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M egemlékezés Péterfy Sándorról.
(H oreczky G yula elnöki jelentéséből.) *)

A kiszámíthatlan sors keze idézte elő, hogy amikor a 
magyar tanítóság Eötvös József báró születésének százados év
fordulóján méltó kegyelettel emlékezett meg a megdicsőült 
nemes alakjáról s országszerte méltatja az ő eszméinek kultur 
életünkre irányító hatását, ugyanakkor veszítette el a magyar 
tanítóság az ő eszméinek leghűségesebb s odaadóbb harcosát 
Péterfy Sándorban, akit a tanítóság atyjának szoktak nevezni, 
mert életének, munkásságának javát a tanítók könnyei felszántá
sának s a nyomorban sinylődö tanítótársak szenvedései enyhíté
sének szentelte.

Életének főbb adatait, az ő egyik legjobb ismerője nyomán 
a következőkben ismertetem.

Egyszerű falusi tanítói mesterségen kezdte pályafutását s vé
gezte azon, hogy tanárok tanítója lehetett. A szegény sors, amely
ben született, a nagy és népes család, melynek tagja volt, 
korán megismertették vele az élet nehézségeit, de ezen körül
mények egyúttal fejlesztő hatással is voltak lelki erejére, jeliemé- 
mének kedvező kialakulására s megedzésére. Férfikora delén 
már őszinte tanácsadója sőt vezére volt az akkori tanítónemze
déknek. Hallgatta őt s követte is irányitó szavait korának tanító
sága, aki azután megismertette kartársaival azt a mély és egész 
életre kiható meggyőződését, hogy: „nincs absolut igazság a 
földön, csak a haza és emberszeretet és a becsületes munka, 
de ez aztán, ha nem csupán gondolat, hanem való, tökéletes 
igazság is.“

*) Az elnöki jelentést lásd az „Ev. Népisk.“ múlt évi 23. sz.-baiu Szerk’
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Habár a tanítóság Péterfyben legnagyobb jótevőjét ismeri 
is, mégis tagadhatatlan tény az, hogy munkásságának nagyobb 
részét tanítói Közéletben való szereplésre fordította. Ő a cse
lekvés embere volt s a mélyen járó, megfontoló elme párosult 
benne a legnemesebb jóakarattal és melegen érző szívvel. Nem 
célom, de időnk is kevés ez alkalommal arra, hogy részletesen 
méltassam a tanítói közéletben való jelentős szereplését, azon
ban szives engedelmükkel kisérjük el őt az ő pályafutásán 
végig s cselekményeiből, mint apró mozaik darabokból állítsuk 
össze az ö nagy és feledhetetlen alakját.

1870-ben a Bécsben megtartott általános német tanítógyü- 
lésen vett részt, hogy az ott szerezhető ismereteket és tapaszta
latokat az 1. egyetemes tanítógyülés sikeres előkészítésére for
díthassa. Ekkor ismerkedett meg Péterfy a Pestalozzi alappal, 
mely tanítók özvegyeinek és árváinak segélyezését tűzte ki 
célul. 1870-ben az I. egyetemes gyűlésen már egy országos, a 
tanítók árváit befogadó árvaház létesítése s fenntartására vonat
kozó indítványt tesz. Az indítvány elhangzott, de még csak 
annyi viszhangra sem talált, hogy a gyűlésnek valamely tagja 
csak szóval is reflektált volna arra. Belátta, hogy e kérdés még 
nem érett meg a kivitelre s hogy tömöríteni kell a tanítóságot, 
ha nemes eszméket kíván megvalósítani.

Mint alig 28 éves ember, a népnevelők pesti egylete által 
rendezett I. egyetemes gyűlésen már a vezetők között, a ttszti 
karban szerepel. Mint előadó, az 1868. évi 38. t.-c.-ket bírálta.

Az 1874-ben megtartott 11. egyet, gyűlés előkészítésében, 
mint a szervező bizottság tagja és jegyzője élénk részt vesz, 
annak szervezetét ő állítja egybe. Egyúttal ő volt előadója a 
következő határozati javaslatnak: „A néptanítók nyugdíjazása, 
özvegyeik s árváik gyámolítása s ennek módozatai.“ — Az e 
cimü törvényjavaslat ugyanis Molnár Aladár által 1873-ban a 
képviselőház elé benyújlatott, az egyet, gyűlés célja s feladata 
volt tehát annak mielőbbi tárgyalását kérni. E célból 50 tagú 
bizottságot küldött ki a további intézkedések megtételére. Midőn a 
bizottság elnöki székének betöltéséről volt szó, arra nagy lelkesedés
sel Péterfyt választották meg. A megengedettnél talán kissé hosza- 
sabban időztem e pontnál, de nem tagadhattam azt meg 
magamtól, mert ezen az egyet, gyűlésen egyrészt, mint fiatal 
kezdő tanító jelen voltam én is s itt láttam Péterfynek első 
nagyobb nyilvános szereplését s azt a nagy elismerést, amellyel 
eddigi ténykedését az ő kartársai, mint annak leghivatottabb



3

bírálói, honorálták; de másrészről azért is, hogy fiatalabb kartár
saink ismerjék meg némileg mai nyugdíjtörvényünk keletkezé
sének egyik részletét.

Az 1878-ban megtartott III. egyet, gyűlésig lefolyt idő alatt 
az Eötvös alapot létesítette, megvetvén annak alapját azzal a 
200 forinttal, amelyet a II. egyet, gyűlés végrehajtó bizottsága 
a napló szerkesztéséért szavazott meg Péterfynek. Ez az egyet, 
gyűlés már az 1878 ik év óta működő Eötvös-alap létesítése s 
annak jótékonyságáért Péterfynek köszönettel adózik. Ugyanezen 
a gyűlésen határozták el a „Tanítóegyletek Országos szövetségé
nek“ megalakítását, melynek alakuló gyűlése Péterfyt első 
alelnökké választá meg.

Az 1890. évben tartott IV. egyet, gyűlésen, mint a végre
hajtó bizottság elnöke lelkes búzgósággal működött közre 
annak sikerén. E gyűlésen Jaz „Eötvös-alap ügye“ címen tart 
előadást, bejelentve, hogy az Eötvös-alap az országos tanító- 
egyesülettől elválasztatott s mint külön egyesület megalakult. 
Ekkor tett jelentést egyúttal a „Tanítók Háza“ felépüléséről is.

Az 1896-ki V. egyetemes gyűlésen már az elnöki teendő
ket látja el. Elnöki —J emlékezetes — megnyitója, egyúttal utolsó 
nagyobb beszéde, amelyben párhuzamot von az 1868. előtt és 
1868. után a tanítói pályára lépett tanulókról. Ekkorra már egé
szen új tanítói gárda nevekedett fel körülötte. A tanítói gyűlések 
kezdenek lármásak, eredmény nélküliek lenni. Ezt nem szereti. 
Félre vonul.

A? 1904-ki egyet, gyűlésen már nem vesz részt. De a gyű
lés hozzá intézet sürgönyében tudatja vele, hogy nélkülözi őt s 
reá Isten áldását kéri.

