
lll. évfolyam. Sopron, 1891. április. 4. szám.

Evangelikus Népiskola.
~e"Velés- és oktatásügyi h.avi folyóirat.

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok: Rapi Gyula és Papp József.

lAz előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhiva-
_talba, Li tfass Károly kiadó nevéreczimezve

1

küldendők. - Az előfizetési feltételek meg-
. olvashatók a boritélcon.

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

intézet) küldendők.

Feltámadott . . .
~étségben hánykodott a lelkem,

Mögöttem bűn leselkedett,
Előttem semmi, örök semmi,
En Istenem, hová leszek? ...
Mikor jutok ki ez örvényből,
Megtérhetek-e valaha,
Ki fog derülni még fötöttem
Vagy elveszít az éjszaka? ...

S a tárva nyitott templomajtón
Kihallatszott az' orgona, .
Bent szervedésről szólt az ének:
"Az' élet útja Golgotha,
Szenvedve, küzdve, sirva járjuk,
De pörbe szállnunk nem szabad,
Nem elbukás, de mégjabbulás
Mi dolguuk a kereszt alatt.

Mert élt valah rég'és::tégen,
Ki egy világért szenvedett,
S a melynek üdveért vítt harczot,
A néptől megfeszíttetett;
De hogy hitét el nem veszité
Es végig tiszta maradott.'
N ein győzött rajt' a sir hatalma,
Harmadnapon feltámadot't !... "

Vojtkó Pá.l.
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Jézus példazatui.

1. A pél d á z a t fog alm a. .Tézus példázatainak általános jellemzésében a
legáltalánosabb kérdés az, hogy mi a példázat? E kérdésnek nemcsak elméleti,·
hanem egyszersmind nagy gyakorlati fontossága is van, a mennyiben a példázat
fogalma rejti magában a legáltalánosabb irányadó elvet a példázat, magyarázá-
sában.

A példázat fogalmának megállapításában legbiztosabb alapúl s irányadőúl
választhat juk a példázat eredeti nevét az új szövetség eredeti görög szövegében
s ez a parabolé, vagy magyarosan ejtve parabola szó· (németül: Parabel): A para-
bola sztieredeti jelentése szerint egymás mellé állítást jelent, egymás mellé állí-
tását P: o. két tárgynak, a mely viszony lehetségessé teszi azok összemérését,
összeh asonlítását s egyiknek a másik segítségé vel való megismerését. Ugyanezen

Jézus példázatai evangeliomainknak kétségen kivül legszebb gyöngyei; de
egyszersmind általános elismerés szerint .Tézus tanításának legfontosabb részei:

Evangeliomaink legszebb gyöngyeivé teszi e példázatokat az az utánozhátat-
lan egyszerű alak, melybe valóban csak az emberiség legnagyobb tanítója lehetett
képes belefoglalni a világot megváltó, legfenségesebb igazságokat. Viszont.T ézus
tanításának legfontosabb részeivé teszi e példázatokat a beléjük foglalt gazdag és
fenséges tartalom; az, hogy e példázatokban fejti ki .Tézus egész teljességében
evangeliomának legfőbb s leggazdagabb képzetét: Isten országának képzetét. Ennek
a fenséges és gazdag tartalomnak azzal az egyszerű és természetes alakkal való
.harmonikus egyesűlése teszi .Tézus példázatait a ker. vallas-tanítás minden foko-
zatán a tanítás legbiztosabb alapjaivá s legalkalmasabb eszközeivé. E példázatokra
építhet legbiztosabban a tudományos theologia, midőn .Tézus tanítása nyomán a
kel'. vallás alapigazságainak, sőt egész világnézetének megismerésére törekszik. E
példázatokban találja meg legalkalmasabb eszközeit íj, gyakorlati vallástanítás,
midőn arra törekszik, hogy a ker. vallás magasztos, de nem egyszer elvont igazsá-
gait a kel'. gyermekeknek, avagy általában a fejletlenebb gondolkodású híveknek
érthetővé tegye, szíveikbe becsepegtesse, bennük meggyőződést és lelkesedést
keltsen. Természetes azonban, hogy Jézus példázatainak mind e magas előnyelt csak
azok helyes magyarázata s megértése teheti bármely irányban gyümölcsözővé.
Ellenben a téves magyarázat, a helyett hogy felderítené, inkább eltakarja, vagy
épen elferdíti a példázatokban fo .lalt szép igazságokat, s így teljesen megfosztja
a példázatokat minden értéküktől,

.Tézus példázatainak különösen azon gyakorlati fontosságára tekintve, mely
azokat a gyakorlati - s így a népiskolaí vallás-oktatás körében is méltán meg-
illeti s tekintve a példázatok magyarázásával járó nehézségekre is: azt hiszem,
hogy az EV!1ng. Népiskola keretébe teljesen bele illő az oly munka, melynek
czélja .Tézus példázatainak közelebbi ismertetése, ezen az uton azok magyarázata
főbb elveinek megnyerése s végül ezen elvek gyakorlati alkalmazásának meg-
mutatása néhány példázat magyarázata útján. Ily jellemű munkát óhajtok ezuttal
az Evang. Népiskolának nyujtani, reménylve, hogy úgy aT. Szerkesztő úrak, mint
az Evang. Népiskola olvasói részéről szíves fogadtatásra talál.
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jelentése van a megfelelő héber szónak is. A parabola szó jelentéséhez hozzá tar-
tozik továbbá, hogy az összehasonlítás czéljából egymás mellé állított két dolog
valami tekintetben egymáshoz hasonló s egyik a kettő közül közönségesen isme-
retes legyen. E viszonyban az összehasonlítás czélja és eredménye épen az, hogy
az ismeretes segítségével az ismeretlent megismerteti. A példázat e szerint vala-
mely ismeretlen dolognak egy ismeretes képében való megismertetése a kettőnek
összehasonlítása útján.

A példázat közelebbi, rumtegy egyéni jelleme felett most már az dönt, hogy
egyrészt mely körből veszi a példázat az ismertetés czéljára szolgáló képeit s
mily jellemüek azok, másrészt pedig mely körbe tartozik az az ismeretlen, a mi-
nek megismertetését a példázat czélozza. Vagy amennyiben az ismeretes kép a
példázat alakját, - az ismeretlen pedig a példázat tulajdonképeni tartalmát teszi,
a kérdést úgy is kifejezhetjük, hogy mi alkotja a példázat alakját és mi képezi
annak tartalmát ?

E tekintetben a példázatra nézve jellemző az, hogy annak alakját egy tör-
téneti jellemű elbeszélés alkotja, tartalmát pedig a szellemi élet magasabb körébe
e~ő - nevezetesen vallási, vagy vallásos-erkölcsi igazság képezi. A példázat alak-
ját tevő történeti elbeszélés viszont nem valósággal megtörtént eseményt beszél
el, hanem mindig költött vagy képies történet. .Jellemző sajátsága azonban a
valószinűségnek oly nagy foka, hogy ha nem történt is meg valósággal, akármikor
megtörténhetik. Másik jellemző sajátsága pedig ama képi es történetnek az, hogy
az mindig a közönséges, mindennapi emberi élet köréből van merítve s épen e
körülmény teszi azt közönségesen . ismeretessé és könnyen megérthetővé. A képies
történet e tulajdonságai alapján különböztetjük meg a példázatot legkönnyebben a
vele különben közel rokonságban álló mesétől. Alakjára nézve a mese is képi es"
történet, de benne a történeti valószinüséget nem keressük és nem kivánjuk meg,
sőt minél csapongóbb játékát üzi annak megalkotásában a képzelet s minél tarkább
az, annál jobban gyönyörködünk benne. Ezen kivül a mese ne~ marad meg ké-
peivel az emberi élet körében, hanem elvezet a törpék és óriások teljesen költött _
világába, vagy igen sokszor az állatok életéből veszi képeit. A képies alaknak e
különböző jelleme szüli a példázatnak - a mesével összehasonlítva - komoly
mélt.§ságát. •

Ezek alapján a példázat teljes fogalmát következőképen határozhatjuk meg:
a példázat azon költői műfaj, mely az emberi életből vett, közönségesen ismeretes
képies történet alakjában valamely magasabb szellemi, - nevezetesen vallásos-
erkölcsi . igazságot szemléltet.

2. J é z u s pél d á z a t ain a k á II and óta rt alm a. Jézus példázatainak
különös sajátsága, hogy az a vallásos-erkölcsi igazság, a mit Jézus a példázatok
képles történetei alakjában szemléltetve megismertetni akar, mindegyik példaza
tában ugyanaz, tehát állandó. A példázatok nagy részében Jézus ezt az igazságot
egyenesen megnevezi, ~ megnevezi t. i. mindazokban, melyek így kezdődnek:
"Hasonlatos a mennyek országa - p. o. a magvető emberhez, vagy a mustár-
maghoz" sat. A közelebbi vizsgálat útján könnyen meggyőződhetünk, hogy azon
példázatoknak is, melyek nem szólnak ny világosan, tartalmát csakugyan ~ meny-_
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nye-ki ol's",ágá:mak"vagy. Isten országának képzete teszi. Kimondbatjuk tehát általá-
nosan azt az itéletet, hogy Jézus összes példázatainak közös és állandó tartalma
Isten országa. .

Természetes ennélfegva, hogy Isten országa teljes és tiszta képzetét épen a pél-
dázatok magyarázata, után alkothat juk meg. De másrészt bizonyos, hogy a példázatok
magyarázatában semru,i sem tesz oly jö szolgálatot, mint az, ha Isten országa képzetét,
legalább általános jellemvonásai szerint, már előre ismerjük. Ugyanazért a példá-
zatok magyarázatának eredményét mintegy előre lefoglalva, a helyes magyarázat ér-

. dekében előre bocsátjuk itt Isten országa általános jellemzését.
Isten országáról minden,ekelőtt kimondhatjuk azt az itéletet, hogy az Jézus

egész evangeliernának középpontja, melyben mint sugarrak összefutnak Jézus taní-'"
tásának összes többi képzetei, eszméi s gondolatai. S épen az Isten országa kép-
zetében való egyesűlés folytán képez Jézus egész tana befejezett egységes egészet;
Isten országa képzetében jut p. o. határozott kifejezésre Jézus messiási öntudata,
az, hogy őt az lsten. a világ megváltásara s boldogságának megalapítására kül-
dötte.: Isten országa képzetében tárul fel előttünk üdvösségünknek s a világ jö-
vendő megdicsőülésének képe, de egyszersmind emberi rendeltetésünk fensége és
komelysága s az az út, melyen a világ az Isten világkormanyzö bölcseségének
vezetése alatt s az ember folytonos erkölcsi munkája folytán' a megdicsőíílés felé
halad. Isten országának az egész emberiségre. sőt az egész világmindenségre
kiható egyetemes jelentését szoktuk összefoglalni abban, midőn azt mondjuk, hogy
hogy Isten országa a legfőbb jó.

Bármily magas képzet is azonban Isten országa, az Jézus tanításában mégis
nem puszta, üres kép, annál kevésbbé elvont jogalOllJ\ melynek megfelelő valóság
nem léteznék. Isten országa mindenekelőtt öröktől fogva létező valóság az Isten'
nél, a mennyekben a melyet az Isten a világ alapjának megvetése előtt készíte.tt az
őt szeretőknek. (Máté 25. 34.) Mint ilyen, mint mennyei, - reánk nézve tehát
természetesen eszményi - valóság képezi Isten országa az emberiség életének
s az egész világ fejl ődésének utolsó, legfőbb czélját. Isten országa azonban nem
marad a világ végezetéig előttünk elrejtett eszménykép a mennyekben. Isten aka.
rata ezerint lehozta azt a mennyekből s az emberiség. életében történeti valóság-
ként megalapította az ember fia, Jézus Krisztus, S mióta Jézus Isten országát az
ernboriség történeti életébe beplántálta volt, miöta, elhangzott az evangeliom hívő
szósata,..mely minden embert. ez országnak tevékeny, munkás polgárává- hív, azóta
Isten: országa; a nélkül, hogy rámutathatnánk, hogy itt van, vagy ott. van, - va-
lósággal mindenütt megvan, mint az emberiség életét átható és élesztő, megitélő
és megtisztitó .hatalom,

Isten országa e. 2·ik alakjában, t. i. mint a Jézus által itt.: e földön megala-
pított történeti valóság, teljesen alá van vetve a történeti fejlődés' törvényeinek.
E törvények szerint való súl meg' lassanként és fokozatosan; mígnem a fokozates-
történeti fejlődés útján teljesen elnyészik az eszményi és történeti való ság között
levő különbség, az eszmény az egész mindenséget felölelő történeti valösággá lett,
a rnidőn az lsten lesz minden mindenekben .. 1. Kor. If). 28.

(Folyt. köv.) Ba:ncsó Antal.
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'l'.: Miáltal ébresztettük a villamosságot? Gy.: Dörzsölés által ébresztettük.
T.: Miután ezen villamosságot a dörzsölés által ébresztettük, azért d ö r z s-

v i IIa mos s á g nak nevezzük. Milyen villamosságnak nevezzük ezt a villamos-
ságot? Gy.: Dörzsvillamosságnak nevezzük.

