s a tintásüvegról. (Petőfi költeménye
után röviden).

3R. óra. Asz á mol ó gép leírása.
39. óra. 1 s m éti é s. Az összes iskolai bútorok s taneszközek szemlél-

tetése az ismeretes szempontok szerint, p. o. szín, alak, részek, állás, anyag,
készítő stb. A mesék és versek.

40. s 41. óra. Az óra s az idő Van falióra és zsebóra; toronyóra;
ütő és nem ütő óra. Idővel a gyermek is felnő. Az időt használni kell. Mase
a tücsök és hangyáról. (L. Abc. 45. l.) A hét napjai. Ünnep- és hétköznap. Kará-
csony ünnepe. Ismeretes karácsonyi vers.

42. óra. A tél. A hó. a jég, a fagy. Találós mese: Télen fntkároz,
nyáron hever. Mi az? Vers: "Esik a hö, csak úgy hull" . .. (L. Kapi "Dal-
könyvecske ".) Éneklik is. A madarak télen.

43. óra. A k á 1Yh a, a tél iru h a. A fűtés, a parázs, füst, hamu;
kéményseprő, A meghűlés, 'l'alálós mese: Fehér pokröcz egész földön, .nem itt
szövik, az égből jön. Mi az?

44. óra. Az isk o 1asz oba. Nagyság. Részei. Szélesség, hosszúság,
alak, irány. Az ajté és ablak. Szellőztetés. Az iskolában lévő tárgyak s azok

I

helye.
45. ó ra. Az isk o 1a épü 1et; a 1a k á s. Terem, szeba, lakás Épület.

építés. Az épület ré.-zei. A házak nagyságra nézve. A tisztaság. 'I'alálös rnese :
Se kint, se bent, hol vagy hát?

L1G. ó r a. A z aj t ó é s a zab 1ak leírása. összehasoulítölag. (L. Peresnél).
47. óra A lakás bútorai. Megemlítendők : a részek, az anyag fl ké-

szítö. A bútorok tisztántartása, megóvása s helyes használása.
48. ő r a. A ko n y h a, a ka m-a ras api n eze. (Mire valók P) Tiszto-

gatás, seprés, surolás stb. Vers: "Rossz madár piszkítja fészkét. A tisztaság
fél egészség!" Mese a farkas tanyáról. (L. Peresnél.)

49. óra. A C sal á d A családtagok. Család- és keresztnév. . Szeresd
szülőidet !
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50. 6 ra. A z ott hon. A családi élet. Az öregeknek köszönni kell. A

testvéreknek békében kell élni. A cselédekkel j61 kell bánni. A kis béres-gyerek
meséje és n6tája. (L. Peresnél.) Mindenütt j6, de legjobb otthon.

51. s 52. 6 ra. A z éte lés ita 1. Mit eszünk reggelire, ebédre, ozson-
nára, vacsorára? Illedelmes viselet az evésnél. Mese a hólyagr61, tüzös üszökről
és szalmaszálr6l. (1. Olvasókönyv.) Közmondás: •Haszontalan, hitvány fajta, ki
barátját cserben hagyja."

53. 6 ra. A ruh á za t ; alvás, álom; egészség, betegség. A ruhát ki-
mélni kell; tisztán kell felöltözködni. Vers: • Nem szégyen, ha a ruha foltos,
de nagy szégyen, hogy ha rongyos". Nem kell igen puha ágyban hálni és sokat
aludni. •Ki j6kor kel, aranyat lel". A beteget az orvos gy6gyítja; az orvosság,
A szülők sok j6t tesznek gyermekeikkel.

54. 6 ra. A t ű Z é8 haszna. Fűtés, világítás, (gyertya, lámpa). Sütés,
főzés, vasalás. Használja a kovács, lakatos, fazekas stb. A tűzre vigyázni kell.
Agy ú j t 6. Gyújt6val nem kell játszani! Mese: .Az ősz ember parazsa"
(L. Peresnél.) Vers: Ki kevéssel be nem éri, az a sokat nem érdemli.

5ö. 6 ra. A k é II leírása, Szín, keménység, súly. Könnyen meggyülad, lángja
kék, szaga fojt6. A földből ássák; ásvány. Másféle ásvány is van: kő, kőszén
vas, s6. (Szemléltetés). A gyújt6 fején kén van. A gyár, a műhely, a munkások.
Munka után édes a nyugalom".

56: s 57. 6 ra. A m a esk a leirása. (Kiiudúlás a macskaról és egérról
szóló versből. 1. 8. óra l) Részei s azok alakja és száma (körmei kinyújthat6k) ;
takaró és szín ; szaporodás (fiai vakon születnek); táplálkozás (husevő, ragadozó);
tulajdonságai, (hamis, torkos, tiszta), hangja; haszna: egeret fog. A macskával
nem kell ingerkedni. .

b8. 6 ra. Az eg é rés a pat k á n y, összehasonlítása a macskával. (Az-
egér és patkány részletes ismertetése elmaradhat.) Az egérfogó. Mese: .~ királyfi
meg az egérke". (1. Peresnél.) .T ótett helyébe jöt Válj!

b\::). s liO. óra. A ku ty 3. (A menet mint a macskánál). Okos, tanulékony,
hű, éber és bátor; irigy, marakodó, uyalánk; betegsége a veszettség. Fajai: házi
eb, juhászkutya, mészárosk. (szelindek), vadászk, (agár, kopó, vizsla), ölbeli eb.
Bőréből kesztyűt csinálnak. Mese:.A róka és a farkas". (1. Abc!)

61. 6 r 3. A 16. (Kiindúlás az előbbi meséből) Sörénye, s egy patája van-
Hű, okos, tanulékony, bátor engedelmes, gyors. Asz am á r. Dal a nyalka osikóról :
(1. DaJkönyvecske)

62. 6 r a. A te hén é s ö k ö r. Kiindúlás a kis Mari történetéből. (L.
Peresnél). Emlős állat. A borjú. A kérődzés. Igen szelid. Fejével, husával ,
bőrével, szőrével és faggyával használ. Az ökör igát húz; a járom.

63. 6 r 3. Aty ú k s a házi szárnyasok. A tyúk leírása rö viden. A kakas.
A költés : a fiastyúk. Mese: "A kakas meg a jércze", A verses rész betanítandé .
lsten nekem esőt ád . . . stb. (1. Peresnél.)

64. 6 r a.' A t a vas z; tavaszi muuka. A hó elolvad, a fű zöldül, a fák
rügyei fakadnak. A földmíves szánt, vet, boronál. Az ibolya is nyílik. 'fa vaszi
dal : "Olvad a hö, tavasz akar lenni" . .. (L,' Peresnél). Tavaszszal van husvét
ünnepe; a piros tojás, az öntözés,



65. óra. Az almafa leirás~. Hol nő? Részek (gyökér, törzs, ágak,
levelek, virágok.) Szfn, alak. A virág leírása (csésze, szirom, porz6, termő).
Hogyan lesz a virágbúl gyümölcs? Az almafa élete. Haszna.

66. 6 ra. A fe esk e. Csőre vékony, szárnya hosszú s villás; költöző és
éneklő madár; sebesen repűl, mesterséges fészket rak. (Szemléltetés) A ház körül
tészkel (az eresz alá). Vers: Jó fecske, te korán kelsz fel ... (L. Abcéskönyv!)

67. 6 r a. A nég y f ő viI á g táj. Tájékozás az iskolában.
68. óra. A· pill an g 6 1ei r ása. (P. o. a fecskefarkú pillangö.) Részek:

fej, törzs, 4 szárny; 6 láb; fején: 2 csap és a szívö' nyelv. Petéket rak; abból
lesz herny6, báb, végre lepke Kártékony. A selyemlepke hasznos. (Szemléltetés.)
Vers: Zöld faágon kis pillangó ... (L. Dalkönyvecske.)

69. óra. A ver é b. A ház körül él; mindig repked, ugrál s: csiripel,
Pusztítja a hernyókat, de kárt is tesz. Husa jóízű Mese: "A pörúl járt veréb «.

(L. Olvasőkönyv.) Talány: Hányat lép a veréb egy esztendőben?
70. 6 r a. A r 6 z s a és a rózsabokor. Fája tüskés, virágja szép és illatos.

Elbeszélés: "A türelmetlen Kláresi ". (L. Nagy 1 -nál), A türelem rózsát terem,
Talány: Van egy virág, jól ismerem ... (1. Abcéskönyv!)

71. 6ra. Kirándulás a mezőre s er d ö b e. Mit látunk a mezőn?
(Mezei növények: gabona virág, _fii ; mezei állatok: g6lya, szarka, varjú ; bogarak
lepkék, hernyók stb. Mit az erdőn? (Erdei fák, virágok, madarak, emlősök
bogarak stb, madárfészek.) Mese: "A - vadgalamb és a szarka". Vers: "Mikor
szép?" (1. Abcéskönyv.)

72. óra. A 1 e v eg ő; a z é g. A levegő főbb tulajenságai (könnyíi, át-
látszó, rugékony.) A szél, a felhő, az eső. Az égbolt; a nap, a hold s a csillagok.
Az Isten nagysága. )

73.-76. 6 r a. Ism é t l é 8, összefoglalás. A házi és mezei állatok; nö-
vények; ásványok. Mesék, versek, dal ok.

Az itt közölt tanmenet természetesen egészében csakis oly iskolában érvénye-
síiIhet, melyben a szorgalomidő teljes 10 hónap; sőt a körülmények s helyi viszo-
nyok ott is sokszor mődosítást kivánnak. A hol pedig a szorgalomidő csupán
7-8 hónap, ott a tananyagot tetemesen rövidíteni kell az által, hogy a kevésbbé,
lényegesehet elhagyjuk, vagy csak röviden érintjük. Igy például az 1-8. óra
anyaga mindjárt felényfre redukálhatö ; elhagyhat6 továbbá a 11" 13., 14., 15.
16., 25., 26., 27., 31., 35. s 70. óra anyaga, s összevonható a 49., 60., 51. s
52. 6ráé.

Jelen tervezethűl nyíl ván kitűnik az is hogy alI. osztálynak külön anyag
jelölendő ki, és pedig akképen, hogy az az 1. osztály anyagát minden irányban
kiegészítse. Kivánatos, hogy a két osztály tananyaga még az osztatlan iskolában
is elkülönfttessék, mert csak így felelhetünk meg amapaedagogiai szabálynak,
hogy tanításunk fokozatos és mindenoldalú legyen. De azért osztatlan iskolában
az egyik osztály belefoglalható a másiknak a tanításába; a másod évfolyambeliek
az ismétlés által megerősödnek az előbb tanultakban, és bátrabb s ügyesebb fele-
leteik által a kisebbeket is hasonlóra ösztönzik; ezek pedig résztvevén amazokéban
érdeklődésük s figyelmök fölkeltetik a különféle tárgyak iránt s ismereteik mind-
inkább gyarapodnak. P. J.
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A dunántúli evang. egyházkerületi népiskolai bizott-
ság egyházi elnökének körlevele az egyházmegyék

nagyt. esperesi hivatalaihoz népiskolai ügyben.
Nagytiszteletű Esperes ÚrI

Az iskolalátogat6 urak használatára tisztelettel ide mellékelveküldök a
rovatos ívekből annyi példányt, a hány iskolalátogatási kör van egyházmegyéjében.

Méltöztassék az iskolalátogató urakat odautasítani, hogy e rovatos fveket
tavalyi utasításom értelmében (lásd: Evang. Népiskola 1889. 4. sz. 120. oldal)
pontosan töltsék be, s minden egyes tanterem után a szokásos 30 kr. díjat szedjék
be s küldjék meg hivatalomhoz .