A VII. egyet, gyűlésen még életben volt a „tanítók atyja,“ 
akit a gyűlés melegen üdvözölt. De az a hir hallatszik felőle: 
„Aggodalommal nézi az elfajult, eldurvult tanítói közéletet s ez 
fáj neki.“ Ez volt utolsó üzenete a tanítókhoz.

Ez volt pályafutása annak a gondviselésszerü férfiúnak, aki 
„nem mint apostol járt köztünk, hanem mint tüzoszlop, melynek 
fényében ott ragyog szüntelen a jelszó: magyar nemzeti nép
nevelés, s melynek melegénél mi erőt gyűjtöttünk s lelkesedést 
merítettünk a nevelés és tanítás nehéz munkájához. Mindenkor 
példaképe lesz ő a szakadatlan munka, a megfeszített szorgalom 
s a hazafiúi kötelesség magasztos érzetének. E példakép lebeg
jen mindenkor előttünk s habár erőnk gyengeségénél fogva 
nem is jutunk el oda, ahova ő eljutott, csak a szándék legyen



4

erős bennünk, i hogy példáját követni fogjuk s igyekezzünk a 
hazának, az egyháznak oly hü fiai lenni, mint ő volt.

ő  a mi mesterünk és vezérünk évtizedeket meghaladó 
pályáján keresztül ritka ügyszeretettel s páratlan buzgalommal 
oldotta meg feladatát s teljesítette hazája iránt való kötelességét 
a népnevelés nagy munkájában. A magyarországi tanítók orszá
gos segélyegyesülete: az Eötvös-alap, a budapesti és kolozsvári 
„Tanítók háza,“ a melyekhez hasonló jótékony intézeteket talán 
sehol sem találunk, örök időkre biztosítják részére pályatársai 
szeretetét, soha el nem múló háláját.

Közadakozásból készített életnagyságú arcképe a budapesti 
Tanítók Házában van elhelyezve, hogy a késői tanító nemzedék 
is lássa, milyen volt az az áldott, nemesszivü Péterfy Sándor, 
amely kép elé zarándokolva jár a magyar tanítóság, hogy áldja 
őt, áldja az ő nagy nevét. Oda járt eddig is az a sok elaggott, 
munkaképtelen, nyugdíjban nem részesülő özvegy és árva, 
akiknek szeméről ő törölte le évtizedeken át a nélkülözés és 
szenvedés által okozott könnyeket.

És ez a nem mindennapi férfiú itt született Vasmegyében, 
egyházmegyénk területén, Nemescsóban, 1841. augusztus 5-én. 
A magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának két legfontosabb 
szerve, az egyesület választmánya és a Tanítók Házának igaz
gató tanácsa. Október hóban tartott ülésén határozta el, hogy a 
magyar tanítóság ezen nagy alakjának nemescsói szülőházát 
emléktáblával jelölik meg és nyugvó helyére érdemeihez méltó 
emlékművet állítanak; egyben kimondották, hogy a Péterfy 
Sándor által megalapozott irány tovább fejlesztéseként a tanítók 
közép- és főiskolán lanuló leányai részére otthont emelnek, ame
lyet Péterfy Sándorról neveznek el. Íme így munkálkodik az ő 
szelleme még halála után is.

Érdekes mindezt tudni az újabb tanító-nemzedéknek is, és 
hogy az a vasmegyei nemescsói nemesszivü fiú, hogyan lett 
vas szorgalmú önképzés által bölcs tanférfiúvá, a magyar tanító
ság atyjává, vezérévé, „hófehér szakátlú kedves apostolává.“

Ha tehát kihűlt porait vissza is adták nagy tisztességgel a 
földnek, az ő nemes lelke, az ő nagy szelleme diadalmaskodik 
az enyészeten, tündöklő fénye áttöri a sír setétségét, itt marad 
közöttünk tovább ; mert nem hal meg az, aki életében mindig 
csak szeretett.
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Akikkel senki sem törődik.
Egyik napilapban olvastam a napokban, hogy a régen 

nyugdíjazott állami tisztviselők szervezkedtek, hogy nyugdijuk 
felemelését az illetékes helyen szorgalmazzák. Eszembe jutottak 
azonnal a mi kiérdemült veterán öreg tanítóink, akikkel senki 
sem törődik. — Járási, megyei székhelyeken s eldugott falvak
ban gyakran találkozunk munkában kifáradt, tisztességben, meg
őszült nyugdíjas felekezeti tanítókkal, kik örömmel beszélnek, 
hogy a fiatal tanító nemzedékről, hol jobban, hol kevésbbé job
ban, de mindenütt valahogy csak gondoskodik a kormány, de 
fájó szívvel gondolnak saját helyzetükre s elkeseredetten mond
ják : múltamban nincs öröm, jövőmben nincs remény. Múltjuk 
emlékezteti őket a fárasztó munkára s a gyermek-neveltetéssel 
egybekötött nyomorúságra, jövőjük pedig az aggkor gyengesé
geire, sokszor szenvedésteljes napjaira s a szegényes nyugdíjra. 
:— A múltban csekély volt fizetésük, de most még kevesebb 
a nyugdijuk. Akkor olcsóbbak voltak az élelmi s ipari cikkek, 
csak megéltek ; de most a beállott nagy drágaság folytán nyug
dijuk oly kevés, hogy alig elég a megélhetésre s ha jönnek az 
öregséggel járó beteg napok, bizony falu helyen sokszor kény
telenek szegénységük folytán az orvosi gyógykezelést nélkü
lözni. — Helyzetük tarthatatlan, nyugdijuk méltánytalan, sőt igaz
ságtalan. Nem tudom megérteni, miért kapjon egy már 10 
évvel ezelőtt 40 vagy több szolgálati évvel nyugdíjazott tanító csak 
fele annyi nyugdijat, mint egy most nyugdíjazott 30—40 szolgá
latú tanító ! ? Hisz a múltban egyforma munkát végzett mindegyik, 
s a jelenben egyforma drágán él mindegyik. Igaz, így Írja ezt elő a 
nyugdíj rideg betűje. — De lehet és kell is ezen tarthatatlan 
állapoton változtatni. — Az államiak megpróbálják s hiszem, 
hogy siker koronázza fáradozásukat. — Nem tudom, hogy 
bizottságuk elnöke dr, Szalkay Gyula (Budapest II, Lánchid- 
utca 2.) mily tartalmú memorandumot fog átadni az illetékes 
fórumokon? Nem tudom, hogy beszél-e a memorandum a fele
kezeti tanügy munkásairól ? Azt azonban érzem, hogy a mi 
nyugdíjasainkról is kell gondoskodnunk és pedig sürgősen. 
Néma gyermeknek anyja szem érti szavát, veteránjaink fizikai s 
anyag! gyengeségük folytán nem gyülésezhetnek úgy, mint az 
államiak. — Messze a fővárostól elhagyatottan élnek csendes
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magányukban, sem testi erejük, sem nyugdijuk nem engedi meg, 
hogy személyesen tegyenek megélhetésük javítására valamit. Ha 
ők nem tehetnek semmit, tegyék meg a fiatalabbak, a tanítói 
egyesületek elnökei. Hiszem örömmel s hálával vennék nyug
díjazott tanítóink, ha akár egyetemes, akár valamelyik kerületi 
tanítói egyesület elnöke több világi és egyházi vezető férfiakkal 
s nyugdíjazott tanítókkal együtt az illetékes helyeken kérnék 
nyugdíjazott tanítóink anyagi helyzetük javítását.