T.: Miért? Gy.: Azért, mert dörzsölés által ébresztettük.
T.: Vonjuk le most már a következtetést: dörzsölés által némely testekben

villamosság ébreszthető, ezen testek: üveg, pecsétviasz, gyanta, selyem, borostyán,
kén, levegő.' Mi ébreszthető némely testekben dörzsölés által? Gy:: Dörzsölés
által némely testekben villamosság ébreszthető.

T.: Melyek ezen testek? Gy.: Ezen testek az üveg, pecsétviasz stb.
T.: Másodezer pedig az következtethető: a villamos testben erő nyilvánúl,

mert a könnyü testeket magához vonja. Mi következtethető másodszor?
Gy.: Másodszor az következtethető : a villamos testben erő nyilvánúl, mert a
könnyü testeket magához vonja.

3. Üveg- és pecsétviasz-vil1amosság.

Taneszközök : 1. üvegrúd, 2. pecsétviaszrúd, 3. posztó-darab, 4. állvány,
(1. lalább a jegyzetet l) 5. négy selyemszál darab, mindegyik végén bodzabél
golyócska, 6. villámmutatö arány levélkékkel, (1. alább a jegyzetet !) 7. egy kis
darab hegedíí-gyanta vagy borostyánkő.

a) KisérTet.

T.: Valamint az üveg, úgy á pecsétviaszrúd a dörzsölés által milyen lett?
Gy.: Villamos lett.

T.: Most vizsgáljuk meg, vajjon ezen két test villamossága egyforma-e?
Függesszük föl ezt a két selyemszálra füzött golyócskát kis távolságra egymástól
az állvány egyik karjára. Most inegdörzsölöm az üvegtudat s mindegyiket meg-
érintem vele. Mit vettél észre N.? Gy.: Azt. vettem észre, hogy a goly6k egy-
mást ellökték.

T.: Úgy van fiam! Hogy úriért lökték el egymást, majd mindjárt meg-
tudjuk. A megdörzsölt üvegrúd érintése által mindegyik goly6 villamos lett.
Milyen lett mÍndegyik goly6 a megdörzsölt üvegrúd érintése által? Gy.: Mind-
egyik goly6 vill'hmos lett.

, T.: Mivel mindegyik goly6 az- üvegrúdtol lett villamos; ezért mindegyik
golyóban ü v e g v i II a mos s á g vagyis egy nem ű villamosság van. Milyen
villamosság van mindegyik goly6ban? Gy.: Üvegvillamosság vagyis egynemü
villamosság van mindegyik gyoly6ban.

T.: Ezen kfsérletbfíl tehát arról győződhetünk meg, hogy két, üvegrúdt61
v'agyis e g Y ll' e m ü villamosságtél villamossá lett test egymást eltasZitja. Ezen
kisérlet által miről győződhetünk meg? Gy.: Ezen kisérl et éltel arról győződ-
hetünk meg, hogy két, üvegrúdtél vagyis egnemü villamosságt61 vallamossá tett
test flgyrriá:st eItas'zítja.

b) Kis érle t.

T.: VizsgálJuk meg e pecsétviaszrúd villamosságát, Ime megdörzsölöm a
pecsétviaszrúdat s megérintem vele mindegyik goly6cskát. (Előbb mindegyik goly6t
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ujjával érintse meg a tanító, hogy az üvegvillamosságot belőlük elvezesse.) Ismét
mit tapasztalunk? Gy: Ismét azt tapasztaljuk, hogy a golyók ellökile egymást.

'r.: Megtudnád-é mondani az okát? Gy: Most mindegyikben pecsétviasz-
villamosság van.

T.: Vagyis milyen nemü? Gy.: Egynemü.
T.: Tehát ebből a tüneményhől is mi következtethető N? Gy.: Elmondja .

c) Kisérlet.

T.: Figyeljetek ide majd most egy új tüneményt fogtok látni. Ismét meg-
dörzsölöm az üvegrúdat, de csak az egyik golyót érintern meg vele, (teszi), most
megdörzsölöm e pecsétviaszrűddal, ezzel pedig a másik golyót hozom érintkezésbe,
(teszi). Hát most taszitják-e a golyók egymást? Gy.: Nem, hanem inkább egy-

\ mást vonják. '
T.: Úgy van fiam! Milyen villamosság van az a) golyóban ? Gy.: Üveg-

villamosság van.
T.: Milyen villamosság van a b) goly6ban? Gy.: A b) goly6ban pecsét-

viasz- villam osság van.
T.: Tehát egynemü villamosak-e a goly6k? Gy.: Nem egynemü villamosak.
T.: A nem egynemü villamos testek villamosságát k ülö n nem ü villamos-

ságnak mondjuk. Hogy mondjuk a nem egynemü villamos testek villamosságát ?
Gy.: Különnemü villamosságnak mondjuk.

T.: Ezen kisérletnél milyen' villamossággal találkoztunk? Gy.: Ezen
kisérletnél különnemü villamossággal találkoztunk.·

T.: És ugyan ezen tűnemény mit mutatott meg nekünk? Gy.: Azt mutatta
meg, hogy a k ülö n nem ü villamos testek egymást vonják.

T. : Megtudnád-e mondani ezek után a dörzsvillamosságnál hányféle villa-
mosságot különböztetünk meg? Gy.: A dörzsvillamosságnál kétféle villamosságot
különböztetünk meg, u. m.: üveg- és pecsétviasz-villamosság ot.

T.: Vond le azok után a következtetést N.! Gy.: Az egynemű villamos
testek egymást taszítják, a különnemü villamos testek egymást vonják.
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d) Kisérlet.

T.: Itt van egy kis eszköz, nézzétek meg j61! Az üveg belsejében a drót ~
végén függ- két kis aranylemez, ezek a kis aranylemezek három nevezetes dolgot
mutatnak meg nekünk: I-ezör megmutatják azt. hogy mely testek lesznek dör-
zsölés ált'al villamossá; 2-szor jelzik azt, melyik testekben minő villamosság van
s 3-szor feltüntetik, hogy mi történik e kü 1ö nn e m ü villamossággal, ha az egy
tes ten találkoznak. Mivel ez a kis eszköz az emlitett tüneményeket mind meg-
mutatja az ő kis arany lemezeivel, azért aranylemezes villámmutat6nak
nevezzük. Minek nevezzük azt az eszközt? Gy.: Aranylemezes villammutat6nak
nevezzük.

T.: 1\Hért nevezzük villammutat6nak? Gy.: Azért,mert a- villamos tüne-
ményeket megmutatja.

T.: Azt mondottam, hogy megmutatja először azt, hogy mely testek lesznek
dörzsölés által villamossá. Lássuk megmutatja-e P (Megdörzsöl egy kultsot 'vagy

, 'i,

! ,

" ,~
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krétát s hozzá tartja a villammutatö gömbjéhez). Láttatok-e valami tüneményt?
Gy.: Nem láttunk.

T.: Megdörzsölöm ezt a kis gyantadarabot s hozzá érteteni a .mutató gömb-
jébez, (teszi). Most sem mutatkozott semmi tünemény P Gy.: Oe igen, az arany
lemezek szétugrottak.

T.: Az okát mondd meg, miért ugrottak szét? Gy.: Azért, mert villamosak lettek.
T.: Mitől lettek villamosak? Gy.: A megdörzsölt gyontadarabtól.
T.: De hisz előbb a kulcsot (kréta) is megdörzöltem s hozzá értettem a

mutatóhoz, akkor nem ugrottak szét az aranylemezkék. Miért? Gy.: Azért mert
a kulcs (kréta) dörzsölés által nem lesz villamos.

T.: Tehát ez a kis eszköz mit mutatott meg? Gy.: Ez a kis eszköz azt
mutatta m eg, hogy melyik test lesz dörzsölés által villamossá.j

T.: Helyesen feleltél fiú. A mult órában megemlítettük azon testeket,
melyek dörzsölés által villámossá lesznek. Melyek ezen testek? Gy.: (Elmondja.)

T.: Itt van egy kis borostyánkő, (mutatja) próbáljuk meg a dörzsölés által
csakugyan villamos lesz-e (dörzsöli samutatóhoz érteti). Mit tapasztaltál N.?
Gy.; Azt tapasztaltam, hogy az aranylemezkék még jobban ellökték egymást.

T.: Tehát ezen test is milyen? Gy.: Ezen test is villamos.
T.: Dörzsöljük meg most a pecsétrudat s jól megfigyeljétek a lemezeket.

Mit vettél észre N.? Gy.: Azt vettem észre, hogy a lemezek ismét csak taszítják
egymást.

T.: Úgy van fiam! Három test villamosságát közöltük a mutatóval s ez
aranylemezkék mindig taszitották egymást. Miért, megtudnád-e mondani N.?
Gy.: Mert mindig egynemü villamosságot nyertek.

. T.: Ezen kis tüneményekhól tehát látjuk azt, hogy ez az eszköz megmutatja
azt, mely testek lesznek dörzsölés által vallamosokká; de megmutatta az is, hogy
ezen megpr6bált testekben minő villamosság van. Minő villamosság van ezen
testekben'? Gy.; Ezen testekben egynemü villamosság van.

T.: Miből következteted? (hivatkozás a bodzabél-golyókra.) Gy.: Abból,
hogy a mutató arany lemezei egymást taszítják.

T.; Úgy van fiam! Tehát a gyánta, borostyánkő és a pecsétviasz milyen
nemű villamos testek? Gy.: Egynemű villamos testek.

T.: Most azonban lássuk az üvegvillamossagat s nézzük, mit jelez a villám-
mutató. (Megdörzsöli és a mutató gömbjéhez érinti).' Mi történt az aranylemez-
kékkel N.? Gy.: Az aranylemezkék vonják egymást. (A gyermek bizonyára ezt
feleli.)

T.: Nem vonják biz azok egymást, egészen más ok van itt j elen, majd
mindjárt megtudjátok ezt az okot is. Az aranylemezkékv'űiem úgy, mint ~ két
külön álló bodzabél goly6) egy tes tet képeznek. Az arany-lemezkék hány testet
képeznek? Gy.: Az aranylemezkék egy testet képeznek.

T: : Minő villamosságot adtunk háromszor egymásután a mutat6nak?
Gy.: Peosétviaszvillamesságot,

T.: Vagy is milyen nemű villamosságot? Gy.: Egynemű villamosságot.
T.: Hát azután milyen villamosságot közöltünk vele? Gy.: Üvegvillamos-

ságot.
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T.: Ekkor az aranylemezkéken milyen nemü villamosság találkQfott? Gy ..
Az aranylemezkéken különnemü villamosság találkozott.

T.: Igen í most már tudjuk az okát az arany lemezkék összeesésének, és
pedig ezen törvény alapján: a különnemü villamosság, ha egy tes ten találkozik,

l: az egyesülés folytán egymás hatását megsemmisiti s a villamosság megsemmisült.
(Ugya!!. ezen tünemények mutatkoznak akkor is, ha megforditjuk e kisérleteket,
vagyis az üvegrúdon kezdjük). Az aranylemezkéken, illetve a mutat6.ban most
semmi nemü villamosság nincs. Tehát ezen kisérlet mit mutatott meg? Gy.: Ezen
kisérlet megmutatta azt, hogy az üveg-villamosság nem azonos a pecsétviasz-
villamosságával.

'l'.: S ugyan ezen tüneményből melyik törvény következtethető? Gy.: Ezen
tüneményből ama törvény következtethető : a különnemü villamosság, ha egy
tes ten találkozik, az egyesülés folytán . egymás hatását megsemmisíti, s a villa-
mosság megszünik,

T.: Hány tüneményt mutatott meg nekünk az a kis eszköz? Gy.: Három
tüneményt mutatott meg.

T.: Mit mutatott először? Gy.: Először mngmutatta: mely testek lesznek
dörzsölés által villamesokká,

T.: Hát másodszor mit mutatott meg? Gy.: Másedszor azt mutatta meg,
hogy melyik test bir pecsétviasz- és mely test bir üvegvillamossággal.

T. : És végre harmadszor mit mutatott meg? Gy.: Harmadszor megmu-
tatta azt, hogy rrt.i történik a különnernü villamossággal, ha azok egy testen
találkoznak.

T.: Mondd el mi történik? (A gyermek elmondja.)

Jeg y zet. Az á II v á ny t a következő módon készíthetjük: veszünk e/:iy
pintes vagy hasonló magasságú üveget, alkalmazzunk bele hosszabb parafadugót,
a dugón keresztül füzünk át 30 cm. hosszú sárgaréz-drótot úgy, hogy az jobbról
balról egyenlő hosszú kart képezzen. a huzal mindkét végére alkalmazzunk fém-
gombokat.