Egyúttal bátor vagyok N agytiszteletűséged becses figyelmét még a követ-
kezőkre is felhív ni : hogyanépiskolai nevelés képe annál világosabhan álljon előt-
tünk, hogy egyik helyen a haladást, másik helyen az elmaradást annál jobban fel-
ismerhessük, és így különösen az ut6bbi esettel javaslatsinkbau annál tüzetesebben
foglalkozhassunk: kérem kegyeskedjék, Nagy tiszteleted az iskolalátogat6 urakat
még azzal is megbízni, hogy a rovatos ívek számadatai mellé még a következő
kérdésekre is gyűjtsenek maguknak megbizhat6 adatokat s az így gyűjtötteket
terjeszszék az esperesség útján be hozzánk feldolgozás végett:

1. Melyik h6napban kezdfidött az iskolai év? melyik h6nappal végződik?
2. Feljönnek-e a gyermekek a tanév elején azonnal iskolába? vagy csak

hetek, hónapok multával?
3. Az egyházkerületi tanterv életbe van-e léptetve? A kerület által ajánlott

tankönyvek vannak-e használatban? van-e minden gyermeknek tankönyve?
4. Pontos-e az iskoláztatás ? Beadarik-e időközönként a mulaszt6k névsora

a község birájának ? A község birája büntet-e? A büntetésdíj rníre fordíttatik ?
5. Mikor veszi kezdetét az ismétlő iskolások tanítása? Hány honapon át

tart? Tartatik-e velök rendes évzár6 vizsga?
Pusztán e kérdések felvetése, évről-évre val6 megújítása már magában j6

hatással van úgy az iskolafentartó testületre, mint magára az iskola vezetojére ;
mert előre tudják, hogy a feljebbvalók nem veszik könnyen az iskoláztatást, nekik
tehát annál kevésbbé szabad könnyelműeknek lenni az iskoláztatás szent ügyében, mert
első sorban ez mégis csák az ő ügyök.

Még két pont van, a mit érintetlenül nem hagyhatok. Szíveskedjék N agy-
tiszteleted megszívlelni. Az első azon kérdésnek eldöntése: ren des taníté-e,
avagy csak se g é d az úgynevezett más o d tan í t 6, kinek úgy neve, mint a l-
k alm a z ása újabb keletű? Az 186S-dik évi 38. t ez. gyakorlatbevétele hozta
nálunk legelsőben forgalomba ez új fogalmat. Mégis e kérdés megoldása fo ntos
úgy p ae d it go g i a i, mint f in a n ez i á 1 i s és jog i szempontb6l. Előzetes véle-
ményem e tárgyban az volna: helyes megoldását csak úgy éljük el, ha első sorban,
kikhez legközelebb esik, maguk a tanít6értekezletek foglalkoznake
t á r g y g y a 1. Mélt6ztassék azért Nagy tiszteleted e kérdést hozzájuk leszállitani,
még pedig azon utasítással, ·hogy e tárgyban formált véleményes jelentésőket ter-
jeszszék be az csperesség útján a ker. népiskolai bizottsághoz.
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A másik pont: Tudva van előttem, hogy 'az "E ö tv ö s - a lap", taní t ó-
árva ház" stb. nem ismeretlen tanítótestületeinh elott; de sot évről-évre szép
összegben dicséretes szorgalommal gyűjtenek rá maguk között. É sén ann ak
csak örülni t u d o k, ha látom, időnkénttapasztalom, hogy t a n í-

t ő fér fi ain k, kik a nem zet els o nap s z á mo sai k ö z é t a rt oz nak,
az ö n fen tar t á 8 érz et éne k sz ü ks é g e s 8 é g- é tol á t van nak hat v a,
s ez é r z e t b ő I foly6 kötelességöket teljesítik.

De talán nem vétek vele, ha arra is figyelmet kérek fordítani, a mi meg
"a szentek szükségeit" illeti! Újabban ugyanis aLu' the r t á rsa s á g közgyű-
lése kimondotta: "von ass an ak b e a tan it ö é rt eke Z"I et ek isa Lu the r-
tá rsa s á g m II n k áss á g á ba!" Azt hiszem ezt helyesen és j61 cselekedte a
Luthertársaság. Most tanít6 utainken a sor, hogy meg ért s é k a kor int o
sz a v á t, mint felekezeti tanítók! Azt hiszem, jó néven fogják venni értekezleteink,
ha a Luthertársaság gyámoIítására s vele jár6 munkásságra ez úton is felhivatnak !

Tisztelettel kérem Nagy tiszteletedet hozzájuk e "felhivást" eljuttatni kegyes-
kedjék!

Többire jó indulatiba ajánlottan kiválő tisztelettel maradtam
Nagytiszteletű Esperes úr

Lpatona, 1890. február havában. kész szolgája
Bogná.r Endre,

ker. népisk. biz. egyh. eln.

A ,,25 éves emlékalap= érdekében.")
A ,,25 éves emlékalap" ügyével sokszor találkoztunk már e kedvelt folyó-

iratunk hasábjain. Élénk örömérzetet keltettek bennünk azok a kirnutatások, me-
lyek az alap gyarapodását világosan beszélő számokban tárták elénk. Képző-
intézetüuk lelkes, tevékeny tanári karának életrevaló eszméje volt ez, mely az
intézetnek egykori tanúlőinál is élénk elismeréssel találkozott s megértve a ket-
tős, nemes czélt, már eddigelé is sokan sorakoztak annak pártfog6i közé. A ke-
Ilyelet és bála érzelmei mellett mindenesetre nagy része volt az alap iránt nyil-
vánúlő meleg pártfogás fölkeltésében az "önsegély" elve alkalmazásának is.
Mert csakugyan búzdító lehet ránk nézve az a tudat, hogy az alap támogatásával
első sorban mim agu n k, tehát a tanítók gyermekeivel tesziink jót. Azt hiszem,
j6 kevesen vannak köztünk, kik egykor az intézet növendékei s egyúttal jótétemé-'
nyes ei levén, hálával ne gondolnánk azon segélyre, melyet élvezni szerencsénk
volt. S ha akkor jól esett a támogatás nekünk, bizonyára sokan vannak ma is,
kik a segélyre rá vannak utalva. Azért csak elismeréssel tartozunk mindazoknak,
kik áldozatkészségükkel a szép eszmét testté lenni segítették. De a gyűlt tőke
eddigelé korántsem akkora, melylyel a széles alapra fektetett czél elérhető volna,
s így nem vélek fölösleges munkát végezni azzal; ha az alábbi sorokban néhány
eszközt és módot kivánok megjelölni. melylyel az alapot tovább izmosíthatiuk.

A gyűjtés körül eddig kifejtett tevékenységben - nem szólva a tanítók és
más buzg6 adakozók önmegadéztatasaröl - az iskolákat csak itt-ott tapasztaltam

*) Ajánljuk e nemes búzgóságra s praktikus érzékre valló, tanulságos sorokat t. olva-
sóink figyelmébe! Szerk.



79

1{'~pvisell'e gyfíjt:'seik által, A i!yakorlatb61 ismerve az ilynemű g,yííjté~ek iránt
nvilváuuló csekély ké;>z1'iéget, sőt ellenszenvet, én és kollegám más módját kisér-
lettük mrg iskolánkban a növendék 'ek megadóztatásának, melylyel, moudhatni,
állandó forrást nyitottunk a ,,25 é ves em 1 é kal a ptC számára. E megadóz-
tatásnak módjai és eszközei épen nem ismerethmek a tanítóság előtt, de kényes
voltuknal fogva sokan félnek hozzájuk nyulni és a vélemények is igen eltérők
lehetnek fölöttük. Én azonban föltárom őket úgy, a mint azok nálunk több évi
gyakorlatban jónak és eredménythozónek bizonyúltak.

Iskolánkban 1884 óta rgyiittt's megbeszélés és megállapodás folytáu gyako-
roljuk a t a n s z e r e k á r u s ít á s á t és a tankönyvek tömeges b e s z e r-
z é sé t a nyert haszonnak jótékony czélra fordítása mellett. Ezen eljárásunkban .
azonban első sorban nem a haszonkeresés, hanem ennél reindenesetre fontosabb
paedagogiai tekintetek vezetnek bennünket. Nálunk ugyanis a sok kereskedésben
igen bő alkalma van növendékeinknek tanezereik bevásárlásánál a válogatásban, s
ennek volt tulajdonítható iskolánkban a tanszereknek oly hátrányes sokfélesége
E körülmény készte tett bennünket arra az eljárásra, hogy növendékeinket magunk
lássuk el tankönyvvel és mindeo tanszerrel. S- mit értünk el vele? Azon idő- és
fáradságért, melyet az ügyre áldozunk, jutalmázva vagyunk a tanítás könny-bb-
sége- és nagyobb sikerével. Elértük, bogy növendékcink egyforma tariszerekkel bir-
nak, mely körülrnény nemcsak a tanítást és foglalkozást tette egyöntetűbbé, ha-
nem erkölcsileg és anyagilag is figyelemre méltö hasznot eredményezett. Eljá-
rásunk által lehetövé van téve a vásárolt tanszetek takarékos fölhasználásának
ellenőrzése s a növendékeknek könnyelmíí költekezése. Elhárítottok általa a
kereskedésekbe való szaladgalast s hogy tanszerhiáuy folytán növendékünk fog-
lalkozás nélkül legyen kénytelen az időt tölteni, mert ilyen esetben utólagos fize-
tésre is kisegítjük. A tanszerak egyformák levén, el van véve ingere az egymás
szemébe való fitogtatasnak s az ebből eredő versengésnek, irigykedésnek, cserél-
getésnek, sőt a nem ritkán fölmerűlő eltulajdonításnak is. Ezeket pedig elhárí-
tani a nevelés útjából, semmiképen sem kicsinyelhető leladatunk. Ámde az aján-
lott árusítás nem hozza-e kellemetlerí helyzetbe a tanítót a szülökkel, kik úgy is
mindsnért készek eljárá~át gyanúba venni?! -- mondhatják sokan a t. kar-
társak közül, N os, erre mi jó lelkiismerettel .el mondhatjuk, hogy nekün 1" hála
Istennek, ilyenben még eddig részünk nem volt. Tudom, hogy néplink az ilyen
dolgokban nagyon előítéletes, sőt gyanakodó. Mi azonban hat év alatt ezzel a
jelenséggel nem .t<llálkoziunk, sőt mondhatjuk, hogy megértettek bennünket úgy
a míiveltebb mint az egyszerű szülők s efjárásunk csak helyeslésseI találkozott
náluk. Különben a gyanusítás élét egyszet'űell elvehatni azzal, ba a tanító az
árusítást az egyháztanács vagy iskolaszék tudtával vezeti be iskolájába.