Hogy mennyit kérjenek s hogyan?! azt vezéreink bölcs 
belátására bízom.

Én kissé gondolkodtam felette s mivel 1907-ben s 1913-ban 
rendezték tanítóink fizetését, tehát ezen időpontokat gondolnám 
határokul kitűzni a nyugdiíjjavításnál. És pedig úgy, hogy min
den nyugdíjas tanító, ki az 1893-iki fizetési törvény életbe lépte 
előtt ment nyugdíjba, kapja nyugdíjpótlékul nyugdíjának annyi
szor 1 %-át, ahány évet töltött mint rendes tanító szolgálatban ; 
aki pedig az 1913-ik évi fizetés rendezés előtt, de az 1907-iki 
után ment nyugdíjba, kapja nyugdíjának annyiszor 'ő (0'5) °/«-át 
ahány évet töltött szolgálatban. — Hogy jól gondolom-e? azt 
nem tudom ; de némileg is segítve lenne nyugdjías tanítóinkon, 
ha csak ennyit elérhetnének. — Ennyit hiszem megbir a tanítók 
nyugdíjintézete minden zökkenés nélkül, annyival is inkább, hisz 
az ilyen nyugdíjasaink szám úgyis napról-napra fogy.

Méltányos volna ily arányban az özvegyekről is gondos
kodni.

Hiszem, hogy a fáradságot siker koronázza, hisz a méltá
nyosság s igazság azt kívánja.

Törődjünk azért azokkal, akikkel senkisem törődik.
Majos,

Szűcs Imre 
lelkész.
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Kérelem S ass István  kér. tanítóegye
sület! E ln ö k  Úrhoz s nyugdíjazott 

kartársaim hoz.
Szegényes nyugdijam s megélhetési viszonyaink által kény

szerítve, s az állami nyugdíjazottak által megindított mozgalom, 
s Szűcs Imre lelkésznek az Ev. Népiskola jejen számában meg
jelent sorai által bátorítva azon kérelemmel járulok Tekintetes 
Elnök- Úrhoz, szíveskedjék a nyugdíjazott ev. néptanítók ügyét 
becses támogatásába venni s az előmunkálatokat megindítani, 
hogy a nyugdíjazott ev. tanítók szomorú helyzete az illetékes 
miniszter Urnák tudtára adassék s a méltányosság és igazság sze
rint javíttassák. Szíveskedjék a mozgalmat megindítani hivatalos 
lapunkban, hogy világi egyházi s tanítói vezetőférftaink vezérlete 
alatt a nyugdíjas tanulókkal együtt egy küldöttség menjen a 
közokt. miniszter, a pénzügyminiszter, a miniszterelnök s az 
országház elnöke elé, mely a nyugdíjas tanítók szomorú s sze
gényes helyzetét feltárja s helyzete javítását kérelmezze. — Mi 
nyugdíjas tanítók, ha testi s anyagi erőnk megengedi szívesen 
részt veszünk a küldöttségben, ha azonban személyesen meg 
nem jelenhetnénk, úgy Írásban jelentjük be csatlakozásunkat és 
kérelmünket.

Hiszem, kérelmünk meghallgatásra talál, hisz az igazság és 
méltányosság mellettünk van.

Most pedig hozzátok szólok, a munkában kifáradt s nyug
díjazott kartársaimhoz.

Megélhetésünk nehéz küzdelmeit felesleges jellemeznem, hisz 
érzitek velem együtt, csak arra akarok rámutatni, hogy minden 
osztály törekszik s harcol helyzete javításáért. Megérdemlik ők 
is, de elvárhatjuk mi is helyzetünk javítását. — Az állami nyug
díjazottak már megindították a mozgalmat, náluk könnyebben 
megy, mert többen vannak s mert sokan fővárosunkban vagy 
közelében laknak, könnyebben gyülésezhetnek s deputatióz- 
hatnak. De azért mi se maradjunk tétlenek, kérjük helyzetünk s 
nyugdijunk javítását, mert ezt parancsolja csekély nyugdijunk s 
nehéz megélhetésünk. — Hanem gyülésezhetiink, mert az ország 
különböző részében elszórtan lakunk, fordúljunk levélben Sass 
István egyházkerületi elnök Úrhoz, tárjuk fel helyzetünk tarthatat
lanságát s általa kérjük annak javítását. Elnökünk eddigi tévé-
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kenysége biztosíték arra, hogy ügyünknek bátor harcosa lesz s 
munkát s időt nem kiméivé azon lesz, hogy egyházi s világi 
vezéreink bevonásával s pártfogásával egy küldöttség menjen a 
kormány színe elé, hol feltárja helyzetünk tarthatatlanságát s kéri 
annak javítását.

Elnökünk e lap hasábjain vagy másként tudatni fogja a 
kormánynál való tisztelgés idejét, melyre ha körülményeink 
engedik jelenjünk meg teljes számban.

Azon reményben, hogy jogos kérésem úgy Tekintetes 
Elnök Urnái, mint nálatok kedves nyugdíjas társaim meghallga
tásra talál, vagyok megkülönböztetett tisztelettel

Majos.
Scriba Gyula

ny. ev. tunító.

Reflexiók.
Lassan abba a korba lépek, melyben az élet mélységeit 

észreveszi a fürkésző szem. Az egymással szoros okozati össze
függésben levő dolgok rendjének megértéséhez vezet az élet 
ötödik évtizedének hajnala. Kavarognak az eszmék, a gondo
latok, hogy is ne, mikor körülöttünk forrong minden s ebben a 
cirkulus vitiosusban semmi sincs olyan erős súrlódásnak kitéve, 
mint — az iskola.

Valóságos kohója a forrongásnak áll előttünk.^Emitt egy 
üstben főnek, sisteregnek a „szabad gondolatok, melyek az 
skolát teljesen el akarják szakítani eddigi kötelékeitől, amott a 
conservativ tűzhelyen minden természettudományi szabadabb 
lépést helytelenítenek. Ha egy tapasztalatlan ifjú ezen vegy
konyhának bűvkörébe lép : minden magába szitt elmélete csü
törtököt mond.

Egy helyen a „Szabadgondolat“ hasábjain olvasom: „A 
tudomány sem tud mindent és amit nem ismer, oda szerényen 
és udvariasan X-et tesz. A vallás igazi szélhámos módon soha
sem jön zavarba, hanem az ismeretlent egyszerűe'n letegezi és 
„lsten“-nek szólítja.“ íme, ami féltett lelki kincsünkről, az élet 
vigasztalójáról, a bánat és szenvedés elosziatájáról ez bugyboré
kol az egyik katlanból.