A zar any 1eme z e s v il 1a m ill uta t ó hoz szerezzüuk 2 dliteres jó parafa-
dugóval ellátott orvosságos üveget Vegyünk oly hosszú rézhuzalt, mínt az üveg
hossza s ~z egyik ~égét reszeljük he é~ala~r,a,; a m~sil,r végére illeeszünk fémgombot,
Most vegyük az üveg dugaszáf s a huzal t szurjuk rajta bosszmentében át, úgy
hogy a dugasz a huzal közepén álljon. Aranyfüstből, tuinővel a diót' szokják
aranyozni, vágjunk 21/2 cm. hosszú, 2 oly széles szeletkét, mint a milyen széles
a huzal ékalakra reszelt lapja s ragasseuk a,z egyik aranylemezt az ék egyik olda-
lára, ~ másik lemezt a másik oldalra, 1/2 cm. hosszan és ~ cDjl;.hosszan, sz.a~ad.on,
úgy, hogy lapjaikkal szemközt függjenek. Most eres~szü.~ az aranylemezkékkel el-
látott. huzalt az üvegbe, ügyelve arra, hog:y az aranylemezek az üveg fenekét ne
éljék, a dugót a hogy kívántatik, (vagy lejebb vagy föllebb igazítva), illeszszük
az üvegszájába, s valaminí a dugó fe~üle,t~t (de a huzalt nem. érintve) úgy az
üvegszája körületét kenjül; pe pecaétviaszoldattal, s kész. az aranylemezes. villám-
mutatónk is.
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4. .J ó é s r o -ssz v i II a mos s á g v eze t ő.
Taneszközök : 1. üvegrúd, 2. dörzsölő selyem- vagy posztédarab, 3. pecsét-

viaszrúd, 4. vezető s állvány, 5. vashuzalra és selyemszálra függesztett 1-1 fém-
golyó, 6 selyemszálra fűzött bodzabél-golyó.

a)Kisérlet.
T. : (Az állványra függeszt egy selyemszálra fűzött bodzabél golyócskát,

1 cm. távolyságra mellé illeszti a vezetőt, de úgy, hogy a bodzabélgömb egy
vonalba, essék a vezető fénygömbjével). Ime! megdörzsölöm az üvegrúdat s hozzá
értetern ezen eszköz a) gömbjébez, (teszi) s figyeljétek meg, minő tünemény tuutat-
kozik a másik végén levő b) gömbön. No! mi történt N.? Gy.: A másik gömb
a bodzabélygolyócskát magához vonta és ellökte.

T.: Milyennek kellett lennie annak a gömbnek, hogy a bodzabélgolyócskát
magáboz vonhassa és ellökbesse? Gy.: Villamosnak kellett lennie:

T.: Mitől lett villamos? Gy.: Az üvegrúdtél lett villamos.
T.: De hisz én ebbe az a) golyóba eresztettem villamesságot, hogy juthatott

a másik (b) golyóba is villamosság? Gy.: A rézrúdon jutott oda a villamosság.
T. : .Igazad van fiam! Ez az a) rézgolyó villamos lett az üvegrúdtóI, de a

belőle kinyul6 rézpálcza elve zet tea villamosságot abba ab) golyóba is, ettől
ab) golyótóI pedig villamos lett a bodzabélgolyócska. Mivel ez az eszköz elve-
zette a villamosságot az üvegrúdból a bodzabélgolyócskába (vagy egyik testről a
másikra) azért ezt v i II a mos s á g ve zet ő nek nevezzük. Minek nevezzük ezt
az eszközt? Gy.: Villamosságvezetőnek nevezzük.

T:: Miért nevezzük villamosvezetőnek ? Gy.: Mert elvezette a villamosságot
egyik testről a másikra.

T.: Nézd meg ezen eszköz anyagát, (mutatja) mi ez? Gy.: Réz, vagyis fém.
T.: Mivel a réz átvezette. a vilIamosságot az üvegrúdról a bodzabélgolyócs-

kába, ez a tűnemény azt bizonyítja, hogya réz jő villamosságvezető test. Mit
bizonyít ez a tünemény? Gy.: Ez a tűnemény azt bizonyítja, hogy a réz jó villa-
mosságvezető test.

T.: (Leveszi a vezetőt az üvegről s helyébe kulcsot vagy más hosszabb vas-
pálczát tesz). Próbáljuk meg ezt a vaspálczát vajjon vezeti-e a villanrosságot, (a
megdörzsölt üvegrúddal érinti) mozdult-e a bodzabélgolyó ? Gy.: Mozdult.

T.: Mit következtethetünk ezen tüneményből is? Gy.: Azt, hogy avas is
j6 villamosságvezető test.

T.: Mindazon testeket. melyek j61 vezetik a villamosságot jé v i II a m o 8-

s á g v eze t ő testeknek nevezzük. Hogy nevezzük mindazon testeket, melyek jól
vezetik a villamosságot? Gy.: Mindazon testeket stb. jö villamosságvezetőknek
nevezzük.

T.: .J61 vezetik a villamosságot: a vas, réz, ezüst, arany és a többi fémek,
továbbá a szén, viz, nedves testek, állatok, növények és a gőz, füst. Melyek azon
testek, melyek j61 vezetik a villamosságot? Gy.: (Elmondja).

b) Kisérlet.
T.: (Az üveg szájáról leveszt a kulcsot vagy vaspálczát s helyébe a pecsét-

viaszradat illeszti.) Most figyeljük még' a pecsétviaszrúdat, vajjon vezeti-e a villa-
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mosságot, (érinti a megdörzsölt üvegrúddal). Mcsdúlt-e a bodzabélgolyócska ?
Gy.: N emmozdúlt.

T.: Igazad van fiam! Nem mozdúlt és pedig ezért, mert a pecsétviaszrúd
nem vezette át a villamosságot, ennek következtében nem is vonhatta a bodzabél-
golyót. Ezen tüneményből tehát megtudtuk azt, hogy a pecsétviasz rossz villám-
vezető test. Ezen tüneményből mit tudtunk meg? Gy.: Ezen tüneményből azt
tudtuk meg, hogy a pecsétviasz rossz villamvezető test.

T.: Rossz villamvezető testek: a selyem, üveg, porczelán, gyánta, borostyán,
kén és a száraz levegő.

c) Kis é r l e t.

(J egyzet. A kisérletekből, midőn többet bemutatók, melyeknél a következ-
tetés egy és ugyanaz, nem azért teszem, mintha ezeket szükségkép mind le kellene
vezetni a tanulök előtt, hanem hogy a tanító válogathasson bennök s a javát, a
könnyen megértethetőt tárgyalja.)

T.: Az állvány egyik kaljára fémgombot függeszt vashuzalra (drót) oly
hosszan, hogy az aranylemezes villammutatót alája állíthassa. Az állvány másik
karjára szinte függeszt egy fémgombot, de selyemszálra. Az aranylemezes villám-
mutatót először a dróton függő gombhoz helyezi s az állvány ellenkező karja
gombjával villamosságot közöl.) Figyeljetek ide! Mit vettél észre? Gy.: Azt
vettem észre, hogy az aranylemezek ellöktek egymást.

T.: Miért lökték el egymást? Gy.: (Felel).
T.: Mitől? Gy.: Az üvegrúdtol.
T.: Hogyan, hisz itt ezen az oldalon az állvánnyal közöltem a villamosságot?

Gy.: Az állvány rézkarja átvezette a villamosságot emez oldalra, innét avashuzal
levezette a mutatöba.

T.: Tehát ez a tűnemény is mit bizonyít? Gy.: Azt, hogy a réz és vas
jó villamosvezető test.

T.: (Leveszi a dróton függő gömböt). Most tegyük e víllammutatöt a selyem-
szálon függő gömb alá s közöljünk az állvány karjával villamosságot. Mozdúltak-e
az aranylemezek? Gy.: Nem mozdultak.

T.: Megtudnád-e mondani az okát? Gy.: Azért, mert a selyem nem vezette
le a villamosságot. A selyem rossz villamosság vezető test.

d) Kisédet.

T.: Vegyük le a vezetőt az üvegállványról és tegyük erre a vas- vagy pléh-
állványra (pléh-téntatartö), lássuk vezeti-e most is a villamosságot a bodzabél-
golyókhoz ? (közli a villamosságot vele). Gy.: Nem vezette.

T.: Miből következteted? Gy.: Abból következtetem, mert a bodzabélgolyó
nem mozdúlt.

T.: Igen! dehisz előbb még vezette s most miért nem vezeti? Gy.: Azért,
mert előbb üveg, most pedig vas-áll ványon állt

T.: Az imént győződtilnk meg róla, hogy avas is jó vezető test meg a
réz is, és most egyik sem vezeti, ennek okát ti még nem tudjátok, - majd el-
mondom. Az üvegállvány nem vette át a vezetőtől a villamosságot. Mert az
üveg milyen villamos vezető test? Gy.: Az üveg rossz villamosság vezető test.
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mosságot, (érinti a megdörzsölt üvegrúddal). Mozdúlt-e a bodzabélgolyócska ?
Gy.: Nem mozdült.

T.: Igazad van fiam! Nem mozdúlt és pedig ezért, mert a pecsétviaszrúd
nem vezette át a villamosságot, ennek következtében nem is vonhatta a bodzabél-
golyót. Ezen tüneményből tehát megtudtuk azt, hogy a pecsétviasz rossz villam-
vezető test. Ezen tüneményből mit tudtunk meg? Gy.: Ezen tüneményből azt
tudtuk meg, hogy a pecsétviasz rossz villamvezető test.

T.: Rossz villamvezető testek: a selyem, üveg, porczelán, gyanta, borostyán,
kén és a száraz levegő.

c) Kisérlet.

(Jegy zet. A kisérletekből, midőn többet bemutatok, melyeknél a kö vetkez-
tetés egy és ugyanaz, nem azért teszem, mintha ezeket szükségkép mind le kellene
vezetni a tanulók előtt, hanem hogy a tanító válogathasson bennök s a javát, a
könnyen megértethetőt tárgyalja.)

T.: Az állvány egyik kaljára fémgombot függeszt vashuzalra (drót) oly
hosszan, hogy az aranylemezes villammutatót alája állíthassa. Az állvány másik
karjára szinte függeszt egy fémgombot, de selyemszálra. Az aranylemezes villám-
mutatót először a dróton függő gombhoz helyezi s az állvány ellenkező karja
gombjaval villamosságot közöl.) Figyeljetek ide! Mit vettél észre? Gy.: Azt
vettem észre, hogy az aranylemezek ellökték egymást.

T.: Miért lökték el egymást? Gy.: (Felel).
T.: Mitől? Gy.: Az üvegrúdtél.
T.: Hogyan, hisz itt ezen az oldalon az állvánnyal közöltem a villamosságot?

Gy.: Az állvány rézkarja átvezette a villamosságot emez oldalra, innét avashuzal
levezette a mutatóba.

T.: Tehát ez a tünemény is mit bizonyít? Gy.: Azt, hogy a réz és vas
j6 villamosvezető test.

T.: (Leveszi a dróton függő gömböt). Most tegyük e villammutat6t a selyem-
szálon függő gömb alá s közöljünk az állvány karjával villamosságot. Mozdúltak-e
az aranylemezek? Gy.: Nem mozdultak.

T.: Megtudnád-e mondani az okát? Gy.: Azért, mert a selyem nem vezette
le a villamosságot. A selyem rossz villamosság vezető test.

d) Kisérlet.

T.: Vegyük le a vezetőt az üvegállványr61 és tegyük erre a vas- vagy pléh-
állványra (pléh-téntatartó), lássuk vezeti-e most is a villamosságot a bodzabél-
golyókhoz ? (közli a villamosságot vele). Gy.: Nem vezette.

T.: Miből következteted? Gy.: Abból következtetem, mert a bodzabélgoly6
nem mozdúlt.

T.: Igen! dehisz előbb még vezette s most miért nem vezeti? Gy.: Azért,
mert előbb üveg, most pedig vas-állványon állt. .

T.: Az imént győződtünk meg róla, hogy avas is jó vezető test meg a
réz is, és most egyik sem vezeti, ennek okát ti még nem tudjátok, - majd el-
mondom. Az üvegállvány nem vette át a vezetőtől a villamosságot. Mert az
üveg milyen villamos vezető test? Gy.: Az üveg rossz villamosság vezető test.
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• T.: Ha azonban a vezetőt vasállványra, mint jö vezető testre, helyezem a
vele közlött villarnos-ágot ~ vasláb levezeti az földbe; az ebben ..eloszlik, eltünik.

T.: Tehát miért nem vezette a vezető a villamosságot a bodzabélgoly6hoz?
Gy.: Azért mert a vasláb. mint j6 vezető test elvezette a villamosságot a földbe,
s ott elosztott, eltünt.

T.: Ha tehát azt akarjuk, hogy a villamosság el ne oszoljék, a földbe ne
menjen át : akkor a villamosság vezetőt mire kell állítanunk? Gy.: A villamosság
vezetőt üveg vagy más rossz villamosság vezető testre kell állítanunk.