Az eddig vázolt s bizonyára ki nem merített paedag. és erkölcsi hasznek
után attérek az ügynek azon oldalára, mely épen a ,,25 éves alappal" áll ÖSSZt~-

függésben. Még itt is előrebocsátom azt, hogy az árusításból nyert tiszta ha-
szonból mi évenként több szegény gyermekünket segélyezzük ingyen osztott tan-
ezerekkel. S hogyemellett mégis menuyi marad a jótékony czélra, arról beszél-
jenek az ezen foly öirat más helyén közölt számok"). Igaz, hogy magában véve
nem nagy összeg, a mire hivatkozhatom, de tekintve iskolánk növendékeinek lét-

*) L. a "Vegyesek" rovatát! Szerk.
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számát (110) s túlnyomóan ezeknek is szegény voltát, a gyffjtrs szempoutjából
ezen eredmény sem megvetendő. Évenként csak 50 vagy 100 iskolából kerüljön
ki, alapunk szépen fog vele gyarapodni. Pedig a jövedelmesés ezen média te-
kintetében nagyon sok kedvezőbb helyzetű iskola lehet a mienknél, a mennyiben
a miből legtöbb fogyasztás van minden iskolában, nálunk a papirneműeket ingyen
kapják az iskolától. S így mi csak palavesszőt, tollat, tolltokot, rajzönt. gumit
és kéregpapirt (irkatartőnak) árusítunk, Vásárlásunk mellett elvünk, hogy min-
denből lehető jót, czélnak megfelelőt s úgy adjuk, a hogy azt a gyermek a keres-
kedésben is megkaphatja. És hogy a kereskedők jogos féltékenységét se keltsli k
fel, mind ent helyben vásárlunk és ezt is megosztva gyakoroljuk, Érdekes volna
közölni az elfogyasztott tanszerekről, a magunk ellenőrzése szempontiáböl veze-
tett jegyzékünket, melyből szép kis statisztikát lehetne csinálni iskolánk fogyasz-
tását illetőleg. De ez most nem tartozik a dologra. E jegyzetek közt ilyen té-
telek állanak: 1 doboz Klaps-fél- toll, ára 1 frt 10 kr., tiszta haszon: 30 kr.
(4 drb segélyezésre van számítva), 4 tuczat keménvfa-irön, a 20 kr., = 80 kr.,
tiszta haszon 16 kr., sat. s év végére a nyereség-krajczárokból forintek lesznek fl
ezeknek összege a tankönyvek 10 %-ával csinos kis adománynyá növi ki magát
a .25 éves emlékalap" számára. Igy ad6ztatjuk mi iskolánkat a jótékony czélra
és gyermekeink örömére. S fáradságunkért az sem utolsó jutalom, mikor a
gyült haszon kijelentésére ott látjuk csillogut növendékeluk szemében a jótékony-
ság érzetéből fakadt örömöt, s ez talán egy kis nevelés számba is mehet!

Ezt a gyűjtési módot volnék én bátor ajánlani t. kartársaim figyelmébe,
mint olyant, mely egyéb czéljai mallett a ,,25 éves alap" gyarapításának hathatós
elfisegítője volna s közvetlen sem a szülőket, sem az iskola növendékeit nem ter-
heln é adakozással. Ezen módon meghozhatja áldozatát a tanító jóakaratú buz-
galma mellett a legszerényebb helyzetű iskola is, mert hiszen tanszerekből ott is
csak van fogyasztás. Komoly akarat mallett sem jöhetnek tekintetbe a kezelés-
sel járó némi nehézségek sem, mert azok olyan természetűek, maly-ket egy kis
iigybuzgalom mindenütt leküzdhet. A tankönyvek tömeges beszerzésénél pl. akár-
melyik nagyobb könyvkereskedő kész 3 havi hitelt nyitni a tanítónak, ha azért
az iskolaszéki elnök vagy gondnok ajánlatával ellátva keresi föl. Ezen vásárlás
mindig legalább 10 % haszonnal jár, mert nagyobb megrendelésnél még a szállí-
tási költséget is a könyvárus fedezi. A tanszerek raktáron vagy készletben tar-
tásához pedig elég nehány forintot befektetni, mert ma már miuden falun
lakó tanítótársam is elég alkalmat talál ahhoz, hogy gyakran és kisebb rnennyi-
ségben is tehess en bevásárlást a piacsat képező városban. A kezelés sem okoz-
hat nagy aggodalmat, mert egy szekrényben vagy fiókban együtt tartva a szük-
séges szereket, a tanóra előtt vagy tanítási szünet közben pár percz alatt ki-
szolgáltathat juk a kivánt eszközöket a tanítási idő megcsorbítása nélkül. Éti
ezen elárúsítást a megjelölt szempontokból - de soha sem it s,lját hasznomra -
falun létemben is folytonosan gyakoroltam sáltala czélomat elérve, ma sem
restűltem meg eljárásomban. Azonban el vagyok rá készíílve, hogy még azon
kartársak is, kik talán némi fontosságot hajlandók tulajdonítani a dolognak, több
érvet fognak találni ellene, mint mellette.

Igy vagyunk az isk ol '3> ita kar é k P é n z t á r intézményével is, melyre
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a míg a tanítókörökböl annyian lövöldöztélr az elmélet mérges nyilait addig mi
bátran behoztuk iskolánkba, s ime ma már ezt is a j6tékonyság eszközeként hasz-
nálhattuk föl a "25 éves emlékalap" támogatásánál. Azonban ezen intézményt
a nálunk elért erkölcsi és anyagi sikerek daczára is nem marném általánosság-
ban ajánlani t. kartársaim figyelmébe, miutáu ennek behozatalára a falusi viszo-
nyokat nem tartom kedvező talajnak.

Az isk o 1a i per s e l y kitétele azonban - megjelölve a gyűjtés czéljával -
szintén lehetne egy szerény eszköze a gyűjtésnek, melybe koronkint, ha nem csur-
ran, legalább cseppen egy-egy fillér, ügy agyennekek, mint az iskolát látogató szü-
lők vagy idegenek kezéből. Sőt a vizsgálatok alkalmával a közönség által
hozzáférhető helyre kitéve, talán jelentékenye b összeget is jövedelmezhetne. ,

A fölsorolt gyűjtési médokat mi iskolánkban mind kipróbáltuk kisebb-
nagyobb eredménynyel, s állandósítottuk is. Ennélfogva mint a gyakorlat által
igazolt eszközöket a ,,25 éves alap érdekében" melegen ajánlom t. kartársaimnak
szives figyelmébe és jóakaratába; Egy kis buzgóság és hálás indulat az ügy
iránt, s bizonyosan beválik vagy egyik vagy másik méd mindegj ikük iskolájában,
és általa az alap hatalmas lendületet vehet.

Czegléd.
Mészáros János,

ev. tanító.

T á, r C z 3,.
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Művészet és valóság.
Jelige: .A természetnek hű utánzója még nem művész."

B. Eötvös József.
(Vége).

II.
Miután a képző művészetek terén, a festészet és szobrászat példáján meg-

ismertük a művészetnek a valósághoz va16 viszonyát s a művészet sajátságos
jellemvonását: eddigi fejtegetéseink teljessége érdekében ki kell terjeszteni figyel-
münket a valóságnak még egy másik körére. A festészet és szobrászatban ugyanis
a ter m ész et i világgal jut a művészet viszonyba, a meanyiben a festészet és
szobrászat a természeti világból meríti tárgyait. A val6ságnak azonban a termé-
szeti világon kivül van még egy második köre is, és ez az erkölcsi világ, mely
val6ságot nyer s mintegy láthat6 alakot ölt a családban, egyházban, államban s
általában a társadalmi életben, malyeknek az ember épen úgy tagja, mint a ter-
mészeti világnak, sőt az embernek épen itt nyilik: alkalma magasabb szellemi
tehetségei kifejtésére. S a művészetnek az erkölcsi világhoz valö viszonyára
annyival inkább ki kell teljesztenünk figyelmünket, mert ez a viszony szüli a
művészet legmagasabb nernét, a drámai költészetet, mely tárgyait az erkölcsi
világ köréből meríti.

A drámai költészetre s benne a művészetnek erkölcsi világhoz való viszonyára
fordítván figyelmünket, önként felmerűl az a kérdés, vajjon a művészetnek a való-
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sághoz való viszonyára nézve eddig szerzett ismereteink ebben az új viszonyban
alkalmazhatók-a Az erkölcsi világnak épen úgy, mint a természeti világnak meg-
vannak saját törvényei; az ezekkel va16 ellenkezést nevezzük erkölcstelenségnek,
bünnek. Kérdés tehát, vajjon lehet-e a bün a drámai költészet tárgya és vajj on
képes-e a drámai költészet a bün festése által érdeklődésünket oly mértékben
felkölteni, hogy belemerűlve jellemzésének élvezetébe, mintegy elfeledjük az er-
kölcsi világ törvényeit s az azokkal va16 ellenkezést, mint a hogy a mondák és
népmesék elfeledtetik velünk a természeti világ törvényet? A drámai költészet
irodalma azt feleli e kérdésekre, hogy igen! A lopás és gyilkosság, az uzsora
és fösvénység, a gyermeki hálátlanság és hitvesi hűtlenség, a felség- és hazaárulás
bizonyára oly bűnök, melyektől erkölcsi felbáborodással fordulunk el s melyeket
minden művelt társadalom törvényei üldöznek és elitélnek. És mégis ki mond,
hatna, hogy nem érdeklődött ezen bűnök hősei iránt, a mint ezeket Terentius
vagy Moliere, Kotzebue vagy Scribe, Shakespeare vagy Schiller elibénk vezetik,
és nem talált volna tisztán ezen bünök drámai jeUemzésében élvezetet? És ha'
ezt a legszigorúbb erkölcs-bir6 sem mondhatja, mit bizonyít ez egyebet mint azt,
hogy a művészet először is a valóság tagadása s bizonyítja mindenesetre azt,
hogy az aesthetikai élvezet törvényei mások, mint az erkölcsi élvezet törvényei-

Bizonyos azonban az is, hogy ez a pusztán. aesthetikai élvezet, melyet a
drámai költészet a bűnnek, mint az erkölcsi világ tagadásának festése által nyujt-
hat, nem teljes, nem zavartalan élvezet. Valamint amondáknak és népmeséknek
a képzelet alkotta tarka világa csak addig nyujt teljes élvezetet, míg egyedül a
csapang6 képzelet által engedjük magunkat ragadtatni, ellenben az értelem első
ébredése megzavarja azt: ügy a drámai költészet által nyújtott, pusztán aestheti-
kai élvezetet is megzavarja az erkölcsi érzet legelső ébredése és követel vén a
maga kielégítését, megindítja az ellen a reactiöt. S a drámai költészet maérti
az erkölcsi érzet követelését és elismeri annak jogosságát. Ugyanazért nem éri
be a bün festésévei egyedül a bün jellemzése kedvéért, mely esetben az erkölcsi
val6 világ törvényeinek alatta maradna el; nem állapodik meg még az erkölcsi
val6 világban sem, hanem mint igazi művészet az erkölcsi érzet teljes kielégítése
végett túlemelkedik a va16ságon, fel az eszményi erkölcsi világrend birodalmába.