„A vallásoktatást ki kell venni az iskolából, mert az iskolá-
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ban a vallástanítás leple alatt oltják be a gyermek leikébe a 
fanatikus embergyülöletet“ — kongatják egy másik táborban.

Uram, jóságos Teremtöm, — ne így! Ne általánosítson itt 
semmi bölcs, mert ezzel a bölcselettel nem fogja a világot 
másodszor megváltani. A hitre, a vallásra szükség van, mert 
mindent mathesis és metafizika filozófia alapján nem tudunk 
megmagyarázni. Hiszen ők maguk is beismerik ezt. Ami tudá
sunk részleges ; részben „prófétálás“ — mint az apostol mondja 
Csak „tükör által látunk.“

De célom egészen más. Kisebb vagyok annál, semhogy 
szabad gondolkozó bölcsekkel polemizáljak. Arra a térre kíván
kozom, ahol egészséges, valláserkölcsi levegő átjárja minden 
valómat. Ez a tér pedig sokat sanyargatott s jelenben is sok 
megpróbáltatásnak kitett — protestáns egyházunk.

Lelki gyönyörrel olvastam dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol" 
akad. igazgató úrnak „A pap és a tanitó“ c. alatt megjelent 
aktuális értekezését. Sokat elmélkedtem márethéma fölött s fájda
lommal meggyőződtem meg arról én is ; hogyha pap és tanító 
ellenséges viszonya mérhetetlen károkat okoz a mi népéletünk
nek.“ Ellenben az együttérző és egyetértő munkálkodás áldást- 
hozó arra a községre, melyben az egymást megértő Krisztus 
leikétől ihletett férfiak működnek.

Képzeletemben egy nyugalmas falucskának körvonalai ala
kulnak ki. A kultúra iránt fogékonysággal biró, derék, vallásos 
magyar néppel, melynek vezető faktorai: a pap, a néptanító, a 
jegyző. A faluban Isten dicsőségére emelt gondozott szent haj
lék ; modernül berendezett, gyümölcsös és virágos kert közepén 
álló népiskola, kiegészítve gazdasági iskolával; valamivel odább 
egy népház: gazdakörrel, itjúsági egyesülettel, népkönyvtárral, 
előadó helyiséggel, téli műhellyel a kosárfonás, a bognármun
kák és a téli gyümőlcsoltások részére. Ismét pár lépéssel tovább 
— a nép gazdasági helyzetének gyökeres javítását célzó 
korszerű intézmények, u. m .: hitel-, gabonaértékesítő- és tejszö- 
vetkezet-épületei. Ha egy ilyen mindenféle „izmus“-októl ment 
nyugalmas fészekbe három, egymással harmonizáló vezető 
faktor összekerül: annak a községnek nyert ügye van s ezt a 
nevet érdemli : „Boldogháza.“ Tudom, Istenem, innen nem fog 
kikivánkozni senki se Észak-, se Délamerikába.

De I . . , . s itt nagyon sok „de“-t tudnék elősorolni I Hol 
ez a hely ? A képzeletben, talán a jövő század regényében I 
Pedig Mesterünk útmutatása szerint a hívők kötelessége: a töké
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letesedés. Már pedig én szebb formát a tökéletesség felé törek
vésre nem ismerek, mint iíyen helyzetnek megvalósításán mun
kálkodni. De ez nem egy ember munkája. Vállvetett, egymást 
megértő, kitartó, úttörő, folyton előretörő munkára van itt 
szükség. A jó . pap és a jó tanító tit — ezen a téren talál
koznak.

Ámde az emberek utai kifürkészhetetlennk. A gyarlóságaik 
még inkább. A fenti ideális kép után, mely a lelkemet égeti s 
besugározza: a másik szélsőségnek ecsetetésébe nem bocsát
kozom. Csak nehány megjegyzésre szorítkozom, a tények valódi
sága következtében.

Az egyik tény az. hogy a néptanító kevés helyen áll az őt 
megillető pozícióban. Nem kap levegőt, rosszul érzi magát. 
Ebben a föltevésemben megerősített Borsody János kartársamj 
aki „A tanttóság és a patronázsmunka“ c. hatalmas munkájában 
mindnyájunk leikéből beszél. Úgy érzem, hogy lelkünk a távol
ból összeölelkezik, ha egymásnak tudtára adjuk, hogy milyen 
egyformán gondolkozunk a néptanító munkaköre tekintetében.

Uraim ! Hatalmasok és közkatonák ! A helyzetnek, a tény
állásnak legnagyobb hibája az, hogy a néptanítót nem környezi 
az őt — fontos hivatása után — megillető tisztelet. Bizonysága 
ennek maga a nép, amely egymás közt így beszél : „Voltam a
tekintetes főjegyző úrnál,“ „a nagytisztelendő főtiszteletü úr azt 
mondta, hogy . . . stb.“ És most: „Eredj a k á n t o r h o z  any
juk s kérd ki azt a gyerököt,“ „majd megmutatom én annak 
a t a n í t ó n a k  . . .“ (sic). Kartársaímat tanukúl hívom, hogy ez
— sajnosán — így van. A nép példaadás után indul. Éles 
megfigyelése hosszú időn át arra a meggyőződésre vezette, 
hogy a tanítót csak akkor kell urazni, ha szemben beszél vele. S 
ez mindaddig úgy lesz, amíg gyökeresen meg nem változnak a 
felfogások. Ami értékünket „erő“-kkel mérik. Tanerő! attól egy
két stációval lejebb van a „lóerő.“ Miért nem mondják ezt: 
„irodaerő ?!“

De, sötétség rajzati félre! Ha nagy Lutherünk a tizenhato
dik század tanítóját úgy megbecsülte s az anyaszentegyház 
szempontjából munkáját annyira értékelte s kimondodotta, hogy 
a papnak és tanítónak egymásra utalva „holtig kell tanúlnia
— akkor ezen megbecsülésre a jelen század egyházához ragasz
kodó tanítója még inkább rászolgált I

Az egyházához minden körülmények között hü néptanítói
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kar az együttérző ás egyetértő munka elől nem zárkózik el. 
Példájával, kitartó, — nehéz viszonyok között teljesített — 
iskolai és társadalmi munkássága révén elvárja, hogy egyszer 
valahára már „tényező“ legyen.

Aszód.
P erényi Rezső.

Tariózás.
Alig kezdek bele a cim leírásába, már a gondolatok egész 

özöne tódul az agyamba, szinte tülekedve sietnek előre, hogy 
eljussanak a nyilvánosság elé, mert azt hiszik a szerencsétlenek, 
hogy ott valami kiválóan kedves fogadtatásban részesülnek. Csak 
tudnák!