T.: Mivel a rossz villamosság vezető testek a villamosságot a földtől e l-
sz ige tel i k, azért azokat szigetölőknek is nevezzük. Mivel a rossz villamosság-
vezető testek a, villamosságot a földtől elszigetelik, azért azokat minek is nevez-
hetjük? Gy.: Mivel a rossz villamosság vezetőtestek stb. azért azokat szigetelők-
nek is nevezzük.

T.: Mindezekből következtetve, most már tudhat játok az okát, miért helyeztük
a bodzabélgoly6t selyemre, az állványt, aranylemezes villammutat6t és a vezetőt
üvegre? Gy.: Azért. hogy a villamosságot a földtől elszigeteljük.

T.: Ezen tüueményekbűl tehát világosan következtethető, hogy vannak jó és
rossz villamosság vezető testek. Ezen tüneményekből mi következtethető?
Gy.: (Felel).

T.: A rossz villamosság-vezetőket minek is nevezzük? Gy.: A rossz villa-
mosságvezetőket szigetelőknek is nevezzük .

.J egy zet. A vezetőt épen úgy készítjük, mint az állványt; csak az üveg-
jének nem kell oly magasnak lennie. Legczélszeríibb, ha az aranylemezes villam-
mutat6 üvegjénél 2 cmrrel magasabb, úgy hogy gömbjeik is egyforma magasságban
legyenek.

5. V i II a mos von z á s é sta s z í tás.

Taneszközök: 1. Üvegrúd s poszt6darab, 2. állvány" 3. selyemszálon függő
fémgomb. 4. vezető, 5. egy kis csengő (vagy bármely hangz6 fém).
. T.: Ha a megdörzsölt ii.vegruddal a selyemszálra függesztett bodzabélgolyócs-

kát érintjük, mi történik? Gy. ~ A megdörzsölt üvegrúd a selyemszálon függő
bodzabélgoly6cskát magához vonja és eltaszítja.

T.: Ennek okait s törvényeit már tudjuk Azt a tüneményt, midőn egy
nehezebb villamos test a könnyebb testet magához vonja és eltaszítja, villamos
vonzásnak és taszítás nak mondjuk. Minek mondjuk azt a tüneményt, midőn egy
nehezebb villamos test egy kisebb testet magához von és azt ismét eltaszítja?
Gy. :' Azt il. tíineményt stb. villamos vonzásnak és taszításnak mondjuk.

a) Kis é r l e t.
T : Figyeljetek ide! A következő egyszerü kisérlet az eddig mutatott kisér-

leteket majdnem mind magában egyesíti; de egyszersmind egy új tüneményt is
bemutat. Vegyük az állványt s az egyik karjára függesszük föl a selyemszálra
füzött fémgolyót, a goly6 mellé kis távolságba, de egy vonalba, állítsuk a vezetőt,
s ugyancsak a függőgoly6 mellé az ellenkező oldalon 1 cm. távolságban, ~.!
tartsd ide ezt a kis csengőt, vagy függesszük föl erre a kis állványra, a vezető
szabad végéhez többször ismételve eda tartja a megdörzsölt üvegrúdat. Mit láttál
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és halottálN.? Gy.: Azt láttam, hogyafémgomb gyorsan, majd a vezetőhöz
majd pedig a csengőhöz ütődött,

T.: Ezt a tüneményt villamos vonzáspak és taszításnak nevezzük. Minek
nevezzük ezt a tüneményt? Gy.: Ezt a tüneményt villamos vonzásnak é.~ ta~zí~
tásnak mondjuk.

T.: Csak egyszer történt-e egymásután a vonzas és taszítás P Gy.: Nemcsak
egyszer, hanem többször is

T.: Igen! a vonzas és taszítás tüneménye mindaddig mutatkozott, fl, meddig
a vezetővel villamosságot közöltünk. Meddig tartott a vonzás és taszítás tüne-
ménye? Gy.: A meddig a vezetővel villamosságot közöltünk.

T.: Keressük meg ezen tűneménynek az okait az eddig tanultak alapján·.
Milyen lett az üvegrúd a dörzsölés által? Gy.: Villamos lett.

T.: Mivel közöltem . a villamosságot? Gy.: A vezetővel.
. T.: A, vezető hová vezette a villamosságot? Gy.: A másik gömbbe.
T.: A vezető miért vezette a villamosságot? Gy.: Mert a földtől el van

szigetelve. _
T.: Mivel van elszigetelve? Gy.: Üveggel, rossz vezetővel.
T.: A vezető másik gömbjénél mi történt? Gy.: Magához vonta a fém-

goly6t.
T.: Mire volt szüksége a vezetőnek, hogy a fémgoly6t magához vonhassaj?

Gy.: Erőre volt szüksége.
T.: Ezt az erőt milyen erőnek nevezzük P Gy.: Villamos erőnek nevezzük.
T.: Milyen lett a függő fémgoly6 a vezető gömbjétől? Gy..: Villamos lett-
T.: Miből következteted? Gy.: Abb6l, mert a vezető elt~szította magatol.
T.: Mondd az okát is! Gy.: Az egynemű villamos testek egymás taszítják.
T.: Hova ütődött a villamos függőgoly6? Gy.: A csengőhöz ütődött.
T.: Midőn a goly6 a csengőhöz ütődött, mit gondolsz, maradt-e benn villa-

mosság? Gy.: Nem maradt.
T.: Miből következteted azt, hogy nem maradt? Gy.: Abb6l, mert a vezető

ismét vonta a gömböt, ha a villamosságát megtartotta volna, ekkor nem vonná.
T.: Hova lett tehát a függőgömb villamossága ? Gy.: Átment a csengőbe.
T.: E szerint a csengő is villamos nemde? Gy.: A csengő nem villamos.
T.: Miért nem? Gy.: Mert a csengő, mint fém, j6 villamosság-vezető test

s nincs a földtől elszigetelve.
T.: Dehogy nincs, hisz nem érinti a földet, mert lám N. a kezében tartotta ?

Gy.: Az emberi test is j6 villamosság vezető.
T.: Helyesen feleltél! Vajahányszor a függő gömb a csengőt érintette, a

villamossága mindannyiszor eltünt s mint nem villamos testet a v.ezető, mint
villamos. test, mindannyiszor magához vonta, de rögtön el is lökte, ennek követ-
keztében a beállt folytonos vonzás mindaddig tart, míg csak a vezetővel villamos-
ság közöltetik. Mit mutatott nekünk ez a tűnemény N.? Gy.: Folytonps vonzást,
és taszítast.

T.: Meddig tart az ily folytonos [vonzás és taszítás? Gy.: A meddig a,
vezetővel villamosság közölte tik.
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T.: Melyitek tudná elmondani a következtetést az itt felállított eszközökön,
mikor áll be a folytonos villamos vonzás és taszítás? Gy.: A folytonos villamos
vonzás és taszítás akkor áll be, ha egy elszigetelt (villamos test) vezető mellé
egy elszigetelt könnyebb testet függesztünk, e mellé pedig egy, el nem szigetelt
j6 villamosság-vezető testet helyezünk.

T.: Mondja el ezt a következtetést még N. O. P. is!
E~t az összeállított kisérletet, mivel a csengőt villamossággal hoztuk hang-

zásba, villamos csengőnek szekták elnevezni.

b) Kis é rl El t.
A villamos vonzás- és taszításnak megragad 6 tüneményét mutathatja be a

tanít6 tanítványainak a következő kisérlettel: az állvány egyik karjára függeszszen
réz- vagy vashuzallal, a fülénél fogva egy 8-9 cm. átmérőjü tiszta, minden rozs-
dától ment pléhlemez födőt. Ennek eléje 2 cm. távolságra szinte helyezzen egy
10-11 cm- átmérőjű hasonl6 ~inőségű födőt; de úgy, hogy az asztal által a
földdel összeköttetésben legyen. (Ilyen kétféle nagyságú pléhkarikát egy pár krárt a
drötos is szivesen vág). Száraz bodzabélbűl faragjon 2 -3 vékony bábukat, s
mindegyik aljába (talpába) szúrjon igen piczi kis szeget vagy gombostűt s helyezze
őket az alsó pléhlapra. Moat többször ismételve, közöljön az állvány karjával
villamosságet, a bábuk csakhamar fölállnak, izegnek-forognak ugrálnak s a leg-
divadatosabb tánczokat lejtik. Az egész tüneményből az előbbi következtetés,
azaz a vonzás és taszítás törvénye vonhaté le. A tüneményt villamos bábtáncznak
nevezik. (Folyt. köv.)

Öreg B.

A népiskolai ügyekre vonatkozó 1889. évi
kormanyrendeletek.

A magas kormánynak rendeletei a tanintézetekkel s tanítókkal más úton is
szoktak ugyan közöltetni : mindamellett azt hiszem, érdekelei fogja e szaklap
olvas 6 közönségét, ha e rendeleteket, a mennyiben tudomásomra jutottak, egy-egy
évről összegyűjtve, ismertetem.

Kezdein as 18.89-.ik évieken, s; ha a s~erkesz.tö.ség úgy taláij.a, hogy nem
haszontalan munkában fáradozem. Isten segítségé vel folytatni f@gom a sorozatot.*)
Jelenleg egyébiránt, még nem állana rendelkezésemre "az. 1890. évi rendeleteknek
oly teljes. sorozata, a milyennel, hiszem, néhány hónap mulva birni fegok,

Vonatsosnak pedig az ismertetendő 1889. évi rendeletek a) a talÚt6i pály41'a
készülők:rB; b) a tanképesítést. keresőkre, c) a. tanítói hilivata1ban le.vak:t;e s at) a
tankönyvekre.

1. Az a) alatti rovatba tartozik a vallás- és. közokt .. miniszternek 1889.
decz ... 16. 31,,75,2 sz ....a. kelt. rendelete, .melyben az iskolai főhat6ság@t felkéni,
hogy a. tanítöképezdében az ok sze rit méh ész et tanítása érdekében, a mennyi-
ben az eddigelé még nem történt volna, a. szükséges intézkedések et. megtenni

*) Köszönettel veszszük! Szeak.
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sziveskedjék. N evezétesen li mennyiben az intézet megfelelő kaptárakkal s méh ekkel
nem rendelkezik még, .rendelje el azoknak megszereztetését, utasítsa egyszersmind
az intézet gazdaság-tanárát, hogy ezen tantárgy tanításával kapcsolatban a méhé-
szetből gyakorlati útmutatást is adjon és a növendékeknek a gyakorlottság megszer-
zésére alkalmat nyujtsen. A mennyiben az intézet méhéssel el van látva, de a
gazdaságtan tanára a szükséges szakismeretnek hijjával lenne, hajlandó a miniszter
az egyh. főhatóságnak ez irányban nyilvánítandó óhajtása esetén a földmivelésügyi
.miniszter úrral egyetértőleg intézkedni, hogy a kerületi mébészeti vándortanító a
képezdét évenkint egyszer-kétszer látogassa meg, az ifjúságnak az okszerű méhé-
szetből tartson előadást, a méhes kezelésére nézve a kezelőnek adjon utmutatást
és oktatást. Az okszerű méhészet iránti kedv és hajlam felébresztése czéljából
ajánlatos, hogy a magyar mébészek egyesiiletének közlönye, a .Magyar méb" a
képezde részére rendeltessék meg és az ifjuság részére hozzáférhetővé tétessék.

Il. Ab) alatti rovatba tartozik a cultusminiszteriumnak 12,961/1889. számu
rendelete, mely szerint a magyar nyelvet akár póttanfolyamon, akár
mag á n uto n meg tan u 1 t tan í t ó k sz á már a a miniszter által kijelentendő
helyeken a magyar nyelvből kép es ft ő viz s g á 1a tok tar tat nak. Az e
végre rendelt vizsgáló bizottság a tanfelügyelő elnöklete alatt áll: valamely állami
tanítóképezdei igazgatótanács két tagjából s ugyan ezen intézet erre kijelelt két
tan árából. Utasíttatni kéri az edybázkerületi tanítóképezdék elöljáréságát, bogy
csak a képezdei tanfolyam elvégzése után a törvényszerü időben tanképesítő vizs-
gálatra jelentkező egyéneknek magyar nyelvből is leendő tanképesitésre szorítkozzék,
ellenben a csupán a magyar nyelvből tanítóképesítő vizsgálatot tenni akarokat az
ennek elfogadására jogosított állami tanítóképezdékhez utasítsa.

Ill. A c) alatti rovatba tartozik

1. a belügym. 1889: feb. 8. 3780 sz. rendelete, mely szerint, midőn a
-k á n t o rt a n ft ó i ill et m ény e k egységesen vannak megállapítva, s a kántor-
tanítói javadalmazásnal azon jövedelem, melyet mint kántor élvez attól, melyet
tanítói minőségében huz, el nem választható; akkor a kántortanító a köz ség i
P óta d ó :ti zet é se alól az 1886. évi XXII. t.-cz .. 138. §-a értelmében felmen-
tendő.