Hogy a drámai költészet nem állapodik meg a va16 világban, hanem azon
túl, az eszményi világ körébe emelkedik fel, annak magyarázata az erkölcsi érzet
követelésének természetében rejlik. Az erkölcsi érzet követelése t. i. nem egyéb
mint az erkölcsi világrend törvényeinek feltétlen elismerése, az, hogy minden cse-
lekedet elvegye igazi érdeme szerint jutalmát, illetőleg büntetését; vagyis az
erkölcsi' érzet követelése, egy szóval az iga z s ágo ss á g. A valóságnak az
erkölcsi világrenddel való összhangzásba hozatala, vagyis az igazságszolgáltatás a
társadalmi életnek is egyik legelső feladata és törekvése. De hányszor meghiu-
sítja e törekvését az emberek gyarlösága és gonoszsága, valamint a positiv tör-
vények és 9- végrehajtási eszközök hiányossága! A mire a való életben csak
törekszünk, azt eszményi teljességében tünteti fel előttünk a drámai költészet, a
miért az ő igazságszolgáltatását, a közönségestől megkülönböztetve, k ölt ő i igaz
ság-szolgáltatasnak szoktuk nevezni.
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A költői igazsá.g-szolgáltatásban jut el e szerint a drámai költészet a művé-
szetnek azon' teljességére, mely szerint a művészet eszmét fejez ki, eszmét tesz
szemlélhetővé. A költői igazság-szolgáltatás szüli a drámaban az úgynevezett
ka th arsi s t, mely - ha nem tévedünk - nem egyéb, mint a puszta aesthetikai
élvezet és az erkölcsi érzet között támadt disharmoniának megszüntetése és tiszta,
zavartalan élvezet nyujtása az erkölcsi érzet teljes megnyugtatása útján. Amely
drámai mű a bűnt csak a bűn kedvéért festi s nem vevén tekintetbe az erkölcsi
érzet követelését a bűnt talán új bűn által akarja kiengesztelni, az olyan drámai
mű még a való erkölcsi világnak is a 1att a marad, annálkevésbbé lehet neki
a m ű v é s ~ et birodalmában helye. De épen oly helytelen a költői igazságszol-
gáltatásnak túlhajtása is, midőn a költő támaszkodván a végrehajtás könnyűségére
a b ü n tet é s ben nem tartja meg a kellő mértéket, Mert a költői igazságszol-
gáltatás határát nem a végrehajtás kerlátlan lehetősége, hanem az erkölcsi érzet
nagyon is határozott követelése szabja meg. A bűnök halmozása az erkölcsi érzetet
eltompítja, a b ü n tet é s halmozása elkeseríti. Az első esetre szolgáljon példáúl
Francillon vagy Georgette, a másodikra a Vasember. Megnyugtatás és így izazi
élvezet egyik esetben sincsen. Ugyanazért a művésznek már a bonyolulat szövése
alkalmával figyelnie kell arra, hogya megoldás az erkölcsi érzet megnyugtatására
történhessék meg!

Mivel a költői igazságszolgáltatás il drámának ily fontos eleme, hogy attól
függ a dráma művészi becse, azért nem lesz felesleges azt egy példában is be-
mutatnunk. Példánl e czélra Shakespearenek .A velenczei kalmár" czímű drámá-
ját, választ juk, melyben a költői igazságszolgáltatás eltérése a közönségestől szinte
kézzelfoghatóan szemlélhető .

•A velenczei kalmár" cselekvénye azon az adós levélen fordúl meg, melyet
Antonio, a velenczei kalmár-király, barátja Bassarrio érdekében Sl:Íylocknak, a
velenczei uzsorás-királynak, ki iránt eddig csak megvetéssei tudott adözni, 3000
arany ról kiállít, oly kötéssel, hogy ha három hónap mulva, a váltö lejárta napján
nem fizet, úgy Shylock jogosítva lesz Antonio testéből, a hol neki tetszik, egy fontnyi
húst vágni. Antonio tréfás nak tartja Shylock e kikötését és főleg mert bizik kincses
hajóinak megérkeztében, könnyedén aláírja a váltot, A válto lejár s Antonio
hajói nem érkeztek meg, ő nem tud fizetni és Shylock azonnal pörli a váltot.
Bassanio, Antonio barátja ekkorig elérte czélját s mint a szép és dúsgazdag Portia
jegyese, húszszoros pénzzel ellátva siet barátja megmentésére, és a törvényszéki
tárgyalás megkezdése előtt a 3000 helyett 6000 aranyat kinál Shylockuak s többet
is kész adni, csak szűntesse meg a pört. De Shylock érzéketlen úgy az aranyak
ragyogása, mint a doge szánalomra intő szép szavai iránt. Ő most nem mint
uzsorás, hanem mint boszut lihegő ellenség jelenik meg a törvényszék előtt, kését
köszörülve az Antonionak régi esküdt ellensége, mivel ez jószívű bőkezüsége által
lenyomta Velencze piaczán a pénz árát. E közben megérkezik a hires páduai
jogtudor, Bellario ajánló levelével ellátva az itéletmondó biró, ki nem más, mint
Bassanionak ez egész ügybe beavatott jegyese, a szép Portia, tudori ruhába öltözve.
Balthazár név alatt. S a törvényszéki tárgyalás megkezdődik.

Vajjon miként, itélne e pörben a közönséges földi biróság? Nem is kétséges,
hogy hivatkozva azon elvre, mely szerint meg nem engedett dolgok jogos kötés
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tárgyai nem lehetnek, Shylockot követelésével egyszerűen elutasítaná, és dr. Bal-
thazár nem teszi ezt, hanem a pört elfogadja. Vajjon miért kivánja ezt a költői
igazságszolgáltatás? Kivánja azért, mert az erkölcsi érzet Ant o ni o bűnhődését
is követeli, részint Shylock iránt folyton tanusított megvetése, részint meggondo-
latlan kötése miatt, melylyel könnyelműen életével játszott.

, Miután viszont a törvényszék Shylock pörét elfogadta, az esetben "a közön-
séges igazságszolgáltatás alig tehetne egyebet, mint hogy az ad6s levél világos
szavainak értelme szerint Antoniot Shylocknak kiszolgáltassa. Ennyire mennie
azonban a költői igazságszolgáltatásnak nem lehet, mert az erkölcsi érzet nem
engedheti meg, hogy Shylocknak tudatos gonosz szándékból foly6 terve diadalra
jusson' és másrészt, mert Antonio az ő könnyelmű cselekedetéért, melyet minden
önzés nélkül, egyedűl a baráti szeretet indítására tesz, eléggé bűnhődik azon
halálos aggodalomban, melyet a törvényszék előtt szenved. Ezért örvendünk
mindnyájan az új Dánielként magasztalt fiatal jogtudor ama bölcs étéletén, mely
igy hangzik:

•Vedd hát ki alkud, vedd egy font husod;
De míg hasítod, merj kiönteni
Egy csepp keresztény vért, j6szágaid
S kincsed Velencze törvényei szerint
Mind a köztársaságra szállanak."

A közönséges életben megszánn6k azt a bir6t, ki így itélne, mert elárulná
hogy nem ismeri azt a régi jogi elvet: "accessorium sequitur principale" s nevet-
ségesnek tartanők azt az itéletet, melyennyire a betűkön nyargal. A szinházban
ellenben lelkesedve tapsolunk az álruhás ifjú doktornak, mert az a Shylock, ki
annyira ragaszkodott a betűhöz, hogy ellenfele érdekében még sebészt sem hozat,
mivel ez a kötlevélben kikötve 'nincs, megérdemli, hogya betű erejével itél-
tessék el.

Ily mödon .A velenczei kalmár" előadását bizonyára mindenki, még a leg-
orthodoxabb criminalista is, teljesen megelégedetten hagyja el, és mégis a nélkül,
hogy az a bir6 feltenné magában, avagy mi megkivánnők tőle, hogy jövőre dr.
Balthazárt kövesse itéleteiben. És talán semmi sem mutatja azt, hogy mennyire
más világ a míivészet világa a való világnál, mint épen az, hogy amit a művé-
szetben helyeslünk, sőt megkövetelünk s a miben ott gyönyörködünk, annak alkal-
mazására a való világban nem is gondolunk. A művészetnek ezen jelleme okozza
azt, hogya művészetet csak úgy élvezhetjük teljesen, ha annak egészen külön
időt szentelünk, hasonlót az ünnepi időhöz, melyben közönséges feglalkozásainkröl
megnyugszunk, melyben a mindennapi élet munka-zaja elnémul' és mi magunkat
s a közönséges élet-viszonyoknak ez az elfelejtése az, a mit illusi6nak nevezünk,
mely annál magasabb fokú, minél tökéletesebb a művészet s így a szín-művészettel
egyesült drámai művészetben éri el tetőpontját. A ki a művészetet akarván él-
vezni, nem ringatja magát illusióba.i és azt, a mi szinpadon történik, komolyan
veszi, az úgy jár, mint a peleskei nötárius : nevetségessé teszi magat.

A művészet ezen tulajdonságában, hogy annak teljes élvezetéhez illusio kiván-
tatik, s hogy azt nem lehet komolyan venni, rejlik a művészet végessége, töké-
letlensége. De ebben rejlik egyszersmind az oka annak is, hogyaművészetnél,
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mely minél tökéletesebb, annál inkább feltárja előttünk az eszmény és a val6ság
közt levő különbséget, az emberi szellem nem állapodbatik meg, mert bisz en az
emberi szellemnek sajátsága, hogy az ellentétek kiegyenlítésére törekszik. A mű-
vészetben ez a kiegyenlítés sohasem történhetik meg, mert a művészet az ő fogal-
mánál fogva mindig a való eszményítése marad. Kell tehát lenni a szellemi élet
egy oly magasabb körének, melyben ez a kiegyenlítés megtörténik. A szellem
életének ez a mag.isabb köre, melynek a művészet is szelgalataban áll, annak
szolgálatára bocsátván legbecsesebb műremekeit : a vall á s.

Míg a míivészetnek csak szemlélői vagyunk,' addig a vallásban mi magunk
vagyunk a cselekvő személyek. Míg a művészet birodalmába csak az illusio útján
emelkedhetünk fel, addig a vallásban valósággal benne élünk. A vallásban esz-
mény és valóság egyesui : a vallás lehozza a mennyet a földre s annak kapuit
már itt a földön megnyítja előttünk! Igaz, úgy látszik, hogy a vallás is két
külön félre, egy ünnepeszményi és egy hétköznapi valóságos félre osztja az ember
életét, midőn azon követeléssel fordúl hozzánk: .Imádkozzál és dolgozzál!" De
ez a követelés csak látszólag kettő, valósággal egy az j mert d ilgozni a vallas
szolgálatában annyi, mint imádkozni, és imádkozni az igaz vallas szellemében annyi
mint dolgozni.

A vallást sokan, kiilönösen a mi korunkban, úgy itélik meg, hogy a vallás
a valóság költészete, én inkább azt mondanám, hogya vallás a költészet valósága!

Bancsó Antal.

Könnyű nektek odabenn~
Esik a hö, sivít a szél,

• Zörög az ág, csikorg a szán
Öreg néni ottbenn regél -

Könnyű neki kályhavállán l

Pehely-könnyű kányasereg
Éhen károg, - dél felé száll

Kis kanári nyelve pereg -
Könnyű neki vályujánál!

Harangszó hí iskolába,
S útnak indul minden gyerek,

Pedig majd le fagy a lába -
Teste-lelke fázik, remeg.

Meater bácsi közibök lép
Életet hogy keltsen bennök:

.Dalra keljünk! Melyik a szép?"
S. felugrálnak a gyerekek.

Köny telt szemmel, fagyos ajkkal
Valamennyi egyre szavaz,

S rekedt torkkal harsog a dal:
"Eljött már a pompás tavasz



Döröcskei.

Vandorlegény rossz ruháját
Melengeti hideg testen,

Hallja a dalt . . . veszi utját:
"Könnyű nektek hej odabenn!"

Újra meggyúlt.
Újra meggyúlt égi fáklyád

S hinti enyhe súgarát,
Újra jöttem szólni véled,

.Jézus, égi jó barát.
Hisz' te voltál, a ki mondád,

A kik hisznek, boldogok:
Mért ne hinném, hogy te benned

Megcsalódni nem fogok.
Tóth István.