Olvasgatom lapunkat, amint a Közérdekből, úgy ebből is 
végig szörnyüködöm Haiszer Henrik kartársunk epistoláját. 
Bizony vannak abban megszívlelni való dolgok, s a keserűség, 
amely végig húzódik rajta, több helyen jogosúlt, de engedjen 
meg nekem a cikk Írója, ha azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy az olyan panaszokat, vagy sérelmeket, vagy 
nevezzük azokat bármi néven, mint a milyenek az 570. oldal 
első bekezdésében fel vannak sorolva, nem így általánosságban, 
sok minden közé elrejtve kell előadni. Az ilyen eljárás sértő 
azokra a lelkészekre, akiket még az irigység sem vádolhat meg 
ilyen dolgokkal, viszont a valóban bűnösök meg — akik igazán 
nem érdemlik meg a kíméletet — fedezve vannak. Ne vádoljuk 
a lelkészi kart általánosságban egyes lelkészek rossz akaratú 
eljárásért, hiszen ilyen módon magunk ellen fordítjuk még 
azokat is, akik igaz jó akarattal támogatják dolgainkat. Ha az a 
sérelem fenn áll, tessék felsorolni a neveket, kik azok a lelké
szek, akik még ilyenre is képesek, én meg vagyok győződve, 
hogy ami egyházi főhatóságunk érdemük szerint fog velők 
elbánni,

Ami, az Egy sióvidéki tanító cikkét illeti, szerettem volna 
vele foglalkozni, de én már csak megmaradok elhatározásom 
mellett, és semmiféle névtelen nagysággal szóba nem állok. Azt 
mondotta Jókai: „Lesből orvvadász lő dúvadra s nem gavalllér 
ember vetélytársára.“ Ha az embernek mondani valója van,
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mondja meg férfias nyíltsággal s *ne bújjon a szerkesztő háta 
mögé.

Mi a célunk < Ugy-e bár az, hogy szolgáljuk a tanügyet 
és ezzel kapcsolatban a saját jól felfogott érdekünket. Nohát én 
azt mondom, hogy e téren nem lehet olyan igazságokat mon
danunk, amelyek alá bátran oda ne írhatnánk a nevünket. — 
Egyet azonban ne feledjünk soha, s ez az, hogy legyünk 
mindenkor igazságosak. Barátainkat ne bántsuk, de rossz akaróin
kat meg ne kíméljük.

•

Kétségbe vagyok esve Egyetemes egyházunk miatt. Nem 
tudom elgondolni, hogy mi lesz vele, hanem hogy a Luther- 
Társasággal kötött szerződés, a tankönyvek monopolizálása s 
azok használatának kötelezővé tétele miatt az is kikap, az 
olyan bizonyos: mint a kétszer kettő. — Hogy honnét e bizo
nyosság, elmondom.

Egy jelentéssel kapcsolatban, csak annyit mondtam egyik 
gyűlésünkön, hogy iskoláinkban nem szabad más tankönyvet 
használni, mint amely Egyetemes egyházunk által engedélyzve 
van. Azt hiszem, hogy ez csak természetes és minden ev. tanító 
által közismert dolog, s mégis mi lett ebből? Az őszi gyűlé
sünkön Héricz Sándor kattársam azt mondotta, emiatt az én 
ártatlan, de törvényes alapon nyugvó kijelentésem miatt, hogy 
én pápább vagyok a pápánál!

Már magában véve a kijelentés is rettenetes, de hátha 
még vissza gondolok arra a Justh Gyulától eltanult pózra, 
amellyel ez mondva volt, még most is végig fut rajtam a hideg. 
Mintha csak hallottam volna utána szavakat: no ezt lehenge
reltem úgy, hogy többé nem látszik ki a hantok közül 1

Most már, én úgy tudom, hogy egy következetes ember 
sohasem azt nézi, hogy ki állít valamit, hanem mindig azt, 
hogy mi az amit az illető állít. Az én állításomat pedig annyira 
fedi az Egyetemes egyház ez érdembeu hozott határozata s a 
Luther-Társasággal kötött szerződés lényege, hogy — mint már 
fentebb is mondottam, kétségbe vagyok esve, egyrészől egy
házunk miatt, másrészről meg, hogy hol talál az én kedves 
kartársam megfelelő szavakat ezen eljárás lejellemzésére 1 Elvégre 
az Egyetemes egyháznak csak nem mondhatja, hogy: pápább 
a pápánál! Ilyenre legfeljebb egy tanító egyesületi elnök szol
gálhat rá, de nem az egyház 1
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Bizony nehéz dolog, ilyen jelzővel felékesítve beállítani a 
zsinatra, és ott a többi kartársaknak bemutatkozni ilyen formán: 
nevem Sass, aki pápább a pápánál! Úgy nagyjában el tudom 
gondolni, hogy mi következnék erre. Steitzer L. barátom Pozsony
ból, az ő áldott jó leikével mindjárt azt kérdezné: nem fáj az 
neked kedves Sass úr, amikor így méltatlanul bántanak ? Kubacska 
J. babrátom Nyíregyházáról, a Debrecenből magával vitt, jó al
földi magyarsággal mondaná: Füjyölök rá, tudom én ki Sass. 
Uhrin K. barátom meg, a nagy alföldi városokban elsajátított 
bölcs óvatossággal, csendesen mosolyogva szófana ilyen for
mán : pápább a pápánál, a mi szempontunkból nem valami 
jó ajánló levél, no majd a körmére nézzünk az öregnek !

Mindezekből a napnál világosabban kitűnik, hogy az igaz
ság mellett nem érdemes állást foglalni, még akkor sem, ha az 
egész Egyetemes egyház áll is az embernek a háta mögött.

Különben majd még megkapja az is a magáét, épen úgy 
mint én.

*

Örökre emlékezetes szép templomi ünnepéllyel nyílt meg 
december hó 7-én az 1913. évi zsinat.

A zsinati atyák, már a dec. 6-án tartott előértekezletcn, 
majdnem teljes számban megjelentek, és a másnapi ünnepélyes 
istentiszteleten, mint testület vettek részt.

December 6 án délelőtt a dunántúli zsinatt képviselők tar
tottak külön tanácskozást s már itt megnyilatkozott az ügyünk 
iránti jó akarat, amennyiben Bancsó Antal indítványára az érte
kezlet egyhangúlag [elhatározta, hogy csekélységem a tanügyi 
bizottságba be lesz választva.

December 8-án délelőtt nyitotta meg báró Prőnay Dezső 
egyet, felügyelő a zsinatot. A megbízó levelek igazolása* a tiszii- 
kar megválasztása után megkezdődött az ügyrend tárgyalása. 
Ennek végeztével a szakbizottságok és ezek tagjai számának 
megállapítására került a sor. Majd megkezdődött 'a névszerinti 
titkos szavazás a bizottsági tagokra. A 17 tagból álló tanügyi 
bizottságban, egyházkerületünk mind a négy helyet szakembe
reknek engedte át, s így lett megválasztva Bancsó Antal, Papp 
József, Hollós János és Sass István. Bár az eredeti megállapodás 
az volt az egyházkerületek részéről, hogy a tanítók közül magam 
leszek beválasztva a tanügyi bizottságba, mégis a szavazatok 
összeszámlálása után az a kellemes meglepetés ért bennünket, 
hogy Uhrín K. barátom is szerencsésen bejutott a bizottságba.
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Az egyes bizottságok azonnal meg is alakultak.
A "tanügyi bizottság egyhangú lelkesedéssel választotta 

elnökévé Molnár Viktor nyug. államtitkárt. Uhrin Károlyt bevá
lasztottuk a bizottság II. jegyzőjévé, csekélységem pedig meg 
lett bizva az összes népiskolai ügyek kidolgozásával. Elhatároz
tatott, hogy amint a szakelőadók befejezik munkájokat, az egyes 
bizottságok megkezdik azok tárgyalását.