2. A vallas- és közokt. miniszterium 1889. decz. 11, 1439 sz. rendelete,
mely értesít, hogy dr. Kállai Adolf karlsbadi fürdő-orvos évente két
magyarországi szegényebb sorsú tanárt vagy tanítot részesít valláskülönbség nélkül
aug. és szept. hónapokban ingyenes lakásban, gyógykezelésben, gyógyszerekkel
való ellátásban, részökre olcsó vagy mérsékelt áron étkezésről is gondoRkodik;
a kik e kedvezményeket igénybe venni óhajtják, a gyógykezeltetés szükségességét
igazoló bizonyitvány mellett folyamod ványaikat illetékes hatösaguk vélemény ezé-
sével küldjék be minden év julius közepéig.' .

3. A vallas- és közokt. miniszterinm 55,681/1889. decz. 30. kelt körrendelete,
mely szerint a .Néptanftók lapjána-k" ingyenes me g k ü l d é s e iránt
ugyanezen lap szerkesztőségéhez kell fordulni a községi elöljáróságnak az iskola
létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő általláttamozott bizonyitványa
becsatolásával,

.•..
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4. U. a. 39963/1889. szept. 16-án kelt intézvénye, mely szerint a zsidó, a
mózes vallású tanulők megjelelésére ezután kizárólag és egyedül az "i z r a eli ta"
elnevezés használtassék.

5. U. a. '1889. 53,155 sz. rendelete, mely szerint iz r a eli tat an u ló k nak
sz o mb at i nap o k o n az irás és rajzolás alóli felmentés a felekezeti iskolákban
az egyh. főhat6ságra ruháztatik.

6. A cultuszm. 1032 eln, sz. 1889. april 25. rendelete, melyben elrendelte
hogya statisztikai és minden egyéb hivatalos kimutatásban asz á ms o ro k
ak kén t pon t o z ta ss a nak, hogy jobbról balra az első 3 számjegyet- egy pont
a következő hármat egy vessző s így felváltva egy pont s ismét egy vessző
válaszsza el a hármanként csoportosított számjegyeket. A tizedesek megkülön-
böztetésére a számsor alsó venalánal magasabbra helyezett pont szolgál és apröbb
jegyekkel irandók, pl. 1.000,000.000'000'

IV. A d) alatti rovatba tartozik a vallás- és közokt. min. 1889. aug. 23-án
kelt körrendelete, mely a nép oktatási intézetek tan - é s s e g é d k ö n y vei nek
a zor s z ágo s köz okt a tás ita n ács á 1tal ime gb irá 1tat ása ügyében
kiadott szabályrendeleteket (1887. 21,243 sz., 1888. 17,589 sz.) akként módosítja,
hogy a birálatokért fizetendő dfjak a kir. adóhivatalokba, illetőleg állampénztárakba
fizettetvén be, csak a róluk szóló adóhivatali, illetőleg állampénztári nyugta kül-
dessék be a birálandó könyvvel együtt az országos közoktatási tanácshoz.

Szorosan véve a dolgot, a d) alatti rovatban elő kellene sorolni az enge-
délyezett tankönyvek czimét is. Minthogy azonban a felekezeti nép iskolákban
használandó könyveket a felekezeti főhatóság állapítja. meg.. ismertetésem keretébe
itt nem tartozhatnak a kormányrendeletek által engedélyezett tankönyvek.

De mivel a tanítónak kellemetlenségei lehetnek, ha tiltott könyvet vagy
taneszközt használ, ide jegyzem még, hogy az 1889. decz 6. 42,045 sz rendelettel
a vallás- és közokt. miniszter iskolai használatból kitiltotta ezeket: a) Neue
Karte von Europa von C F. Baur, A. Hartleben Wien, Pest. b) Oest. ung.
Monarchie C F. Bauer, Wien, Ed. B:ölzel. c) Europa fali abrosza, Kozenn B. Bécs, ~
Olmütz, Hölzel E. d) Oest. ung. Monarchie B. Kozenn Wien, Olmütz Ed. Hölzel;
és 1889 folytán még nehány szerb tankönyvet, térképet, melyeknek elősorolásával
tért foglalni el az "Evang. Népiskolában" egészen fölösleges.

Kund Samu.

Adatok az evang. nép oktatás s tanítóképzés
történelméhez. *)

I
A soproni ev. tanltóképző-intézet megalapitása.

A soproni ev. tanítóképző, mint külön álló nevelőintézet, 1858-ban, okt.
3-án nyílt meg. E nap tette rá az ev. tanítóképzés érdekében ritka férfias kitar-
tással folytatott nagy munkára a siker koronáját.

*) Azon reményben nyitjuk meg e rovatot, hogy tisztelt munkatársaink s olvasóink ren-
delkezésünkre bocsátanak minden oly fontosabb adatot, mely egykor ev. népnevelésünk törté-
nelmének megirásánál anyagál szolgálhatna. . Szerk.
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Beliczay .Tőnás kemenesaljai esperes, már a század elején kiáltó szükségét
érezte Dunántúl egy ev. tanítóképző- intézetnek. E czélból irt több, e tárgyra vonat-
kozó értekezést. Egy ily munkálatát 1826-ban akemenesaljai esperesség köz-
gyülése elé terjesztette. Az egyházias buzg6ságáról ismeretes egyházmegye Beliczay
eszméjét meleg érdeklűdéssel karolta fel, s még ugyanazon évben a kerületi gyűlés

. pártfogásába ajánlotta. A kerületi gyülés az ügyet egy bizottságnak adta ki.
Ennek véleménye alapján a kerület 1829-ben a soproni főiskola 4 tanárja közül
Sza b ó .Tó z s e f et (200 frt évi külön fizetéssel) a nevel é sta n tanításával ,
a soproni gyülekezet orgonistáját pedig (100 frt évi dijazással) a zen ei gyakor-
latok vezetésével bizta meg. A neveléstani s zenei 6rákban a soproni főiskolának
természetesen csak azon növendékei vehettek részt, kik tanít6kká akartak lenni.'

Egyházkerületünk ez intézkedésében van letéve a mai tanítóképző-intéset
alapja.

Bármennyire kezdetleges volt is ez intézkedés, annyit mégis megadott, hogy
a tanítoságra készülődő fiatal emberek ezután nem hagyták el minden szakszerű
előkészület sutbaigazitás nélkül a gymnasiumot s nem lépték át teljes tájékozat-
lansággal a népiskola küszöbét.

A tanítóképzés e formája megmaradt 1853-ig.
1853-banSzabó .T őzsef nyugalomba lépett s a tanítóképző tanfolyam veze-

tését Pál fy .Tó zs e f, volt nagygeresdi lelkész s ugyanakkor megválasztott theo-
logiai tanár vette áto

Avatottabb s hűbb kezekbe tanítóképzésünk ügye nem juthatott volna. Pálfy
lelkes buzgósága, férfias erélye, vasakarata s igazi nevelői charismája kellett ahhoz;
hogy a gyenge csemete csakhamar terebélyes fává növekedjék.

A főiskolának 1853-ban készült szervezete a tanítóképző tanfolyamról már ekkép
intézkedik: "Az iskolatanítói seminarium czélja az egyházkerület számára ügyes
iskolatanítókat nevelni Ide oly ifjak vétetnek fel, kik a négy algymnasiumi osz-
tályokat végezték s iskolatanítói pályára készülnek. A seminalium 3 évi tan-
folyamra oszlik. Növendékei meghatározott számmal ingyen vétetnek fel a táp-
intéze.tbe s a harmadik évi tanfolyamban tandíjat sem fizetnek, azért azonban köte-
lesek a magyar isteni szolgálat alkalmával a karénekben részt venni, s az ügye-
sebbek közülök az algymnasiumbeli növendékeket a szépirásban s gymnastikában
gyakorolni .."

Az 1853/4. tanévben azonban még csak e gy tanfolyam nyilik meg.
A növendékek száma 9; 7 ötödik. 1 hetedik osztálybeli s 1 theologus. Külöu
tantárgyaik : neveléstan és tanmód, mit Pálfy adott elő hetenként 3 órában,
azonkivül zenészeti elmélet, kötairás, orgonajáték s chorálok éneklése. A többi
tárgy at a növendékek az illető gymnasiumi, illetőleg theologiai osztályokban
tanulják. ,

Az 1854/5-iki tanévben Pálfy már kibővíti a keretet ~ az eddigi egyéves tan-
folyamból két é ves e t alkot. Az első évi növendékek a gymnasium 3. s 4. osz-
tályával, a második évfolyambeliek az 5. s 6. osztálylyal haladnak párhuzamosan.
Az első évi tanfolyam külön' tantárgyai: fejbeli számvetés. ének, zongorajá.ték és

- szépirás ; a második évfolyam tárgyai: neveléstan, tanm6d, katechetika, "iskola-
mesteri alkalmazástan" , ének, orgonajáték és rajz. A többi tantárgyakat a növén-
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dékek, mint eddig, az illető osztályokban tanulják 'A növendékek száma az első
tapfolyamban 11, a másodikban 10.

A következő évben életbe lép a harmadik, vagyis •gyakorlati " tanfolyam is,
melynek növendékei némely elméleti tárgy hallgatásan kivül a helybeli' gyülekezet
elemi iskoláiban mint gyakorló segédek müködnek.

Azonban Pálfyt már egy ö n áll ó, k ülö n épületben működő tanítóképző
eszméje foglalkoztatja, s szorgalmasan gyüjti a pénzt és keresi a barátokat esz-
méje számára. Benezur Márton, volt soproni gyögyszerész 2000, Murmann Péter
bécsi bankár, a főiskola volt növendéke 1500, a lipcsei Gustáv Adolf-egyesület
szintén 1500 forintot adományozott Pálfy czéljainak megvalösítasára. Megindúlt a
gyüjtés az egyházkerület majd minden gyülekezetében, Meghozta áldozatát a szegény
úgy; mint a gazdag. S az 18b5j6-iki tanév végén már 10 ezer forint volt a szent
czélra összegyüjtve.

Az egyházkerület .hivatalosan" 1856. május 28-án foglalkozik a tervbe vett
önálló tanítóképző ügyével, s a Sopronban tartott közgyűlésen jegyzőkönyvileg méltányló
elismerését féjezi ki Pálfynak s társainak "a főiskola emelése körüli lankadhatatlan il

erélyes buzgóságukért" . Egyuttal a gyi.ilés az építkezés előkészítéséül és vezeté-
séül egy 4 tagból álló bizottságot küld ki, melynek tagjai Pálfyn kivül, Király
József Pál, Szigethy József és Tamaska István. Ugyanezen gyülés, üdvös követ-
kezményt remélve attól, ha néhány szakértő- férfi N émethonba küldetnék az ottani
iskolák, különösen tanítóképzők szervezetének tanulmányozása czéljából, K olben-
h eyer Mört, Király J. Pált és Pálfy Józsefet felhatalmazza, hogy a kerület költsé gén
•maguk közötti egyetértés nyomán," közülök ketten a tudományos utazást meg-
tegyék. E határozat értelmében a következö szünidőben Kolbenyer és Király
csakugyan utra is keltek, pénzt, jó tanácsot, tapasztalatot s sympathiát gyüjtve
mindenütt a keletkezőben levő intézet számára .

. Az 1857-ik évi julius hóban tartott kerületi gyűlés már az alaptervvel foglal-
kozik s helybenhagy ja azon javasiott rendszert, hogy ;;a képezdei ifjak a fölöttük
gyakorlando erkölcsi felügyeletnek könnyebb volta tekintetéből magában az inté-
zetben bent neveltessenek" . A. gyűlés jegyzőkönyve megjegyzi továbbá, hogy az épit-
kezés körül a kiküldött bizottság mindig csak a' létező pénz erejéig terjeszkedjék,
"nem vállaiván az egyházkerííleti gyülés a többe bocsátkozás esetében semmi kötele-
zettséget magára, egyéb, hogy az ügyet a kerületi gyülekezetek buzgóságába ajánlja".

1857. julius' 27-én volt az ünnepélyes talpkőletétel. A lélekemelő
ünnep kiemelkedő mozzanata Pálfy beszéde vala. ;,Eddig segített bennünket az
Isten -- úgy mond - legyen övé a dicsőség! Azonban czélunkat még
közel sem értük el, még csak a kezdetnél vag-yunk, s egy hosszu út fára-
dalmai állanak még előttünk. De az isteni segítség sembertársaink részvétének
oly szembetünő jelei után, malyeket ez ideig tapasztaltunk, nem szabad kételked-
nünk, hogy ha lassan is bár, de óhajtott czélhoz jutunk és sikerülend egy oly
néptanítókat képező intézetet létesítenünk, !!lely a szükségnek. megfelelj en, s mely-
ből sokszoros áldás áradjon az utókorra. 6h Isten - igy fejezi be a szép
beszédet - ki eddig segítettél bennünket, kedveid továbbra is szent igyekezetünket
s érjük munkánknak örvendetes' végét, s a világ hirdesse neved dicsőségét!"



A talpkőbe helyezett okirat következő szavaival végezem a soproni ev.
tanítóképző megalapításáról szóló feljegyzésemet :

•Utókor gyermeke! tiszteld hálás indulattal a nemesek emlékét, kik a te
jólétedért rakták áldozataikat a nevelésügy szent oltárára".