Könyvismertetés.
Huszonöt év Márkusfalva életéből. El b esz é lés a mag y arn é p

sz á már a. Ir t adr. Len d v a y Ben ő, poz s o n y vár meg y e f ő o r vos a.
Ki adj a a zor s z ágo s köz e g ész ség i egyes üle t. (Budapest, Eggenber-
ger.) Ára 3U kr. Kapható minden könyvkereskedésben.

Alig nehány éve, hogy az országos közegészségi egyesület megalakult,
s áldásos .működésének már is szép eredményét tapasztaljuk. Tagjai számára
kiadja a 2 havonként megjelenő "Egészség" czimíi folyóiratot, melynek minden
száma gazdag népszerűerr irt egészségtani olvasmányokban. Dll hogy a köz egész-
ségi ismereteket minél szélesebb körben terjeszsze, s különösen hogy a falusi nép
ebbeli ismereteit gyarapítsa, köztük a tisztaság és rendezett lakásviszonyok iránti
érzéketfejleszsze, kiadta Lendvay népies nyel ven irt elbeszélését, mely a czimlap-
ból itélve, első kötete az egészségről kiadandó népszerű könyvtárnak,

Valóban ideje, hogy végre úgy a kormány, mint a társadalom mindinkább kezdi
belátni, hogy a nemzetgazdaság s a népművelődés kifejlődésének s fölvirágzásának
alapját a közegészségűgy képezi. Az orsz. közegészségi egyesület nagyon helyes
úton jár tehát,midőn az egészségügyi ismereteket a nép közé akarja eljutattni j arra
ott csakugyan nagy szükség van. Ismeretes dolog, hogy épen a nép körében van
az egészség leginkább elhanyagolva j a nép nem ismeri egészsége értékét, nem
tudja, mily módon van az folyton veszélyeztetve és nem törődik annak oltalmaza-
sával. Lendvay "Huszonöt év Márkusfalva életéből" czimű munkájában elbeszéli
egy elmaradt, piszkos, járványdúlta község sorsát j a pap. és orvos fáradozását a
község egészségének megjavítására. Szemeink előtt tisztúl, épűl és egészségesedik
Márkusfalva. Megsajnáljuk, majd megszeretjük a falu értelmes népét, végre, 26 év
történetének nyomán büszkék leszünk Márkusfalvára,

Márkusfalva az országúttöl félre eső népes küzség volt, mely egyetlen hosszú,
széles utczabél állt, de a melynek közepét piszkos vizű mocsár éktelenítette el.
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Ebben hentergett egész nyáron át a falu apraja; a gyermekekkel versenyt lubicz-. .

kolt it vizben a község számtalan libája és kacsája, a mélyebb részét nagyra-
becsülték az asszonyok, mint kenderáztatöt, a férfiak pedig a tó fenekén levő
fekete, bűzös sarat valóságos kincses banyanak tekint ették, azért is nyáron át a
tó szélére kikotorták, s télen trágya gyanánt szántóföldeikre hordták. Elképzel-
hető, mily egé:szségtelenné tette a helység levegőjét e piszkos macsár kigőzölgése,
különösen a forró nyári napokban! Dúlt is ám a községben úgyszólván mindig
valami betegség; a járványos betegségek sehol sem léptek fel oly nagy erővel,
mint Márkusfalván; a megye egy községében sem fordúlt elő oly sok temetés,
mint itt. Ehhez járúltmég a község mellett elterülő náddal fedett rnocsár, mely
nyár végére rendesen igen leapadt s eredménye az volt, hogy ez időben nem volt
ház, melyben hideglelős beteg w' lett volna. 'I'ovábbá az egész faluban egyetlen
egy fa sem volt látható, s így a nyári forróságot a fák zöldje sem mérsékel te;
gyümölcsfát épen pénzért se lehetett volna találni. Az iskola alacsony és szük
volt, ablakaik aprók. szellőzésnek semmi nyoma. A lakházak id mind ily egész-
ségtelenek, s a mellett piszkosak voltak; a trágyadomb a kutak mellet, az udvaron
semmi rend, semmi tisztaság.

Ilyen volt Márkusfalva, midőn a megürült lelkészi állást egy fiatal káplán
elfoglalta, ki' a sok bajnak okát hamar felismerte, s erősen megfogadta, hogy annak"
a mennyire erejétől telik, véget fog vetni. Nagy segítségére volt ebben a járási
orvos, egykori tanulótársa. Felkérte barátját, hogy időnként jöjjen el Márkusfal-
vára s vasárnapdélutánonként tartson a népnek előadást az egészségi dolgokról.
Eleinte kevesen jelentek meg a tanításra, de a mint sekeríílt neki velök az emberi
élet becsét megértetni, s hogy a betegség maga sokkal több költséget okoz, mint
annak gyógyítása: mindinkább többen és többen vettek részt a népszerű tanítások-
ban. Eközben a kanyaró vagy vöröshimlő kezdett erősen pusztítani a gyermekek
között, Lelkész és orvos, az értelmes községi birót is megnyerve részökre. eré-
lyes intézkedések által rászoktatták a népet, hogy a ragadós betegséget ne hur-
czolják egyik házból a másikba; az iskolát bezárták, s a mely házban beteg volt,
azoknak másokkal érintkezni nem volt szabad. Erősen megtiltották a teljesen fel
nem épűlt gyermekeknek az utczára bocsátását, mert ilyenkor azok könnyen meg-
kapják a tüdögyuladást s abbba bele is halhatnak A nép kezdett eszmélni. a jár-
ványból levonta a tanulságot: a hol a szobákat szellőztették, a beteg gyermekeket
ki nem eresztették, a betegség veszélytelenül folyt le; a betegtől való elzárkozás
eredménye pedig az volt, hogy a járvány nem terjedt annyira el, mint más alka-
lommal. .

A szülők mind többre kezd lék becsülni gyermekeik egészségét s életét. Igy
derék papj oknak sikerült lassanként megbarátkoztatni őket a kisdedóvő felállításá-
nak eszméjével. Eleinte inkább a nyári munkaidőre rendeztek be alkalmas helyi-
séget, hova gyermekeiket elvitték, míg ők munkára mentek. E kezdetleges kis-
dedóvó azonban idővel valóságos gyermekkertté változott át, a hol a gyermekek
nemcsak felügyelet alatt voltak, hanem egyet-mást tanulhattak is.

A kisdedövőnál tapasztaltak után belátták a szülők, hogyaráfordított pénz-
áldozat nincs hiába kidob va, hogy azon egészséget vesznek. Az egészségről tar-
tott tanításoknak is meglett lassanként az eredménye. Belátták, hogy az egész-
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ségnek főfeltétele a fris levegő, a tiszta, és száraz lakás, és a jó ivóvíz. Kezdték
lakásaikat már télen át is szellőztetni, lakéházaikat följebb emelni s azokon nagyobb
ablakokat vágni, az udvarts különösen a kutak környékét tisztán tartani. Úgy,
hogy működésének hatodik évében a buzg6 lelkész előállhatott már az új iskola-
építés tervévei, s nem akadt senki, a ki annak szükségét be ne látta volna. Az
anyagi áldozatokt61 sem riadtak vissza, mert már megértették, hogy az iskola-
építésre fordított költség búsásan meghozza a maga kamatait. Az új iskola kör-
nyékét beültették fákkal, a falű mellett pedig j6 darab földet bekerítettek sövény-
nyel faiskolának. Az iskolás gyermekek megtanulták a gyümölcsfákkal va16 bánást,
s idővel nemcsak a házak körül, hanem az utak mellékére is ültettek gyümölcs-
fákat.

Végre rákerült a sor az utczán elterülő mocsárra is. A lelkész és az orvos
közbenjárására a vármegye elengedte a márkusfalviaknak 4 évre a közmunkát,
melyet a msgyei utak javítása körül kellett teljesíteniök j de oly kikötéssel, hogy
azalatt tartoznak az utczai mocsárt betörnni. s helyére feltöltött kocsiutat csinálni.
Hozzá is fogtak nagy buzgalommal s két év alatt felével elkészűltek. Sőt a merre
az utczát rendbe hozták, azon részen az udvarokat is fölemelték, s utczán és udva-
ron csatornát vezettek az esővíz lefolyására.

Ennyire haladtak a község rendezése körűl, midőn a kelera országszerte
kiütött, Márkusfalvát sem kerülte el, de ezuttal annak derék lak6it nem találta
előkészületlenül. A buzg6 járásorvos tanításokat tartott a kolerár61, elmondta,
hogy annak legnagyobb ellensége a tisztaság, s mértékletes életm6d. S midőn a
járvány mégis fellépett, utasitasokat adott: hogyan lehet a nagyobb bajt elkerülni,'
miképen kell a kolera beteget ápolni, a zavaros kútvizet megszürni stb. Most
újra tapasztalhatták a márkusfalviak, hogy akik a tisztaságban s az életrendben
az orvos utasításait követték, azokat a betegség elkerülte. Azt is észlelhették,
hogy a község azon felében, mely már teljesen rendezve volt, a kolera föltünő
kevés helyen mutatkozott. Még nagyobb igyekezettel fogtak hozzá- az utczai mo-
csár betöméséhez. A meddig a fölemelt új út a falú közepén elkészült, két oldalt
mindjárt gyümölcsfasorokat ültettek, a mi a falunak brátságos tekintetet kölcsön-
zött. A feltöltött út mellett két felől j6l kiásott, tisztán tartott árok volt húzva,
ezeken heresztül minden kapunak megfelelő dobog6val. Most már az utczán nem
lehetett sárban hent-rgő, sápadt képű, beteges gyermekeket látni; sokkal nagyobb
gondozást és jóllétet mutatott egészséges arczszinök, mint azelőtt. A felnőttek
járása is sokkal elevenebb s vidámabb lett, szemeikből a megelégedés mellett némi
büszkeség sugárzott. S méltán, mert Márkusfalvát, mely azelőtt' az egész vár-
megyében legrosszabb hírben állott, most már mindenfelé .rnustra falunak" hallot-
ták nevezni. V égül, midőn a vármegye belvizeinek levezetésére alakült társulat
működése Márkusfalva határára is kiterjedt, s a falun kivül elterülő nádas mocsa-
rat lecsapol va, helyét művelés alá vehették: nemcsak a nyert termékeny. földterü-
let által lettek gazdagabbak, hanem a község álland6 betegségétől, a vált6lázt6l
is örökre megmenekültek.