A bizottságunk munkájának befejezése után a három nagy
bizottság : u. m. az alkotmányügyi, a törvénykezési és a tan
ügyi bizottság a zsinat elnökének elnöklése alatt tart közös 
gyűléseket, a külön-külön készített és elfogadott munkálatok 
összeegyeztetése céljából, fia mind ezen munkálatok be lesznek 
fejezve, úgy a jövő október elején összeül a zsinat s megkezdi 
tárgyalásait.

December 8-án este báró Prónay Dezső elnök vendégül 
látta a zsinat összes tagjait a Hungáriában. Ennek a fényes, s 
igazán nagyúri estebédnek is van egy örökké emlékezetes ked
ves eseménye. Amikor már csak a beszélgetés folyt a szám- 
alan sok apró asztalnál, a mi szeretett főpásztorunk eljött és fel
kereste a mi asztalunkat, hol négyen tanítók ültünk együtt. Örö
mének adott kifejezést, hogy már négy tanítót láthat itt, szereti 
hinni, hogy jövőben már 12—16 tanító fogja képviselni a 
tanítói kart.

Ez nekem a legkedvesebb emlékem a zsinat kezdetéről.
Súrd, 1913. december 21. Sass István.

A  pálfai csata adventi világításban*)
Történik pedig e csata nem valamikor annó 1500 s egy

néhány esztendőkben Tolnának Mohács, vagy más véráztatta 
síkján, mert akkor mint krónikás a Múzsát hívnám hátborzongató 
ecsetelésére segítségemül. De új modorú ütközet ez. (Vagy 
hogy „modern“ — a kakas csípje meg!) Secesszlós izü szenzá
ciós I Vívják jámbor és legjámborabbak hegyezett, avagy hegye- 
zetlen tollal, immár hovátovább elmérgesedve, a nagy nyilvá
nosság nemesebb célokra rendelt papirosán,

Freccsen a tenta hol feketén, hol vörösen.,' „Rém mesésen“ 
pattognak a szóbombák (kraftausdrücke). Lealázó gyámság!

*) E cikknek múlt számunkban lett volna inkább hélye, de megkésve 
érkezett. Szerk.
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Anarkia! 99%-nyi türelmetlenség! Óh leirhatatlanúl korszerű, 
divatos csatározás. Ugyan mi nagy ok indította, szította, mi a 
célja és végezete ?

Nem merek izetlenkedni tovább. Festésére nem hívok 
segítségül senkit. Menekülök. Kérem tisztelt Szerkesztő Urat, 
kegyeskedjék pár komoly szómnak helyt adni becses lapjában, 
hogy ezekkel egérutat vehessek én, a sióvidéki tanítói körnek 
megemlített s megriadt alelnöke.

Essünk át talán mindenekelőtt az odiózus ügy személyemet 
érintő részén. A lealázó gyámság kifejezés az alakuló egyház- 
megyei tanítói egyesület elnöki fölterjesztésében leledzik. Ennek 
elnökségéhez nem tartozom. A 99%-nyi türelmetlenséggel meg
vádolt sióvidéki körnek tényleg' nem al-, hanem helyettes 
elnöke vagyok. Haiszer Henrik barátom elnöki udvarában, aki 
a megtestesült szorgalom, eddigelé még helyettesi minőség
ben sem működhettem. Egyébbként tisztségem a jövő évben 
letelik.

Vallom igenis önérzettel, szinte büszkeségemül, hogy a 
sióvidéki kör elnöki asztalánál helyet foglalhattam hosszabb időn 
át, habár csak mint mérsékletet hangoztató, közvetítésen mun
kálódó tanácskozó tag. Mert egyesületünk mint mindig, úgy 
főleg a közeli múltban férfias nyíltsággal és bátorsággal, több
ször homloktérben dolgozott, küzdött a tanítóság méltányos, 
jogos erkölcsi és anyagi érdekei, mint egyház-iskolái közjavak 
előbbrevitéléért.

Úgy tudom, hogy a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 
tanítóságának többsége egyénileg s mint köztisztviselő, — Len. 
hardt Károly nyug. tanítóképző intézeti igazgató úr e lap idei 
évfolyamában közölt cikke által oly nemesen kijelölt hatáskörön 
belül, — jól érezzük magunkat egyházunk kötelékében. Bizo
nyítja ezt újabb s tágabb körű felekezeti összeszervezkedésünk- 
Mindkétnemü kívánságaink, igényeink kielégülését egyházunk 
kebelében reméltük. Késedelmezését jórészt az anyagi szegény
ség rovására jegyezzük.

De fájdalom, egyházunk közéletében ügyünk iránti közönyt 
is tapasztalunk, sőt olyan irányt a tanítóság körén kívül, amely 
iskolánkat mielőbb s végkép ki akarja vetni, mint egyébb kül- 
és belmíssziói érdekek és céloknak vélt anyagi kerékkötőit. 
Vannak egyházi alkotmányunk szervezetében olyan intézkedések 
melyek a tanító anyagi érdekeit méltányosan kielégíteni és étikai 
jogait fejlődni óhajunk szerinti mértékben nem engedik, szolgá
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lati viszonyainkban kevesebb önállóságot engednek meg, mint 
aminöt élveznek más jellegű tanítói státusok, pl. az állami. Mind 
oly ügyek, melyeknek megvitatása közérdek, egyházi szakegye
sületeink és folyóirataink működési körébe illő.

Történjék ez ildomosán, Ízléssel, a békesség és kölcsönös 
jóakarat adventi jegyében fókép azon a téren, amelyen a lelkészi 
és tanítói Kar érdekei összeütközni látszanak. Látszanak mon
dom, mert alaplényegükben egyirányúak, egyneműek lehetnek 
s csak párhuzamos, vállvetett, egyetértő ténykedéssel müveihetők; 
elégíthetők ki.

Nem szabad feltételeznem; hogy egyesületünk elnöke más
ként vélekednék. Megbocsásson azonban, midőn itt, a szélesebb 
körű nyilvánosság előtt vagyok kénytelen kijelenteni, hogy az 
ecsetelt ügyek intézésében körünk küszöbén belül épúgy. mint 
a hírlapok terén, de főkép felsőbb hatóságaink irányában Ízlé
semmel ellenkező modort követ. Ez egyrészt kezdő oka a pálfai 
csatának.