Rapi Gyula.
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Az alapkőbe letett okirat szavaiból kiemelem a következőket: .Az Isten
nevében, ki atya, fiú, szentlélek, leteszszük talpkövét ezen evaugélmi nép tanítók
nevelésére szentelt épületnek. Te, ki századok mulva ezen sorokat olvasod, tudjad,
hogy azon hit, melyet a Megváltó hirdetett, korunkban sem szünt meg csudatevő
erejét. tanusítani, s tanuld meg, hogy ezen hittel kebeledben hegyeket lés s z
kép es hel y ö k b ő 1 elm o z dit ani. És te parányi mustármag, melyet ezennel
hívő lélekkel elvetünk, nevekedjél életfájává, melynek árnyaib an az idők folytában
ezernyi ezerek leljék lelkük nyugodalmát!"

Midőn az új tanév megkezdődött, az űj díszes kétemeletes épület is teljesen
készen s berendezve várta az első benlakó növendékeket.

Október 3-dikára volt kitűz ve a megnyítás ünnepélye. A soproni gyűlekezet
templomában tartott német s magyar istenitisztelet után kivonul az egész ün-
neplő közönség az új épülethez, hol buzgó karének után Pálfy József mond
magyar, Kolbenheyer Mór német beszédet. Pálfy mintegy hisztoriknmát adva az
űj intézetnek, azok ellenvetésével foglalkozik, kik azt állítják: .minek a képezde,
midőn más, könnyebb s kevésbbé költséges módon is czélhoz lehetne jutni?" A
képezdére szükségünk van - mondja Pálfy - mert a leendő iskolatanítókat nem
csupán oktatni, hanem és főkép nevelni kell. Boldogtalan helység, boldogtalan
gyűlekezet az, melynek iskolatanítója nem bir igaz isteni félelemmel, melynek
iskolájában a világi hiuságnak s nem a Krisztusnak szolgálnak, mindent tanítanak,
csak azt nem, a mi által a gyermekek a Krisztushoz, s általa az atyához vezettetnek.

E beszéd után következett a tulajdonképeni felavatási cselekvény, melyet
W ohlmuth Leopold, superintendensi administrator végzett.

A •Maradj meg kegyelmeddel" kezdetű hangulatos ének tejezte be az emlék-
zetes szép ünnepet.

**

TÁRCZA.
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A szabadság napja.
"Istenért, hazáért, szabadságért."

Ábrándos lelkem szállj a multba vissza,
Lobogjon fáklyád népemlékezet,
Világíts a síroknak éjjelébe,
Támaszsz életre elhalt hősöket,
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A kik felett örök intőjelül
Sok hosszú év sírhalma domborúl,
Rá a szemeknek könnyharmatja hull
S virág sarjad szívük gyökeréről.

Magyar hazánk, történetednek egén
Számlálhatatlan sok csillag ragyog,
Örök fényök szívünket lángra gyujtja,
S büszkeségünk, mint máglyatűz, lobog.
Hős tetteink szép koszorújában,
Legszebb virág, márczius idusa,
Szabadság és dicsőség hajnala,
Lelkünknek legfőbb büszkesége vagy!

Soká türénk a szolgaság igáját,
Minden reggel új vészt hozott reánk,
Fogy ton . fogy tunk, jogaink elrabolták,
Csoda, bogy végre ki nem írtatank.
Magyar emelt magyar ellen fegyvert,
Nemes parasztnak ellensége volt.
A százados válaszfal leomolt
S nemes parasztnak hű testvére lett.

Feledtünk mindent, a mi szívünknek fájt,
A szolgaság negyedfél századát,
A rideg börtön gyílkos levegöiét,
Bécs-Újhely és Eperjes vérpadát.
Szabaddá tett mindankit a törvény,
Így ünnepeltük meg a nagy napot,
S ti keblünkön melengetett kígyók,
Horvát, oláh, szerb ránk támadtatok.

A bon szívébe mártettad a kardot,
Te háladatlan, bünterhelte nép!
Üszköt vetél a jó barát lakára,
Hogy elbamvaszsza háza fedelét.
Fegyvert adott kezedbe az önkény,
Hogy eltipord a jó szívű magyart,
De élt az Isten, védte nemzetét,
Nem arathattál rajta diadalt.

Szabadság, égből földre szállott angyal,
A teremtéstől fogva bujdosál,
Keresve népet, a kit oldaladtol
N em tántorít el börtön és halál.
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Sehol nem lel tél. A Duna partján'
Küzdött egy nép, - - hazája lett honod
Köztünk maradtál. Itt ne hagyj soha,
Hazánk legyen örökké templomod.

Magyar dicsőség, rég kialudt csillag,
Az ég boltján újra felragyogtál.
Sugaraid bová el nem jutottak?
Gyönyörködött fényedben a világ.
Szegények voltunk, gazdagok levénk,
lsten megáldá ezt a nemzetet,
Karunk kivívta, mit szívünk kivánt,
Mindent reméltünk s -- minden elveszett.

Arad, Arad, hazánknak Golgothája,
Áldott legyen minden kis porszemed !
Virulj soká te vérezentelte mező,
Mely zöldelsz a vértanuk felett.
Te sírhalom, poraikat fedő,
Zsarnok bakónak zord keze nyoma,
Legyél örökre diadalmi jel!
Ki a honért halt, nem bal meg soha!

XC. zsoltár.
Őseink is benned bíztak,

Mi is benned bízunk,
Mindenható ! te voltál csak,

Te is vagy hajlékunk.
Sem föld, sem ég nem volt még és

Te már voltál régen;
Meg is maradsz mindörökké

A nagy mindenségben.

Ha haragszol, megbüntethetsz
Egy szempillantásban;

Bűnösöket meg is ölhetsz
Kedved búsultában.

Ha akarod, úgy elragadsz;
Mint szél a beszédet;

Ha akarod, nálunk maradsz,
Adván szám os évet.

Kovács Sándor.

Ha akarod, az emberek
Mind a porba hullnak;

Az id"ök, a hosszu évek, •
Mint a .percz, elmulnak.

Elhervadunk, mint a mező
Hévütött virága,

És befogad a temető
Örök hajlékába.

Óh' taníts meg arra minket,
Hogy rövid az é-let.

Erőtelen: szíveinket
Mindeu bútól védjed.

Ha: v'étiin'lr, se terhelj nagyon
Mé'lt6 biintetéssel-;

NR sujtson le a fájdalom
Halálos ütéssel.
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Kedves nekünk ez az élet,
Bárha bú emészt is;

Bárhá hetven, nyolczvan éved
Siralomra készt is.

De ki köztüuk szerencsétlen,
Mag~ oka annak :

Tégedet elhagyni hűtlen
Vágyai rlfért vannak!

Terjedjen ki szent kegyelmed
Mi ránk, szolgáidra,

Emlékezzék majd, ki gyermek,
Csuda dolgaidra.

Énekelj ék uuo káink
Fényes dicsőséged,

És hirdessék orgonáink
Örök istenséged.

•

Egy XVI. századbeli evang. tanító martirsága.*)
Somogyi hazament Vágsellyére**) s nyugodtan vagy legalább zavartalanul

élt tovább tanítói hivatásának, a melyet - mint maga mondja - nem annyira
a fízetésért, mint azon jó törekvésből viselt, hogy a török uralom miatt sok
helyütt szánalmas helyzetbe jutott nevelés ügyének szolgáljon. Hogy e vágselIyei
iskola milyen volt - arról bővebben nem értesít; ha azonban Lampe (Ember)
tudósítását lehet e korig visszavonatkoztatuunk, úgy ezen iskola egyike volt ezen
kor jobb intézeteinek, s . mindenesetre a közönséges községi iskola szinvonalán
jóval felülemelkedett. Somogyi maga beszéli el egy levelében, hogy mint tanító
"a gondjaira bizott gyermekeket nyel vtarira s más egyéb latin elemi dolgokra
oktatta," - e helyen pedig csak általában megemlíti, hogy a gyermekeket a •tu-
dományban" gyakorolta.

Egy -izben - 1557. husvét után - egész váratlanul- beállít hozzá G087-

tonyi Boldizsár, az esztergomi érsek komornoka - cubicularius -' Nagyszombat-
ból. A váratlan látogatás, a mely mögött Somogyi inkább kémkedést sejtett,
nagyon meglepte a jó tanítöt, úgy, hogy vendége az ő zavarát észrevéve, szüksé-
ségesnek tala Ita öt megnyugtatui. - Somogyit, a ki már bizonynyal azt hitte,
hogy egy második idézéssel áll szembe -- látógatójának szives szavai csakugyan
megnyugtatták ~ sannak távozta után megkönnyebbülve végezte tovább hivatása
teendőit. .

Igy mult az idő lassan, és Somogyi egy alkalommal épen kertjében
baj olt, a midőn üzenet.tel jönnek hozzá, hogy itt van Gosztenyi Boldizsár és
Körmendi Gáspár, menjen hozzájuk, hi vatjak. - Ezen Körmendi szintén valami
udvari ember lehetett, bár Somogyi róla csak annyit említ, hogy ez és Gosztenyi
az ő fogságának szerzője. Azonnal hozzájuk sietett, kik most vele együtt a
paplakra mennek, András pap látogatására. - Itt beszélgetés közben Körmendi
felkéri Somog:yit, aziveskedjék nevében egy levelet irni házfeli1gyelőjéhez, a mit ő
wészség;gel teljesített is. Ekkor a két velldégkiment a pap kertjének megtekin-
t9sél'e, - ezen sétajok az mban, miként a levéliratás is csak ürügy volt, --hogy

*) Mutatvány St rom II L á s z I ó nak ,Somogyi Péter fogsága" czímií. munkájából.
**) Nagyszombatből, hol J556-ban Ol áll Mik 1 ó s intézkedéséből vizsgálati fogságban

volt, S;I;erk,· •
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tervüket, ri m-lv őket ide hozta, annál nyll~odtrLbHn kifőzhessék. [gy érnek az
iskolakerthez. fl mely tehát nyilván a papJa Ir s kert azomszédságában feküdt s a
hol bizonyára Somogyi is hozzájuk szegődött cicerónénak,' mert a mint ott egy
helyen megállanak, hogy a felfutó tök árnyékában megpihenjenek, -- már meg-
szólítják s külőnösen Körmendi, dicséri a szép termést, kéri őt, hogy ajándékoz-
zon abból neki nehány darabot; szeretn é haza küldeni Nagyszombatba a felesé-
gének - ujságképen. Majd aztán eltávoztak. Somogyinak most ~ső dolga voll,
hogy leszakítva nehány tö.köt, azt egy iskolás fiúval személyesen Körmendi szál-
lására vigye, - azonban sem őt, sem Gosztonyit otthon nem találta. Várakozik
tehát - mig Szentpáli Ferencz valami városi hivatalnok (offiicialis) ablakjából
rá nem kiált, hogy ne álldogáljon odakünt, térjen. be hozzá, amely felszólí-
tásnak engedve, Somog-yi az iskolás fiút az ajándékkal ott hagyta. hogy várakoz-
zék tovább, maga pedig gondolta, benéz Szentpálihoz, míg az urak megérkeznek.
Elindult tehát gyanútlanúl. S a mint bolép - ime ott ülnek együtt Szentpáli,
Gosztonyi és Körmendi, Ez gyanut költ benne, a miért is, midűn kölcsönös üd-
vözlés után helylyel kinálják meg - ő azt el nem fogadja, inkább csak állva
marad ... Alig telik el e!!y kis idő, már belép András pap is Fáczán Gáspár
sellyei biró nak társaságában. Most Szeatpali szorgosan tndakozódni, kezd Hadan
Mihály .presbyter" után, a kit ugyancsak menten előkerít az érte küldött biró.

Ez a Hadan egy teljes férfi erejében levő, sugár termetű, széles feW, szelid
tekintetű, egyaránt beszédes és értelmes volt, ki ifjú kerátél fogva mindig Erdély-
bell~ tartózkodott, a hol tudós férfiak társaságában, a • tiszta vallás" szerint nevel-
kedve, később pappá szeuteltetett - s felhatalmazást nyert, hogy bárhol tanít-
hasson s a szentségeket kiszolgáltathassa. Hogy kik lehettek ezen erdélyi "tudós
férfiak", arról Somogyi nem értesít, lett légyen azonban a Hadan erdélyi fészke
akár Hontereknél Brassóbau. akár Hebleréknél Nagyszebenben, akár Heltaiéknál
Kolozsvárott - tudjuk, mindenütt jó iskolában volt..... Hogy, hogy nem,
Erdélybűl Sellyére került s ez idő szerint itt élt foglalkozás nélkül, idejét főleg
kertjének miveléséveI töltve - s nyilván egyben-másban András papnak hivatalos
teendőiben segédkezve. - András papot viszont mint sűrű szakállú, vézna kis
emberkét rajzolja Somogyi, a ki beszédesebb, mint okos, hevesebb, miut bátor,
egy év óta van még csak Sellyén, a hová egyenesen a csallóközi Szerdahelyről
hozták el. a hol l555-ben volt primitiaja.