Midőn Lendvay könyvének tartalmával a föntebbiekben aszives olvas6t váz-
latosan megismertetém, csak azon óhajtásotnat csatólom még hozzá: vajha e kis
könyvet olvasnák minden községben. Mert csak valljuk meg őszintén, Márkusfalva
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egykori hibáiban hazánk legtöbb községe leledzik mai nap is. A nép okulna e
könyvből, és azáltal egészsége, munkaképessége javulna, Kivánatos azonban, hogy
művelt közönségünk is olvassa e derék könyvet, különösen a lelkészek, tanítók,
orvosok s egyéb tisztviselők, a kik a nép vezérei; de ne csak olvassák, hanem
merítsenek belöle buzdíto példát is. - A legmelegebb en ajánihatom tehát Lend vay
könyvét a népkönvtáraknak beszerzés végett. -p -fo

Lapszemle.
Magyar Tanltóképiő. A tanítóképző-intézeti tanárok oszágos egyesűletének

tulajdona. Felelős szerkesztő : Nag y I~á s z 1ó, szerkesztőtársak : Hetyey Gábor
és Dr. Hermann Antal. V. évfolyam, I. füzet. A .Magyar Tannítók.épző" négy évi
sikeres pályafutás után új alakban s új alapra fektetve indúlt meg ez évi első
füzetével. E lap ugyanis folyó évtől kezdve a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orszá-
gos Egyesületének hivatalos közlönye és tulajdona. Ebből kifolyólag a szerkesztő-
ség is Déváról Budapestre, a központba helyeződött át fl a felelős szerkesztéssel
az egyesűlet titkára bizatott meg. De a lap ediggi fáradhatatlan, derék szerkesz-
tője sannak megalapítója, Het y ey G á bor benmaradt a szerkesztőségben, mint
szerkesztőtárs. Az átalakulás alapnak határozattan javára vált. Első száma oly.
gazdag tartalommal jelent meg, hogy bátran elmondhatjuk : ha irányát s szinvonalát,
melyre helyezkedett, továbbra is megtartja. ez lesz legkiválóbb magyar tannügyi.
közlönyünk. A lap élén maga a szerkesztő nyüjt tájékoztatót a lap követendő
irányára s kitüzött czéljára nézve. • Törekvéseink - úgymond - kiválóképen
abban pontosúlnak össze, hogy tanítóképzésünk fejlesztessék s oly fokra emel-'
tessék, hogy a reá váró fontos czélnak és kulturális feladatunknak teljes mér-
tékben megfeleljen ..... Lapunk utján oda fogunk hatni, hogy tanítóképzőink
fokozatosan az eg y ö n t e t ű és egyenletes fejlődés és felvirágzás útjára
tereltessenek. " Azután részletes programm ot ad a tendőkre nézve. Hetyey G. arról
értekezik, hogy ar, államnak egyes tanítóképző tanárokat segélyben kellene része- .
síteni, hogy külföldi tanulmány-utat tehessenek, mint az ezelőtt 20 évvel történt
Uj fal u ss y S á n dor a. gyakorloiskolák mostani szervezetét veszi erős birálat
alá; különösen több gondot kiván fordíttatni a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésére;
s kivánja, hogy a módszértant a gyak. isk. tanítója tanítsa. Led ere r Á b r a-
h á m a tanítóképző-intézetek tantervének módosításáról kezd meg egy érdekes,
hosszabb közleményt; P éte r f'y S á n dor pedig .A taniMképzés reformálásának .
kérdése hazánkban az 1848-dik esztendőben" cziminel kezd meg nagyon érdékes
tanulmányt. .Egyéb czikkeken kivül van még rovat az egyesűleti élet, hazai iroda-
lom, hazai és külföldi lapszemle, okirattár s vegyesek számára. Az irodalmi rovat-
ban Kom áro m yL aj os ifjusági irodalmunk körül felmerűlt újabb mozgalmakat
méltatja, kitüntetve, hogy, míg a verses ifjusági olvasmányokat Gyulai Pál,Pósa
Lajos, Benedek Elek, Dr. Csengeri János, Szász Károly, Győry Vilmos és még'
többen a fejlettség magas fokára emelték, addig az ifjúsági olvasmányok prözaí
részét illetőleg még távolról sem vagyunk ott, a hol az angolok és francziák, kik-:
nél a legkitűnőbb tudósok sem tartják mőltéságukon alul levőnek, hogy az ifjuság'
számára könyveket írjanak.
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A "Mag.yar .I'anitöképzö" előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre 2 frt,
Egyesületi tagok a lapot, mely havonként 21/~ ívnyi terjedelembim jelenik meg,
a ~ag,díj fejében (évenként 4. frt) kapják meg.

Egészség. Foly6irat egészségtani ismeretek terjesztésére s a közegészségűgy
érdekeinek előmozdítására, Kiadja. az országos közegészségi egyesület. Szerkesztik :
dr. Fodor .T6zsef, Kauser .T 6zsef, dr. Téry Ödön és dr. 'I'őth Lajos. A folyóirat
megjelenik két havonként. legaláb 2 ívnyi terjedelemben. Előfizetési ára egy évre
1 frt, mely az egy.esűlet titkári hivatalába (Budapest, Eszterházyutcza 5 sz) kül-
dendő. A foly6évi L szám tartalma: A kancsalságröl, irta Grosz Emil dr. - N é-
hány közegészségi balszokásról, írta Fejér Dávid dr. - A test eltorzitásair61, irt a
ifjú Kuthy Dezső. Mit tegyünk a traohnmás iskolás-gyermekekkel? irta Csapedi
István dr. - Az influenzár61,irta Czékus Mi.·16s dr. -- Ezen közérdekű 'czikkek
sorozatát egyesületi ügyek és rövid közlések zárják be.

A.z én ujsáqom .. Képes gyermeklap. Szerkesztik: Ben e d ekE 1é k és Pösa
Lajos. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése Budapesten. Megjelenik hetenként
egyszer. Előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyed évre 1 frt. Már a szer-
kesztők neve, (kik jelenleg legjobb ifjúsági íróink), elég biztosítékot nyújt arra.
nézve, hogy •Az én újságommal" minden ízében magyar s a gyermeki ertelemnek
megfelelő olvasmányt nyernek kezökbe a kis olvasok. Megtalálja • Az én újsá-
gomban=-ban aneki való olvasmányt a 8·--9 éves gyermek úgy, mint a 15-16
éves. Pösa Lajosnak csengő-bong6 nyelven irt szép gyermekverseit a B. osztályos
kis tanuló csak olyan élvezettel olvashatja. mint meglett testvérei, avagy épen a
szülei, Költői értékkel bír azoknak mindegyike. "Tülökvár" .lVIi van a koldus
zsákjában?" .A· kiszurkált kecske" czímű hosszabb versei népmeséknek költői
feldolgozasai. •Imádság" czímű költeménye igazi vallásos szívből eredt. Kicsi-
kéknek szánta Pali bácsi • A kis prücsök" -ről szóló meséjét, Pósa bácsi .Arany
ábczéjét", Mikszáth Kálmán egy madár történetét .N e félj, Mátyás!" czímmel.
Ilyen: •.Gizike hurczolkodik" Elek apátol (Benedek Elek) s .Babszem Jankó "
bohókás története, ugyanattól. Nagyobbaknak valö Bársony István tanulságos
elbeszélése: • .Tó az Isten". Egy könnyelmű s hanyag fiú története, ki j6 szüleinek
csak szomoníságot okoz, de ki utóbb megjavul s szorgalmasan tamil. Ilyen erkölcsi
irányzatú a. "Bujdosó bábuk" különös története, Herczeg Ferencztől, valamint
Gaál Mózes elbeszélése "A kis herczegnő" -ről, Még serdülteb beknek van
szánva: nAz ördög fia. ~ Vigjáték egy felvonásban, Murai Károlytól. . "A
ködmen" . Karácsonyi történet. P. Szathmáry Károlytól. Továhbá Madarassy
László ily czímű gyermekregénye : "Az amerikai őserdőben", Egy magyar fiú
viszontagságai. Nagyon helyén valók ily ifjúsági lapban, .az afféle tanúlságos érte-
kezések, hasznos tudnivalók, mint "Téli játékok." "Téli sport" (Porzsolt Kálmán).
iA pénzről." (Enyedi Lukács). "Mag,yar várak" főczím alatt pedig egy-egy neve-
zetesebb magyar vár időnkénti bemutatását igérik a szerkesztők, képben és szöveg-
ben, Elsőnek választották .a legszebb et, Vajda-Hunyad várát. Az "Arany kalászok"
állandó rovata alatt, rövid, de velős s csattanós erkölcsi versikék találhatók, több-
nyire jelesebb költőinktől. A találós mesék és rejtvények szintén kedes rovatát
képezik •Az én újságom" -nak, Mit sz6ljunk még a képekről? Elég világosan
beszélnek azok maguk helyettünk. Általában szép kivitelűek, s a szöveget igen
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jól illusztrálják. A 2. számban van egy kép, mely öserdöt ábrázol s ez van
aláirva : -.E képen van hat állat, keresd, hogy megtaláljad. • S valóban, ha figyel-
mesen megvizsgáljuk, észrevehetjük, hogy az ágak, gyökerek s lombek közei emlős
állatok ábráit mutatják.

Ezekben bemutattuk olvasóinknak .Az én újságomat" , s e rövid bemuta-
tásból is meggyőződhetik kiki, hogy e képes gyermeklap .nemcsak hézagpötlö,
hanem határozottan nyereség ifjúsági irodalmunkra.

Gyámintézet. A magyarhoni egyet. ev. egyh. gyámintézet közlöuye. Szer-
keszti Bog n ár End r e egyet. gyámint. tilkár Lovaszpatouán. A VII. évfolyam
1: száma mult év november havában, a II. szám pedig- f. év márczius elejéu je-
lent meg érdekes S gazdag tartalommal. melyeknek minden sora fennen hirdeti,
hogy az ev. egyház nemcsak ismeri, hanem teljesíti is az apostol ezen utasításat :
~,Flg'ymás terhét hordozzátok, s úgy töltsétek he a Krisztus törvényét!" - Az
1. szám tartalmazza a Líptó-Sa-Miklésou tartott ünnepélyes kézgyűlés lllfolyását
jegyzfíkönyvét, s az elnökség évi jelentését. A II. szám Gednly, Czékus és
Ostffy emlékének szentel meleg szavakat, azután "E l n ö Ic-v á las z tás" czímen
sürgeti, hogyagyámintézet .uzon férfiút (t. i. Zelenka Pált) hívja meg az elnöki
székre újra, kinek egész férfiko ri élete, húsz évig mint jeg.vző, mhároévig mint
elnök é, az intézettel kezdet óta egybeforrott, ki Mézes és Áron egy személyben ez
intézet élén!" A "F ény kép e k" czímű rovat bemutatja bár ö Pr ó nay
Róz a, bár ó Nyá r y Bél á n é és K v a c sal a J á nos n é . nemes jótékony-
ságát. A .Mozzanatok" között megtaláljuk azon érdekesi adatot, hogya német-
országi Gusztáv Adolf-egresiilet fennállása, 1832 óta 1888·-ig a magyar k oroua
országaiban levő egyházakat 1.539,785 marka adományban részesítette!