Példának okáért: A lealázó gyámság mégis csak bombasz
tikus kifejezés! Hogy le nem füleltük váratlanul közénk esett 
bombaként: egyesületünk közkatonáinak — s hogy innen tovább 
gördülhett felterjesztésünkbe : elnökünk, már illetékes testületek 
által él- megítélt mulasztása. Csak silány mentségünkül szolgál
hat az a körülmény, hogy nem tudunk ezen s ehhez hasonló 
egyre elmérgesedő, Ízléstelen, széles körben elterjedt módi alól 
menekedni. Lám nemcsak a tisztelendő uram említette valakinek 
valamiféle „Tanító“ cimü lapja (gondolom 20,000 vagy, ha nem 
több tanító hivatalosa) divatozik hébe-korba ilyeténkép, hanem
hát a lelkészi karunk hivatalosa is, midőn a tolnai tanítók között 
anarkiküs törekvéseket vélt fölfedezni. Gondolván : kölcsön
kenyér visszajár. Vagy a Budapesti Hírlap dec. 14. sz.-ban Olvas
tán! Véletlenül egy katona méltatlankodó nyilatkozatát afölött, 
hogy Jánosi Zoltán debreceni ref. lelkész közgyűlésén így nyi
latkozott : „A kaszárnyák nem a kultúra, hanem a demoralizáció 
melegágyai.“ Végül nem kraftausdruck-e ? és semmi egyéb: Ne 
játszunk az imával 1 99% türelmetlenség, vagymi a sióvidékieknél. 
Nem megyek el közétek Pálfára, mert nem érezhetném magam 
jól közöttetek, hol sértegetni szokták a lelkészeket. (Nemde vala
hogy így üdvözölt minket sióvidékieket vendégfogadó levelében 
Tisztelendő Uram?)

Kedves barátom s elnök uram! Tán nem is divat, de valami
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újabb ragadós nyavalya ez. Gyógyíttassuk ki belőle magunkat 
az ildomosság, jóizlés jegyében.

Ekkép sepergetvén előbb a magunk, tanítók, háza tájékán, 
kérdezhetem továbbad: mi szította lángra a pálfai csata tüzét ? 
Hát biz az én kedves Tisztelendő Uramnak magyarok között 
szokatlan Fogadj Isten-e. A sióvidéki tanítói kör ellátogat s 
befogadást nyer Tisztelendő Uram egyházközségébe (illetve 
filiájába). Úgy tudom, a vendéglátó magyar ember még ellen
ségét is tiszteli annyira, hogy esetleges sértegetéseit sem torolja 
meg háza négy falán belül, míg vendége. Avagy ez a különös 
elfogadás fenyítés akart volna lenni ? Az egész egyesület vagy 
csak elnöksége, avagy mindkettőé ? Az elnökség eljárásának 
megítélése első sorban nem szoros belügye-e az egyesületnek, 
s ha eljárásáért szavatosságot vállalt s így ki- vagy fölfelé nyil
vánul és ténykedik: Tisztelendő Úr hívta-e fel figyelmünket
azokra az illetékes testületekre cikkében, melyek felettünk ítél
kezésre jogosítvák? Vagy nyilatkozásával talán az elnök hely
zetét akarja lehetetlenné tenni? Nem gondolja, hogy az ilyetén 
külső, magánakarat esetleges érvényesülése közel járna a meg
tagadtam erős kifejezéssel nyilvánított fogalomhoz? Akkor, mely- 
iyel illetni a lelkészi kart a tanítóknak nincs joga, amit különben 
senki sem vonhat kétségbe. Az itt feltett kérdésekre bíráló fele
letet adnom tiltja az a függő, de őszintén jó baráti viszony, 
mely Tisztelendő Uramhoz, mint ugyanegy egyházközségben 
működő alanti tisztviselőtársa fűz. Tán felhívás nélkül is meg
adják reájuk lelkésztársai.

Mi jó célja vájjon az egész hadakozásnak ? Mért kellett a 
pálfai fogadtatást a nagy nyilvánosságra vinni? Nem találok reá 
feleletet. A nagy ref. papról, Baksai Sándorról mondja egyik 
bírálója: Vannak dolgok, szokások, irányok, intézmények,
amelyeket szeret, de van jó szív, amely k í m é l e t e s e n ,  
gyöngéden bánik más dolgokkal, más szokásokkal, amelyeket 
szeretni másoknak van joguk! E jeles elbeszélő egyház életün
ket festő egyik képe tűnik emlékembe.

Az egyházmegyei gyűlésen megjelennek a kopottos külsejű 
rektorok. Külön, félfelé állva csoportosulnak. Halkan tárgyalnak. 
Ábrázatjukról is lerí, hogy váltakozva, hol összebogozva anyagi 
szűkösségüket, meg a lelkészek s tanítók közti viszonyt mére
getik, szinezgetík. Elmondhatták egymásnak panaszaikat, meg
békélve oszolnak szét pátriáikba tovább gyűjtögetni panaszaikat 
az újabb összejövetelre.
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, Mi, utódok már nem elégedhetünk meg a sóhajtozással. 
Komoly, életbevágó ügyeink intézésébe beleszólunk hatóságaink 
hivatalos szervezetének úgy belső, mint nyilvános működési 
terein.: bizottságokban, gyűléseken. S hogy ezt hathatósabban 
tehessük, kellő okkal-móddal szorgalmaznunk kötelesség. Nem 
kell félteié állnunk, viszont nem szabad kisebb sérelmeinket 
zúgó szélnek szabad szárnyára eresztenünk. Jó Ízlés, ildomosság, 
még inkább egyetértésre hajló békeszeretet, tiszteletadás fölfelé 
a sikerre vezető tényezők.

Tisztelt Szerkesztő Úr! Higyje meg, kuruckodunk mi 
tolnaiak igaz, de szándékaink maguk, mint indító okaik becsü
letesek. Tárogatónk, megesett, olykor érdesebben harsant. Tan 
kelleténél többször s nagyobb mértékben töltötte be becses lap
jának berkeit, hanem azért mindig hálás, megnyugvó szívvel 

.vettük s vesszük a sebeinket orvoslással biztató, jó helyről 
szálló viszhangot. Nem ! Nem oly sötét felhős a mi Tolnánk 
ege, mint a minőnek innen-onnan távolról tornyosulni látszik. 
Átsugárzik rajta szivükbe az ige: békesség és jóakarat. Élteti 
köztünk lelkészek és tanítók között a kölcsönös megbecsülés, 
sőt atyafiságos jóindulat erényeit. S ha nem volna tökéletesen 
hű és igaz e szép kép : úgy tudom, vagyunk, maradunk annyian 
jóérzésü tanítók, kik oda foguuk hatni, amennyiben rajtunk 
múlik, hogy azzá legyen.

Sárszentlőrinc. Meruiől Ede
ev. tanító

N Y ÍL T  T É R  *)

Válasz Bohár L. ev. lelkész úrnak
az „Ev. Népiskola“ f. é. 23. számában megjelent közleményére.