• Együtt volt tehát a három - vádlott, s most Szentpáli egyszerre csak zse-
bébe nyúl s abból kihuzza a primásnak levelét, melyben ez • fej- és jőszágvésztés
terhe alatt Somogyit, András papot s Hadant maga elé idézi. A tőrbecsalt három
férfiút némává teszi a meglepetés, a biró pedig, a kit az érsek szigorú pararicsa
szintén megzavart, ősz fejével szekerek után kénytelen futni, mialatt az estve
beáll. - A foglyok most legalább csak azt a kegyet kérték, hogy hazamahes-
senek, ügyeiket otthon némileg rendbehozni ; ez azonban meg nem engedtetett.
Igy kellett hát bevárniok . míg végre ,éj fél tájban előállott 3 szekér, hogy
kis idő mulva az éj cserrdén gY01;Shajtással rohanjon a 3 rabbal s poroszlóikkal
Pozsony felé.

Pozsonyba déltáján érkeztek meg,' a hol a foglyok egyelőre egy az érseki
palotához közel eső házban helyeztettek el, míg Körmendi ésGosztonyi az érileki

.~.

'; :.
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udvarba siettek jeleutés végett. --::- Pill' óra mulva azonban Körmendi már a
foglyokat is ide vezeti át, a hol azonnal bék6ba veretnek s estve a börtönőr
által egy fogoly törökkel együtt' egy piszkos és dögleletes börtönbe vettetnek -
a hol férgek társaságában, éhség és szomjúság, gúny és rettegés közt telnek nap-
jaik egymás után. _

S mindez történt épen azon országgyülés tartama alatt (1657. junius), a
melyen, a rendeket Oláhnak kihivó viselkedése s különösen a templom ajtókra
kiszögezett idéző levelei a legnagyobb fokban felizgatták s megbotránkoztattak.
Somogyink és két társa, úgy látszik, az első zsengéi voltak Oláh ezen Isten tet-
szésére törekvő áldozatának.

Sapienti pauca.
Válaszúl Bodor Sándor úrnak.

Hivatva érezte magát a t. kartárs lll' az Ev. Népisk. februári számában tett
"Észrevr.teleimre" a márcziusi számban olvasható m ó don felelni: nem írígylem
hivatását. Nem irigylern azért, mert nem szerétném magam kitenni a t. kartárs
úrhoz hasonlén annak, hogy ellenfelern azt mondhassa : taktikáját, mely a vias-
kod6kat néző közöség tévedésbe ejtéséveI számít győzelemre, magamévá tenni
nem akarom. El méJtóztatott felejteni, hogy az afféle ölomgolyés, cseppű-fojtásos
fegyver, mint a milyent ön használ. már régen kiment a használatból.

Ha a t. kartárs úr oly nagyon "felhívatva" érezte magát a válaszolásra,
szerény nézetem szerint az egyedüli, korrekt válasz famozus felolvasásáuak közzé-
tevése lett volna, az olvasóközönség pártatlan itéletére bizván azon kérdés eldön-
tését: jogos volt-e és mennyiben a gyUIésről szólt tudósításomban észrevételeim
megkoczkáztatása. Az ágo h. ev. tauítögyülésekről tudósításokat közzé tenni csak a
legújabb időben kezd szokássá válni, és' pedig szerintem jó szokássá, különösen
akkor, ha valamely egyesület gyülésén oly kérdés kerül napirendre, mely a köz-
érdekűség igényével lép fel, s ennélfogva közfigyelemre méltö., A másik körül-
mény, mely ez értesítések czélszerűsége mellett szól, hogy a nyilvánosság tudata
ösztönzöleg hat a törekvésre, tart6zkodásra int oly dolgok elkövetésétől, mi az
érdeklődök nem tetszését kihívhatna. Ezek a szempontok vezéreltek engem,
midőn a győrmegyei ev. tanítók gyülésén indítványoztam, hogy a gyül és lefolyá-
sáról időnként küldjüuk tudósítást az Ev. Népiskolának, s ezek vezéreltek akkor
is, midőn az 1890. évi junius hő 1-én tartott gyülésről szóló tudósítást megirtam.
Rám nézve teljesen közömbös dolog volt a felolvasó személye, én a felol va-
sás t, mint a gyülésnek egy oly targyát rosszaltam. mely a felvetett kérdés tisz-
tázása nélkül időt rabolt, és általánosságban tartott irányánál fogva alaptalanul
bántotta sőt sértette az egyesület egyes tagjait. A t. kartárs urnak lehetnek
felolvasásában kifejezésre jutott tapasztalatai. megengedem, de méltóztatott volna
dolgozatát szabatosabb. minden félreértést kizáró formába önteni 1.

.Az én tudösítéi megbizatasorn nem arra szólott, hogyagyülés napire~dre
került tárgyaiból szemelvényeket csináljak, és az egyik vagy másiknak kevésbbé
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tetszőt elhallgass.un. E szerint, ha elköv-ttem azt a bűnt. hogy az ön saJát
eszmeszüleménvét egy kis gúnynyal íííszerezve okulás végett közzé tettem: taga-
dom, hogy ezért az egyesület bármely tagja, 'önt sem kivéve, per fid i á val
vádolhasson. Ha ön ezerint per fid eljárás azé, ki minden terv nélkül össze-
gyiíjtött nevetséges állításokra, minden komolyságot nélkülöző tanácsokra alatt-
val6i méghuzódással, fidelis egyértelmüséggel nem mosolyog : legyen az ön hite
szerint.

Válaszának többi, a targyilagosságnak még látszatát is nélkülöző részeire
nem reflektálok ; összes, a magasb6l reám sóhajtett szeateucziait visszautasítom

Sopron, 1891. mároz, B-án,

Lapszemle.

, ".'.

1. Magyar Prot. Néptanltó. A 10. számban .Az országos 01. ref.
köz a 1 a p é sat a n í t ó s á g" ir6ja a kultuszminiszter azon kijelentésébe veti
bizodalmát, hogy a nyugdíj-revizió alkalmával a tanítóság ötödéves kerpótlékben
fog részesülni, a miért nem reflektál az egvh. közalapből nyújtandö segélyre. -
T ó thI s tv áll lapunknak is derék költő-muukatársa lelkes felhivásban fehlz6lítja
a tanítókat, hogy az egyházi ének ügyben megindult reform-munkáhan ők is ve-
gyenek részt. - A ll-ik szám a f e l s ő b b leányiskolai tanárok 'no-
n e vel é s ü gyi. tör e k v é sei r o 1 indít meg elitélni nem merü, de pártjukaf
fogni sem akaro ezikksorozatot. Az igazságot a köz é p tJ n keresi. - A "m á r-
ez i u s ti zen ötö d i k é"-nek névtelen irőja azt kivánja, hogy e nemzeti ünnepet
a népiskola is ülje meg. A tanító kösse össze azt testgyakorlatokkal, vagy dalok-
kal, szavalatokkal s oly felolvasással, mely a szabadság, egyenlőség és testvériség
nagy áldásait és követelményeit fejtegeti. - P á s th y 'K áro 1y derék tanulmány-
ba,ll emlékezik meg az ujabb kor nagy paedagogusáról, Die st e r w eg A d o 1 t-
1'61. - A 12. számban Va d ay J 6 zs efa humor s itt-ott a gúny hangján
állítja egymással ellentétbe az u. n. elméleti s gyakorlati tanítókat.

2. Család és Iskola. (Kolozsvár.) Az 5-ik számban Boros György az ame-
rikai nevelés három mozgatö erejét: a nemzeti szellemet, a históriai öntudatos-
ságot s a társadalmi ösztönt mutatja be. Az "irodalmi" rovatban Pap Mari me-
legen ajánlja Hetyey Gábor "G '! ö u gy vir ágo k" ezímű gyermekverseit. - A
6 ik számban a szerkesztő, Fazekas József, a magyar tanulök országos versenyé-
ről értekezik s -igen helyesli. hogy a tornába mindin kább beleviszik a j á t é Ir o t,
mint észpihentető és él vezetszerzö elemet.

3. Iskola és Szülőház. (Brassó.) A'z 5-ik számban a szerkesztő, J ó z fl a
Mih á 1y, tekintettel azon elszomorító statisztikai adatra, hogy Brassóban 2820
gyermek marad iskolázatlanűl, új iskolák szervezését s építését sürgeti. Az 5. s
G-ik számban Za izo n D éne s értekezik az ill em r ö 1.

4. Sárospataki Lapok. A 10-ik szám vezérezikke ol á r e zi II s 15-ikét
aján1ia nemzeti ünnepűl, "melyhez újkori alkotmányos szabad intézményeink kez-
dete van kötve s a melynek ünneplése il köztulatba id általment." Bzzel vág-hat-



iH

nánk eléje a Szent Istvan-nap m-güanepeltetésének, melynek alapja "plBittán e~y
történeti tévedés és elhamarkodott felületesség, mely a nyu10ti keresztyén államok
sorába való belépésnek - tagadhatatlan nagy fontosságú eseményét a szentté
a.viltá~sal összezavarja." - A 11. és 12-ik számban Farkas Lajos, a.z év. r'éf.
egyháznak a legszebb reményekkel kecsegtető mozgalmához, az é il eke s k Ö n y v
re for m j á hoz szól hozzá s azt sürgeti. hog:y az énekek szövegének megállapi-
tásánál a d a II a III r a is legyenek, tekintettél, s Goudimer melódiá!i mellét] vegyék
teklÍ.ntetbe a régibb magyar nemzeti dallamokat is.

5. Evangelilws Egyhaz és Iskola. (Pozsony). A 10-ik számban Gaál Mihály
befejezi a 1 e l k ész e k j a v a elalm az á s á.r ó l szóló zsinati javaslatát, mely
szerint a lelkész, miut az "egyetem gyülekezeti hivatalnoka" törzsfizetését "az őt
kiküldf egyetemtől nyerué" , míg· 'a tanító, mint "kizárólag az egyhá>zközség hiva-
talnoka" az egy ház köz ség t ő 1 kapna évi díját. Kissé különös méltányosség l
A l1-ik szám vezérczikkében Ver es J ó zs ef orosházi lelkész s országgyülési
képviselő az egybástanaeset fele részbeu vir i 1isek b ő 1 kivánja összeállítani,
msly eljárás. "enyhítené az osztályok, partok, érdekek harczát, mert mindegyikuek
módot nyújtana a. törvények korlátai között a győzelemre."

Irodalom.
Somogo/i Péter fogsága. Kép a protestantismnsnak Ohláh Mfklös eszter-

gomi érsek alatt ezenvedett üldöztetése idejéből. Irta St rom p L á s z l ö theol.
akad, m. tanár. Pozsony. 1891. Nagy olvasottságról s jeles szakképzettségről
tanuskodó első' műve a fiatal tehetséges tanárnak, ki 123 lapra' teljedő monographiá-
jában tanulságos képét mutatja be az Oláh Miklós idejében történt üldö ztetés ek-
nek általában, val amint Som ogy i P élt ern ek, a hitvalló vágsellyei evang. taní-
tónak, A szerzf munkájának megirásánál .leginkább Somogyi sajátkezű latin fel-
jegyzéssit használta, melyek megvannak a pozsonyi ev. főiskola' nagy könyvtárának
kéziratgyűjtéményében. A'h érdekes tartalom ép oly érdekes s a figyelmet mindvégig
lekötő alakban jelenik meg, A lelkes előadás maga is hozzájárul azon emelő ha-
tashoz, melyet reánk a mű elolvasásakor ac hitéért sokat ezenvedett XVI. század-
beli egyszerü tanítónak férfias s nemes alakja gyakorol. A derék mű, melynek ára
1 forint, kapható a szerzőnél Pozsonyban, az. ev, theol. akadémián, A legjobb
lélekkel ajánlhatjuk különösen iskolai s tanítöegyesüléti. könyvtáraknak.

M'egl'endelési fölhivás. A midőn. van szerenesém a t. olvasó' ügyelmét föl-
hivni a-hazai magyar sajtó azon itéletére,· melylyel: a' .Magyar Közmondások
Könyve" czimü munkámat a mult év második felében fogadta: együttal tisztelet-
teljesen hozom ssíves tudomására, miszerint e mfivem árát 2 frtről (bérmentes
szétküldéssel) 1 frt' 20 krra szállítottam le; hogy ez által az arnugy is' valóban-
nagy elterjedésnek örvendő mű - melyből már eddig az el~ő ezer példány tel-
jesen elfogyott. - még könyebben megszerezhető s igy még nagyobb körben
elterjedhető legyen,



· ~

122

Bátorkodom egyuttal a t. olvasó közönség tudomására hozni, miszerint több
jeles tanférfiu kivánatára, illetőleg tanácsára munkám egy részét - mely magában
véve teljes egészet képez - külön lenyomatban is kiadtam : "Tanulmány a köz-
mondásokr61" czím alatt. Ezen 88 lapra terjedő csinosan kiállított füzet árát oly
csekélyre szabtam - egy példány bérmentve csak' 33 kr., - hogy azt még a
legszerényebb anyagi .viszonyok közt is minden irodalompártol6 megszerezheti,
Jelen alkalommalegyuttal fölkérem cserepéldányra mindazon szerzőket, kiknek
munkáik saját kiadásukban jelentek meg. Pécsett. Hazafias üdvözlettel: Sirisaka
Andor tanít6.