Nemzeti iskola. N époktatásügyi fo yóirat. Szerkeszti: dr. Ker é kg y árt ó
Ele k, Budapesten. Ezen legújabban megindúlt paed. folyóirat a nem zet i
irányú nevelés fejlesztését tüzte ki zászlajára. Eddig megjelent számai s a sajto
kedvező itélete is bizonyítják, hogy a "Nemzeti Iskola" hézagot pótol; de ha
magras czikk eit végig lapozzuk, arról is meggyőződhetünk, hogy nagy és fontos
feladatának megoldásához helyesen fog ott hozzá. Óhajtjuk, hogyanépnevelés
magyar nemzeti irányát, melyre. bizony-bizony nagy szükségünk van, miuél tovább
sikerrel szolgálja. A januári é~ februári számok tartalma a következő: Magyar
Pautheon .. A női kézimunka iskoláinkban, RIbinetz Emmától. Fogalmazás a
népiskolában. Hogyan alapítsunk könyvtárakat P Nagy Sándortól. A nemzet-
gazdaság ábéczéje. Mit vár népoktató intézeitől a nemzet? A természetes bün-
tetések, Zajzon Dénestől. A tankötelezettségről, Grároma Dömétől. Népoktatás-
ügyünk jajszava. Állami iskolák a nemzetiségi vidékeken, Nagy István töl ,
N époktatásügyüuk II képviselőházban. Milleniumi iskolaüunepélyek, Barecz Gju-
látóI. Gondolatok az adózás felett, Nagy Sándortól. Az idegen nyelvek tanítá-
sának módszere, Hechtl Irmától. A szépirodalrni részben: költemények Peres
Sándortól s Győry Vilmostól. A rejtélyes baba, olaszból fordította Zigány Árpád.
Ezenkivül külön rovat van az egyesületi élet, irodalom könyvismertetés és ve-
gyesek számára.
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Irodalom.
A •Protestáns Szemle" második évi folyamának 1. füzete, Kenessey Béla

ideigl. titkár által szerkesztve, igen változatos s érdekes tartalommal jelent meg.
Közleményei közül kiemeliük következőket: ,.A keresztyénség első hatása és joga"
dr. V é cse y Tam á st 61; "Statisztikai tanulmányok a protestantismusr61", irta
dr. Bar tha Bél a; .Pál apostol megtérése" , írta dr. Ma s z nyi kEn d re;
.Hase Károly Ágost emlékezete", dr. Szl á v ikM á t Yá st 61. Könyvismertetés,
történelmi emlékek s irodalmi szemle fejezik be a nagy gonddal összeállított
füzetet, - ,

Kurze Kirchen- und .Reformationsgeschichte mit besonderer Berüek-
sichtigung Ungarns. Fül' die evang. Schulen deutscher Zuug-. Eine Ergánzung
zu dem Lesebuche von Ebenspanger- Haesters-Richter. Irta Ebe ns p a n ger
J á nos. E kis kézikönyv a nevezett olvasókönyv kiegészítésetil van ugyan irva,
de önállóan is használható. Az 6- és középkori egyház történetet csak röviden

. (7 lapon) tárgyalja, a többi 1~ lap a reform.icziőuak s az ujabbkori prot. egy-
házunk történetének van szentelve. Szerző mindeuütt külöuös gondot fordított a
hazai viszonyokra. Kár, hogy munkáját kis szakaszokra nem osztotta, mi által
úgy az áttekintést, mint a tanulást igen megkönnyítette volna,

Vegyesek,
- Egy gyüleklÍzet nemes gondolkozása. Meghat6 jelenet folyt le - mint

az .Evang. Egyh: és Iskolá" -nak irják - a győri gyülekezet februári közgyülésén,
midőn a gyülekezet, tekintettel főtiszt. s mélt. Kar say S á n dor dunántúli püs-
pök úrnak a püspöki hivatalban való nagyelfoglaltságárá és aggkorára, annak
kijelentése mellett, hogyőt, mint egyik lelkészét, teendők végzése alól teljesen fel-
menti, felkérte, hogy közegyházunk érdekében drága egészségét kimélje s a nehe-
zebb funkczi6kt61 tartózkodjék. Az agg főpásztor megindúlva fogadta és köszönte
meg a gyülekezet szerétetének és gyengéd figyelmének ezen nyilvánúlását, kijelent-
vén, hogya gyülekezet ezen szives ajánlatát igénybe is veszi, de a mennyire ereje
engedi, különösen pedig az isk o 1a é s vall á sok tat á s ügye körül ezután
is híven fogja teljesíteni lelkészi teendőit. Kivánjuk hogy szeretett főpásztorunk
e szép ajánlatot még igen sokáig vegye zavartalan j6 egészségben igénybe!

- A dunáninneni egyházkerületböl. Az ország figyelme mind nagyobb
érdeklődéssei fordúl a dunáninneni egyházkerület felé. Agg6dva várjuk a püspök-
választás eredményét. A panszláv párt csakhamar megfújta a riadót, alighogy
lehunyta szemét boldogemlékezetű püspökük, dr. Geduly Lajos. De résen vannak
a hazafias párt tagjai is, s akcziöjukat már megkezdették. Múlt h6 elején érte-
kezletet tartottak, melyből a következő felhivást intézték a kerület jobb belátású,
hazafias hiveihez : .Feledhetlen püspökünk halála után Pozsony városa esperességé-
nek több tagja értekezletet tartottunk, melyben a megüresedett püspöki szék be-
töltésére ő mélt6sága, egyetemes felügyelő úrunk jelenlétében s helyeslésévei
Tr szt Yé n szk Y Fer e ne z esperes úrat jelöltük ki. Hogy kijelölésünket biztos
siker koronázhassa, ez ügyben működő bizottságot alakítottunk, s tisztelettel kér- _
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jük czimedet, hogy egyházunk érdekében törekvésünket minden, az egyházi tör-
. vények és rendtartások keretében megengedett módon támogatni méltóztassék. Nem

tartjuk szüségesnek, hogy jelöltünk nemes jellemét, széles ismereteit és szakava-
tottsagát bővebben esetéljük, miután őt ev. egyházunk minden tagja régóta ismeri,
csak azt jegyezzük meg, hogy boldogult püspök úrunk ügyeinek nagy részét huza-
mos betegsége alatt ő vezette, s hogy maga a püspök úr is többször s határozot-
tan kimondá óhaját, hogy Tr szt Yé n szk Y Fer e n c z esperes urat kiváuná utó-
dáúl. Midőn tehát czimednek támogatását és bölcs tanácsát mély tisztelettel
kérjük, azon reményben, hogy a kibontott zászló alá kerületünk, hű egyházközségei
szívesen tömörűlendnek, s hogy egyházi rendtartásunk 211. §-a értelmében meg-
ejtendő választásunknál a kerület 104 szavazatának többséget, ha ébren leszünk,

.ha szavazataink jelöltünkben öszpontosúlnak, biztosan kivívhatjuk, mély tisztelettel
vagyunk Pozsonyban 1890. évi február havában. Pozsony városa esperessége ke-
belében alakúlt bizottság nevében: dr. Samarjay Károly, esperességi felügyelő."
Adja Isten, hogyadunáninneni egyházkerület hazafias elemének törekvését siker
koronázza!

- Az 1790/91-ik évi 26. törvényczikk évszázados emléke. A .Sáros-
pataki Lapok" 7. száma az 1790j91-iki törvény évszázados emlékének a testvér
ev. re!. egyház által történendő megünneplésére következő indítványt tesz: Az
ünnepély helye nem lehet más, mint Budapest, hová a kitüzött napra összejön-
nénex . az egyházkerületek, egyházmegyék, fő- és középiskolák, a tanári. és tanító
testületek, valamint az egyes gyülekezetek képviselői. Előre gondoskodni kellene
nehány oly helyről, hol istenitiszteletek volnának tarthatök, mivel a kál vintéri
templom a közönség befogadására elégtelen. Az ev. ref. egyház 3-4 legjobb
egyházi szónoka tartsa az egyházi beszédet. Továbbá meg kellene bizni az ev.
ref egyház történetírói közül a legjelesebbek egyikét, hogy az 1790/91-iki törvény-
hozás történetét röviden, de világosan s vonzőan megírja. Ezaz istenitisztelet
alkalmával felolvastatnék. E napon történnék a kálvintéri templomban a z sin at
ünnepélyes megnyitása is. Az ünnepély napjának délutánján volna a küldöttségek
ismerkedő összejövetele, melynek végezténél hangverseny lenne tartandó a budai
ev. ref. egyház javára. - És az ágo hitv, testvér-egyház szóba sem jön? Pedig
.úgy illenék, hogy az 1890j91-iki országgyűlés k ö z ö s nagy eredményének százados
évfordulója k ö 7. Ö sen ünnepeltetnek meg!

- Az ev. reform. tanlték oszságos gyülése. Az ev. ref. egyház
tanítói . régóta foglalkoznak egy országos tanítőgyülés eszméjével. Az ügy már
annyira megérett, hogy a gyiilés megtartásának hel y é t s ide j é t kitüzhették.
A tervezett gyülés az egyet eme s -tanítögyüléssel egyidejűleg Budapesten fog
megtartatni. A kitüzött tételek ezek: 1. Vallás-erkölcsi. képzés. II. Az ev. ref,
népiskolák tanterve. (Az öt egyházkerület népiskolai tanterveinek összehasonlító
bírálata: egy ség es tanterv a hazai ev. ref. nép iskolák számára.) nr. Az ev. ref.
népiskolák adminisztrácziója. (Egységes népiskolai szervezet.) IV. Az ev. ref. taní-
tók jogi helyzete az egyházi önkormányzatban; a) tisztán adminisztrativ, b) jogi tekin-
tetben. V. Az ev. ref. tanítók anyagi helyzete. Vr. Ev. ref. tanügyi szakközlöny;

-- Az unitárius püspök a közegéslség érdekében. Ferencz.T ózsef uni-
tárius püspök dr. Lendvay Benőnek .Huszonöt év Márkustalva életéből" czimű



művét saját költségén megküldötte mindegyik unitárius egyháznak. "1!J kis művet
elolvasva ~ mondja az esperekhez intézett kisérő levelében - önkéntelenül ébredt
fellelkembem az 6hajtás: vajha ez elbeszélés iga ~ tör t éne t t é v á 1n é k !
Mily szép doleg lenne, ha Márkusfalvát hazánk öszes községeiben feltaláln6k!"

- Iskola és börtön. A porose statisztikai hivatal kimutatja, hogy 748 l
elitéltből 60 kapott magasabb fokú oktatást, 1965 elemi oktatást, 4107 csak
valamicskét tanult, 307 csak olvasni tudott, 1402 'semmi oktatásban sem ré-
szesűlt.

- Autográfozott vagy tollba mondott füzetek. A vaIIás- és közokt, m. k.
miniszter hozzá intézett kérdés folytán f. é január 13-án, 51.538-1889. sz. a.
tudatja a tanfelügyelőkkel, hogy az autográfozott vagy tollba mondott füzeteket,
mint a melyeknek használatát állami, községi, társulatiés magán jellegű nép okta-
tási intézetekben az 1886. 'é. 28.472 sz. rendelet megtiltotta, az egyházmegyei
hat6ságokhoz -1876. szept. 2-án 20.:311 sz. a. kelt rendelet értelmében a hitfeleke-
zeti népiskolákban sem szabad használni tankönyvekűl, s ezekre nézve az 1870.
XXVIlI. t. ez. 5. §-a 3. pontja a) alatt meghatározott eljárás alkalmazandó.

- Tanítói fizetés Wiesbad€lOban. E városban a tanítók f. é. husvétját6l
kezdve így lesznek díjazva : az 1-:\. szolgálati évben 1200 márka, a 3-6. szol-
gálati évben 1350 m., a 6-9. sz. évben 1650 m., a 9-12. sz. évben 1800 m.
a 12·-15. sz. évben 1980m., a HI-18. sz. évben 2140 m., a 18-21 sz. évben
2340 m., a 21-24. sz. évben 2520 m., a 24-27. sz. évben 2700 m, a 27. sz.
éytől kezdve 2880 m. - A középiskolai tanárok fizetése fokozatosan 3480 mát-
kára emelkedik.

- Kimutatás. A soproni ev. tauítőképző-iutézet ,,25 éves emlékalapja",
melynek kamat jövedelme feléből ez évben már két növendék iskolai tartozasi
fedeztetuek, .február havában következő szép adományokbau ré.szesűlt : A soproni
ev. lyceumi gyámintézet részéről 20 fr~,· a körmendi ev. gyülekezet helyi gyám-
intézete részéről 2 írt 37 kr., (miudkét adomány a kerületi gyámintézet utján),
Palvay Antal bpesti ev. elemi 's polg. isk. igazg. úr adománya 3 írt, Ludig
Emanuel kukméri ev. lelkész ú;' 1890. évi járuléka 3 Irt, Takáts József miháli
ev. tanító úr gyűjtéséllek eredménye a miháli ev. népiskolában 1 frt 50 kr.,
Mé'száros tán os c z e g l éd i tanít6 ú r k ü l d e ménye 50 frt,*)' összesen
79 frt 87 kr. Az "Ev. Népiskola" februári számának kimutatása 1322 frt,
-"-.---

*) Hogy' mikép gyűlt össze e tekintélyes adomány, s hogy mire képes a nemes buzgó-
ság, de meg mai számunk egyik jeles czikkének kiegészítéseűl is ide igtatjuk lIi ~ s zár o s
J á nos tanító úr gyűjtő-ivének érdekes s tanulságos tételeit: A czeglédi evang. elemi iskola
adománya az "Iskolai takarékpénztár" kamatjövedelmének az iskolát illető részéből 20 frt.
Alexy Lajos tanító osztályaiban tanszerek elárusitásából gyült tiszta haszon az 1887/8. és
1888/9. tanévben 4 frt 40 kr. Ugyancsak Alexy osztályaiban eladott tankönyvek után eső 10%
haszon az említett évekről 4 frt 50 kr. Török JÓzsef "Luther ll-fáJton élete" czirnű művének
50 eladott példánya után járó 8 drb tiszteletpéldánynak árában Alexy Lajos' tallítótói 4 frt.
lIiészáros János tanítÓ osztályaiban. tatiszerek .elárusitásából gyült tiszta haszon az 188-7,S. és
1888/9. tanévben 5 írt 79 kr. Ugyancsak )\iészáros osztályaiban eladott tankönyvek, után eső .
10% haszon az emlitett évekről 2 frt 93 .kr. Mészáros osztályaiban a folyó tan évről tankönyv-
száza lék 2 fí"t98 kr, lI'1.észáros o,zt:Uyaib:jl,p~isfl~jiivedelem 40 kr. Mészáros János czeglédi
evang. tanító 20 frtos ajmlatáaak (4 éven át5 ti-tos részletekben fizetve) 189::l-re járó I-ső
részlete 5 frt. Összesen 50 frt. .



01 kr., a mai kimutatással a fŐÖ;;3Zt3g 1401 frt 9-1 kr. A tanít iképzfi-intézet
igazgatósága a begyült adományokért e halyen is hálás köszönetének a~ ki-
fejezést.

~ Az iskolai egészségügy és a testi nevelés kérdésében a közoktatás-
ügyi minisztériumbau Berzeviczy államtitkár elnöklete alatt értekezletet tartottak.
A tanácskozásban a közegészségi egyesűlet képviselői és más szakférfiak is részt
vettek. Általános volt az a vélemény, hogy iskoláinkban az eddigi eknél nagyobb
súlyt kell helyezni a testi nevelésre. Kiemelték, hogyatornatanítást 'egyesíteni
kell isk o 1a i j á t é k o kk al.

- Kimutatás a czeglédi ev. elemi iskola "iskolai takarékpénztár ának"
állásáról az 1889-ik év végével. 1. Az intézmény életbelépretése - 1876. apr.
19. - óta takarított. 134 fiú, 116 leány, összesen 260 növendék. Megtdkarított
az intézmény keletkezése óta 1,448 frt 21 krt. ki vétetett 163 takarttó által tőkében
1,119 frt 6'1 kr., esedékes kamatban 7-1 frt 9,1, kr. 3. Jelenleg kamatozik a városi
takarékpénztárban 250 frt 92 kr, tőke és ebhez csatolt kamat 78 frt 90 kr., összeseli
329 frt 92 kr. (A tőkésített kamatokból a kezelési szabályzat szeriut az i.skoláé, illetve
a takp. intézméuyé 60 írt, a többi a betevőké.) 4. A m Jgtabrított összej fel-
osztva a takarítás 13 évére, állag esik egy évre 111 frt 40 kr. egy takarítóra ő frt
79 kr. 5. Jelenleg takarító vau: fiú 55, leány 39, összesen 94. 6 A lefolyt évben
takarító volt 87 és ezek által megtakaríttatott 77 frt 51 kr., s ezzel szemben kivé-
tetett 77 frt 58 kr. tőkében s esedékes kamatban 4 frt 40 kr. 7. Az intézmény
kezdői Alexi L:ljOS és Mászáros János tanítók.

- Aranykönyv. Néhai Simon István földbirtokos s gyülekezeti fel-
ügyelő úr a soproni ev. főiskola tápintézetének 100, tanári nyugdfj-intézetének
200 frtot hagyott végrendeletileg. - Loósi és egervéri S (Í 1Y m o s s y L á s z l Ó

nagybirtokos úr, ki elhunyt fiai emlékére a soproni ev. tanítóképzfi-intézetnál már
2000 frtos alapítványt tett, a rendes évi költségek fedezésére, mint az előbbeni
években úgy az idén is küldött 50 frtot az intézet igazgatöaagához. - Bold,
03tffi-A,,;szollyfai Odffy Pál kuriai biró úr végrende'etében a következő jóté
kouy czélú hagyományok vannak: a dunántúli ev. egyházkerillet gyá mi II t é z e-
t éne k alapítvanyúl 1000 frt, az evang. egy ház- egyet e III nek alapítvanyúl
1000 Irt, a fa rád i ev. gyülekezetnek a lelkész és tanító fizetésének egyenlő
részben való javítására 1000 frt, ugyanazon gyülekezetben a segédtanítöi fizetés
biztosítására 300 frt, a í a r á d i és s z i l i s á r k á n y i ev., valamint a farádi
kath. iskolák részére szegény tanulök tanszereire alapítványúl 100-100 frt, a
soproni ev. főiskola tanári nyugdíjintézete 1000 frtos Ostffy-alupít-
ványának, valami lit a soproni ev. tanítóképző-intézet fenartására tett
1000 frtos Ostfíy-alap kiegészítésére 300-300 frt, ö ss z ese n 42bo frt,

-- Statisztikai adatok a magyar protestantismusról. Dr. Bartha Béla
érdekes statisztikai tanulmányokat közöl a magyar prot. íelekezetekről a "Prot.
Szemle" IL Iüzetében. Adatai közül átveszszük a kövelkezöket : A magyar állam
legprotestánsabb része El' dél y, hol a 3 prot. felekezet együttvéve az összes la-
kosság 264%-át teszi, mely számaráuyban az ágo bitv. evangelikusok 9.6, az ev.
reformátusok 142, az uuitáriusok 2.6%-kal vannak képviselve. A tulaidonképeui
anya ter üle ten az összprotestantismus 22.511

/IJ-kul szerepel. A prot. felekeze-
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tekel a II e UI z e ti ség szempontjából tekintve: az ágo hitvallásúak 22.3%-a
magyar, 34%-a ném et, 38.08%-a t6t, 0.10%-a oláh, 0.07%-a horvát-szl , 5.4%-a
egyéb nemzetiségű; a reformátusok 94.32%-a magyar, 1.20%-a német, 1.51 %-a
töt, 0.09%-a oláh, o.Ol%-a egyéb nemzetiségű; az unítáriusok 94.38%-a ma-
gyar, 0.111l

/0-a német, O.oOIl/o-a tot, 0.01 %-a egyéb nemzetiségű. A törvény-
hatösági vár o sok közt legprotestánsabb D eb r e c zen, hol az ÖSSZf'S lakosság
77.1o/u-a református, 1.1%-a ágo bitv., Hódmező-Vásárhely (67,8% ref.,
3.2% ágo h.Jés Maros-Vásárhely (02.6% rof., 2.6% ágo h., 1.6% unít.).
Tiz év alatt, 1870-től 1880-ig, h a II ya t lot t a prot. felekezetek közül az á g.
h. e van g éli ku sok aránya Debreczen, Győr, Kecskemét, Kolozsvár, Pozsony,
Selmeczbánya, Bélabánya, Sopron, 'I'emesvár és Versecz ; eme 1 ked e t t: Buda-
pest, H.-M.- Vásárhely, Kassa, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Paúcsova,
Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Uj vidék és Zömbor városokban. Magyarország- 63
megyéjéből a róm. katholikusok 30-ban vannak abszolut, 4-be~ relatív többség-
ben, az ágo h. evangelikusok csak Turóczmegyében emelkednek abszolut, más 3
megyébon relatív többségre; az ev. reformátusok csak Hajdumegyében abszolut,
más o megyében relatív többségre;

- Száz éve mult február 20-án, hogy It József, reform-munkálataiba
belefáradva, újításainak egy részét visszavonva, életének 49-ik, uralkodásának
10-ik évében örök álomra szeaderült. Mi protestánsok poraiban is áldjuk ezt a
rendkivüli szellemű, népeinek szabadságaért lelkesűlő, s a felvilágosodásért ra-
jongó, zsarnoki hajlamú "kalapos királyunkat", a ki feladatának ismerte "a népet
a babonatél s farizeusoktól, az egyházat R6ma uralmától, a vallást a hamis fo-
galrnaktól rnegszabadítani". Az általa kiadott U. n. t üre 1 mip a r a ne s, ha
uem is helyezte vissza egyházunsat régi jogaiba, de hatalmas bizonyítványa volt
alkotója nemes és igazságos szivének és uralkodói gondolkozásának.

- A vasárnapi munkaszünetről törvényjavaslat készűlt, melyet a keres-
kedelmi miniszter az érdekelt testűleteknek vél-ményadás végett megküldött. A
javaslat szeriut vasárnap az üzleteket nem szabad nyítva tartani. Az olyan ipar-
ágaknal. mdyek folytonos munkát kiváunak, a muukások felváltva kötalesek dol-
gozni, úgy, hogy miudenikre jU3S011 időnként egy vasárap vagy két félnap. A
törvényjavaslat a Letüszedőket s köuyvuyomt.rtökat is eltiltja a vasárnapi munká-
tól, a hétfőn reggeli lapok tehát elmaradnak. A munkaszünet reggeli 6 órakor
kezdődik s 24 óráig tart.

- Apróságok Andrássyról. Andrássy Gyula személyes j6 barátságban ál-
lott. Munkácsy Mihálylyul, s mikor valaki álmélkodott azon, hogy olyan bizalmas
a festővel. Andrássy ezt kérdezte tőle: Ugyan kérlek, ki volt a külügyminiszter
Rafael korában? Honnan tudjam én ezt? felelt az illető meghökkenve. No lám.
i~gyzé meg a gróf, de azt még te is tudod, hogy Rafael, a ki szintén akkor élt,
ki volt. -

Egy alkalommal sokáig várakeztatta az előszobában az angol nagykövetet s
ei szemrehányást tett neki. Andrássy azzal mentegetődzött, hogy épen "toilettet
csinált". A büszke ánglius, kit e köuuyedéu odavetett válasz még jobban bán-
tott, sértődve így kiáltott fel: "Ne feledje. hogy személyemben az angol ki-
r~lynő látogatását fogadja ön !" Andrássy nyugodtan így felelt: "Hiszen belát-
hatja. drága lord. hogy az angol királynőt nem fogadhatom ingujjban !"A nagy-
követ homlokáról eloszoltak a haragos felhők s a diplomáciai "konfliktus" el volt
hárítva. -
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Legjobb és legolcsóbb 'készítése
névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, ét-.
lapok, táncrendek,meghivók, műsorok,szám-
lák, eljegyzési-, esküvdí- ·és gyászjelentések-

.nek, ál'jegyzékek, szállitólevelek,
részvények, röpiratok, művek, stbinek.

Kész nyomtatvaíiyok
egyházi hivatalok,
ügyvédi irodák,
szolgabir6i hivatalok,
községí hivatalok,

jegyzők,
végrehajtók,
községi biröságok,

~ halottvizsgálók számára .
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