A fáradhatatlan szorgalmú derék pécsi tanít6 munkáit mi is melegen ajánl-
juk tisztelt olvas6ink figyelmébe. "A Magyar Közmondások Könyve" nagy appa-
rátussal készült mű. Mintegy tizezer velős' mondásban mutatja be a magyar nép
kifogyhatatlan bölcseségű géniuszát.

~ Az ifjuság testi' nevelésérüt két jelentés. Irták dr. D o II ing erG y u l a
és Sup p a n ViI mo s. Budapest, 1891. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkeres-

-kedés. Ára 80 kr. Az 01-SZ közegészségi egyesület a mult évben cziklusos felolva-
sokat rendezett, hogy tisztába jőjjön a testi nevelés mai állapotával s a szak-
férfiaknak erre vonatkozó véleményével. - Dr. Dollinger Gyula és Suppan Vilmos ez
előadásokról sz616 jelentésöket közlik a jelzett rnunkában. A felmerült anyag ot dr>
Dollinger orvosi szempontból világítja meg, Suppan Vilmos pedig a neveléstudo-
mány kritériuma elé állítja. Munkájok nem annyira jelentés, mint inkább önáll6
behat6 értekezés, melyet bárki is érdeklődéssel olvashat.

"A magyar irodalom története" czímíi nagyobb terjedelmű műre hirdet
előfizetést Bognár Zsigmond, egyetemi magántanár. Előfizetési felhívásabél közöl-
jük a következőket: "Munkám· négy kötetre terjed, melyben főleg a művelt nagy
közönséget tartottam szem előtt. Elhagytam a latin és más jegyzeteket, melyek
zavarják az előadás folytonosságát s az idézeteket is csak azért szőttem az elő-
adásba, hogy érzékelhetőbb képet nyujtsanak a korr61 é.3 embereiről. A mennyire
tehetségem engedé, rajta voltam, hogy önáll6 és eredeti legyek. Mert nem lehet
egy nagy irodalomtörténet czélja sem mások itéleteinek jámbor ismétlése, jóakaró
higítása. Az irodalom és művészet világában csak annak van igazi jogosultsága, a<,

kinek van valami mondani val6ja. Minden szemnek meg legyen a maga nézése,
minden hangnak a maga szine, mondja egy jeles franczia bölcsész .: Csekély művelt-
ségű népeknél minden kérdésről csak egy vélemény uralkodik, míg a fejlődés, a
haladás országában egy sereg új nézet jelentkezik, melyek újabb haladás tényezői
lesznek, hogy végre az ideális egység útját egyengessék. Nálunk a lefolyt évek
alatt SOK esetben szük felfogás. tehetetlen és lomha közvélemény-féle volt az ural-
kod6, mely nem szerette az eltérő véleményeket. .Most talán megváltozik ez a
helyzet, s annyit fog érni minden nézet, a mennyi és a minő érv áll szolgálatára.
Hogy könnyebben hozzá férhessek a t közönséghez, munkámat nem nagy kötetek-
ben,' hanem füzetekben teszem közzé. Egy-egy 5- 6 ives füzet ára 50 kr. Egy-
szerre több füzetre lehet előfizetni. Kérem t. pártol6imat, hogy Budapestre, X.
kerület, Család-utcza 5. sz. alá sziveskedjenek az előfizetési összeget küldeni. Az
első füzet május elején fog megjelenni, melyet minden 7-8 hétben egy másik
követ, "
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•. _. ,. 11. . Vegyesek ..
.- A nepras olvasmányokról. A Prot. Irodalmi Társaság ez évi tavaszi

felolvasásait Sz á s z: Kár oly püspök fejezte be nagyérdekű előadásával a népies
iratokról. Valóságos programmot nyújtott, hogy milyennek kell lenni a nép kezébe
szánt vallásos tartalmú olvasmányoknak. "Mit adjunk hát a népnek, úgymond ll,

felolvasó, hogy ízlése szarint is legyen, táp}álékúl is szolgáljon és egészségére is
váljék? Adjunk neki rendes táplálékul, szellemi étsora fő-ételéűl egyszerű, magya-
ros zamatú történetecskéket evangeliumi vallás-erkölcsi szellemben, de a való elet-
ből merítve. 'I'áplálö alkatrésze legyen a vallas-erkölcsi tartalom, de elbeszélő,
nem tanító modorban. Mint az étel nem élvezhető só nélkül, de akkor sem, ha
megérzik rajta a só : az olvasmányon se érez zék a kimondott és maximákba sze-
dett tanuság De sava- borsa legyen a magyaros iz, a gondolkodás-módban és
nyelvben egyaránt, hogy olvasva is oly közvetlenül hasson, mintha csak elbeszélné
valaki, és mintha úgy természetesen, önkénytelenűl folyna az elbeszélő ajkáról. .
Érezzék a zamat rajta, mint a virágokon az illat, mely láthatatlan, de érzékünkön
át mégis lelkünkbe hat Ne legyen keresett és csinált, ne legyen idegen világból
való, mely a magyar nép előtt ismeretlen, épen azért érthetetlen és élvezhetetlen is.
A különben jó szándékú és mínden dicséretet érdemlő angol traktatus-társaság
krajczáros kiadványai, bár terjesztésökre nagy buzgóságot fordítanak s majdnem aján-
dékba adják, mégsem tudtak meghonosodni nálunk s nem mentek népünk vérébe,
sőt kedveltségre sem találtak, mert idegen világból, előttük nem ismert foglalko-
zások, élet- és gondolkozásmód köréből voltak merítve. Mit tud a magyar nép az
angol tengerészek és gyármunkások életéről? Neveiket sem tudja elolvasni, gon-
dolkodásukba nem tudja .lJeletaJálni magát, beszélgetéseik a magyar emberéhez
annyira hasonlítanak, mint az északi tenger fókája a magyar alföldön legelésző
borjúhoz, vagy szilaj csikó hoz. Ezekből az iratokból csak úgy csepegett a morál,
az angol és amerikai kegyesség, mint az olaj, - de azt a magyar ember termé-
szete nem veszi be. A mi vallásosságnnk más természetű - nem mondom hogy
jobb vagy rosszabb - de egészen más, mint egyéb s jelesen a germán népeké.
Nálunk ridegen plánta a piétizmus, mely előttük betegesnek látszik, s még inkább a·
rajongás, melyet a magyar protestáns nép a baptistákon és a nazarénusokon megutáIt. "

- A prot. sorsjegy-kölcsön a főrendiek előtt. Márczius-b6 l6-án került
a prot. sorsjegy-kölcsönről szóló törvényjavaslat a főrendi ház elé. B att h y á n y
La j o s gróf meleghangú s rokonszenves felszólalása után a törvényjavaslat úgy
általánosságban, mint részleteiben elfogadtatott.

. . - Az ev. ref. egyházi közalap 1890. évi bevétele 98323 irt 63 kr. volt,
ebből közalapi adó czímen befolyt 79,806 frt 72 kr., a tőke kamatjaiból 8960 frt,
a Jordán-alap kamatjaiból 5728 frt 84 kr., időközi kamatokból 1286 frt 07 kr,
tőke-te.rmészetű adományokból 2633 frt 30 kr. - A közalap végrehajt6 bizott-
sága mindenekelőtt tőkésítés czéljából félretette az évi jövedelem 26%-át,' a fenn-
maradt ·70500 forint kiesztására nézve pedig azt javasolja, hogy 1. a lelkészi
özvegy-árva-alapnak 7050 irt; 2. missziöi czélokra 22200 frt : 3. tőkesegélyekre
23020 M; 4. apr6 segélyekre 24880 frt; 5. a konvent által eszközlendő rekti-
fikácziókra 2175 frt adassék.
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- Márczius 15-ike Sopronban. A dunántúli ev. egyházkerület soproni tan-
intézetei (theologia, tanítóképző s főgymnasium) márczius l ő-én közösen ülték
meg a sza:lYads'ág nemzeti ünnepét A főiskola vizsgálati terme zsúfolásig megtelt
előkelő díszes közönséggel, mely nagy érdeklődéssei s lelkesült' tefszésny'ihitkoia~
tokkal kisérte a szép ünnepély lefolyását. A tárgysorozat kovetlrez'őleg voft IÍi'ég~
álla pítv'a ': 1. Hymnus. Éneklik az egyesitett ifjuSági énekkarok, 2. Alk3,lirli beszéd.
Készítetté s,' előadja Pröhle Henrik, II. évfoly. theol. hallgato. 3, Rieger György:
"Isfén hozzád!" Énekli a tan{f6képz'ő~intézeti' énekkar.. 4. "Feltámadunk !:,' KöÍ-
temény Vojtkü Páltól. Elo-adja Takáts Dénes, 7. ósit. tanuló. 5. Szentirmay :
Harczi dal. Énekli a tanítöképzö-intézeti énekkar. 6: Kossuth és YerbOczy. Ért€~'
kezés, írta s olvassa Kovács Sándor lll. évfoly. theol hallgat6. 7. Indulo. Előadja
az ifjusagi zenekar:

- Ozékus- Istvan< püspök' siremlékére és alapjára' a tiszai egyhá'zkei'liÍétb1en
kibocsátott gyűjtőivelhin 2165 frb 17 kr. gyűlt egybe.

- Gyászhirek. Az o ros h-á-z i ev. egyház mély fájdalommal jelenti
Ko vács J á n-o s tanítónak márczius G-án élete 73-ik, orosházi hívataloskodása
34-ilf évében történt elhunytat' - Ugyancsak márcz. 6-án hunyt el rövid szénvedés
utáni 50· éves korában a sár-szentlőrinczi er: gyülekezet érd'emes tanít6já',
Ei f e-r th He n r i k. - A s z;'-p éte ri, somogymegyéi ev, lMüygyül'ehzet ifjú
derék tanítóját, Ho rv á t h Mi k 16 st' siratja, ki márcz, 22-én' 27 éves' korában
jobb' létre szenderülb, fiatal özvegyet "s kisded árvát ha'gyva maga után: - ÁId'ás'
és béke hamvaikra !

-'- Né:metorsiá;g' néplskólai' tanítélnak dijazása. A "Paed. Blatter fül'
Lehrérbildúng" utolsó száma több német város néptanít6inak fizetését közli azon
megjegyzéssel, hogy abba nincs beleszámítva sem' az "állami korpótlék", sem, az
igazgatói -tíszteíetdfj. Az érdekes kimutatásbél közöljük a következőket: A a ch en
1250,"""2750, A 1to n a 1200'-4'200, Ber 1i n 1600~3300; D r ezd a 1500-
3600; Fra'nkfÍl'Tt aM~ m. 1800-3400, Hamburg 1750-'-3500, Karls:
r u h e 185'0L!.3000; Li p'c s e 1500~3300, Mü n c h'e rr 1860-25i30 márKa évi
fizetéssel dijazZ'a nép'taIÍÍ!fóit.

-o. ~ németek- tiltáRoiása a [ezsulták etl e1\'. A" néntet eVangelikus öntMat
ismét felébredt, snagy hévvel és erővel tiltakozik a birodalmi gjü'lé~l kith. pátt~
já:flaK aZdÚ"törekvése" ellen, hogy a jezsuiták újrá visszahivassanak, Berlinben és
vidékén hetvenezéreh it'tált' alá a jeisúíta-törvétly' megszüntetése' ellen tiltakóz6
kérvényt.' A nemet' nerl:iz~t' t'iszteletbeif'kivánja ta.rtani:' evangeliIrus hitvallását, m~ile
j61 tudja, hogy az politikai erejének s rlagyságáii'ak' is'"fŐfórr'ása;' ,

-,-" A; piff'oSz tanttéképzükrül. Poreszorsságriak' 1866-ban 72 tallít6kép'zője
volt, 7:2, igazgat6'Val~ 72 "első' osztályú" tanárrál s' 144" rendes' tanárral; JélÍ3nlé1fÍJ.
porosz; tarlíMképzők: száma 11'6, melyeklrén 113' igazgatt', 116 "elso oszt'ályú"
ta1Íár,~461 rerides tanár' s 116 segédtánáf műkoliik. E sz.erihf,' mtg előbb' égy:'egY'
tariítiőképző~intézetlien csak 1 igazgatö; 1; elsŐ' o~z{á1yú' s '2 rehdes ta:iíát volt al:
kalmasvá, most a porosz -tánítóképzfík' taiíári : testülete' áll az igazgat6ll kivül l '
első oszttilyú, 4 rendes-s 1 segédtanárböl:

\,