A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye tanítóinak f. évi 
tavaszi gyűléséből felterjesztett kérelmével az „Ev. Őrálló” egy 
közleménye oly módon foglalkozott, hogy azt szó és válasz nélkül 
nem hagyhattuk. Hogy pedig a tanítók is tudomást szerezhesse-

*) E rovat alatt közlőitekért a szerksztöség felelősséget nem vállal.'A 
'm últ évfolyam utolsó számának a szóban forgó tárgyra vonatkozó cikkeivel az 
ügyet elintézettuek véltük, hogy ezen újabb választ mégis közöljük, ezzel módot 
akartunk nyújtani az ügy személyes részének tisztázására, bogy aztán levehessek 
azt a napirendről Szerk.
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nek a dologról, ezért megkértem e folyóirat szerkesztőjét, ke
gyeskednék azt b. lapjában is közölni. Ezen válaszomnak bekül
dése után jelent meg Bohár lelkész úr közleménye és bár ugyan
azon tárggyal foglalkozik ő is és fen temlített válaszom jórésze 
válaszúi fog szolgálni az ő felszólalására is, mégis, mivel ő 
egészen új dolgokat is mond, de oly módon, hogy azt szó nélkül' 
nem hagyhatjuk, különösen pedig, mivel egyenesen nekem ront 
és gyanúsít: kénytelen vagyok t. Szerkesztő úr b. engedelmével 
ak ő közleményével is foglalkozni és kirohanásait a kellő érté-' 
kükre leszállítani és a megfelelő mederbe irányítani azokat.

A tényállás az, hogy most a törvény talkotó. és módosító 
zsinat, előtt a tolna-baranya-somogyi e>v. tanítók is szükségét 
érezték, hogy kérelmet terjesszenek fel az «egyházi főhatóság-: 
hoz ás ennek egyik pontja által B. L. úr sértve érezte magát 
lelkészi mivoltában és emiatt nem ment el a tanítók gyűlése 
alkalmával szokásos istenitiszteletet elvégezni gyülekezete egyik 
templomában, hanem midőn , a dolog nyilvánosság elé került, az 
Ev. Népiskola f. é. 23. számában ellenünk támad, a mi ténykedé
sünket „beteges gondolkodá,s”-nak nevezi, főleg pedig az indít
ványt t  evő tanító ellen támad és különösen ellenem, azzal vádolván 
engem, hogy „a lelkészi és tanítói kar közötti harmóniát megbon
tani törekvő” cikkeket körülbelül mind én közölném.

Ez utóbbi állítását azonban mindjárt közleménye elején maga 
cáfolja meg, midőn irta, hogy tőlem várta,, hogy nyilvánosan 
szóba fogom1 hozni, de aztán kijelenti, és a feletti örömét fejezi 
ki, hoĝ y nem1 az én „h e g y e z e t i e n ”, vagy „ t án  nagyoljn, 
is h e g y e z e t t ” toliamból olvashatta. Amint tény, hogy én 
is csak Sass J. elnök barátom soraiból tudtam meg, hogy a 
dolog nyilvánosságra került. Ez is igazolja B. L. ár azon állítá
sának valótlanságát, hogy körülbelül én írnám meg mindazt, ami 
Tolnából nyilvánosságra jut. Hiszen „Sióvidéki” és, egyletünk 
„Egy tag”-ja 40-en vagyunk. Különben is nem az a fő, ki ír 
valamit, hanem az, hogy mit ír és hogyan? és ha tudósítás: 
megfelel-e az a valóságnak? Ugyanazért ahhoz, hogy mi kerül 
ki az ón udvaromból, B. L. úrnak semmi köze, csak ügyeljen 
a maga, udvarára és seperjen a maga ajtója előtt.

Annak igazolására, hogy tudósításunkban a békát is fel-' 
fújnánk ökörré, felhozza az ismert bikáé,s,i esetet és mond Ítéletet 
róla. Itt mindenek előtt kérdeznem kell B. L. úrat: megbizta-e 
valaki, hogy a volt hikácsi lelkészt megvédelmezze állítólagos 
méltatlan támadásunk ellen, vagy pedig nem? Ha nincs meg
bízatása, úgy fogadatlan prókátor szerepére vállalkozott. — Ha 
pedig megbízatásból vállalkozott az illető lelkész rahabilitá- 
sára, 'ügy kérdenem kell: hol volt Önnek alkalma egyletünk 
összes tagjainak ez ügyre vonatkozó véleményét megtudnia ? A 
mellett nevetséges, hogy az ő „ t ö k é l e t l e n  m a g y a r s á g á v a l ” 
igyekszik őt menteni, mikor miudenkj, tudja róla, aki őt ismeri,- 
hogy annyira jól bírja akár a magyar, akár a. német nyelvet, 
hogy mellette más három sein jut szóhoz. Hogy pedig nem a
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tanítók iránti jóindulat szólt belőle, mikor ama hírhedt pohár
köszöntőjét elmondta, kitűnik abból, hogy mikor, mint elnök, 
neki is bejelentettem — szokásunk szerint — hogy gyűlésünket 
náluk fogjuk tartani, a gyűlésünkre meghívtam és kértem a tem
plom átengedésére és könyörgésünkön a szokásos ima elmondá
sára, valamint arra, hogy a híveket értesítse és hívja meg gyű
lésünkre: ő azonnal visszaírt, hogy minek tartjuk gyűlésünket 
a templomban, ez nem való, a papok sem tartják ott az övékét.A 
híveket is minek meghívni, nem értik. Imádkozni meg tanító 
is imádkozhat és minek harangozni, mikor itt csak a tanítók 
gyűléséről van szó, stb.

A tanítók tehát megadták a lelkésznek azt a tiszteletet, a 
főiről — úgy vélték — hogy megilleti őt. Méltán elvárhatták 
tehát azt. a lelkésztől is. Ő azonban, mikor a tanítóság majd az 
egész megyéből, messze vidékről jön össze és az ő gyülekezete 
templomában könyörgést akar tartani, távol kívánta volt őket 
tartani a templomtól, megfelejtkezve az úr ama szaváról: jöjje
tek énhozzám mindnyájan, stb. Csak az elnök és néhány idősebb 
tag nagy vitatkozására és az eddigi szokásra való hivatkozására 
engedte meg, hogy a helybeli tanító harangoztasson. A híveket 
sem hívta volt meg gyűlésünkre. Hiába igyekezett azután pohár- 
köszöntője ezen szavait: „ g y ű l ö l ö m  a t a n í t ó t ” magyarázni 
és szépíteni. Tettei nem mutatták azt a nagy jóindulatot a tanítók 
iránt, a melyről B. L. úr fe>zeretné most az olvasót meggyőzni. 
A tanítók egész eljárásában csak méltatlan lekicsinylést láttak.

Térjünk most már át B. L úr esetére. Ö a tolna-baranyai 
somogyi ev. tanítók kérelmét , . be t eges  gon d ő l k o d  ás  ’-nak; 
nevezi, mivel egyik pontjában azt is kérik, hogy: „a tanítóság 
felmentessék minden lealázó gyámság alól” stb. (L. Ev. Nép- 
isk.^78. 1.)

Mikor az előadó e pontot előterjesztette, tán minden tanító 
ez alatt mindazt értette, ami akár a tanító díjazásában, akár a 
rárótt kötelezettségei közt lealázó és nagyon természetesnek éfl 
az idejét elérkezettnek látta arra, hogy ezek az új törvényhozás 
alkalmával megszüntettessenek, valamint a gyámság is, amennyi
ben és ahol az létezik. Akinek pedig nem inge, az ne vegye 
pi agár a.

Ily értelemben a gyűlés ezt a pontot is egyhangúlag elfo
gadta és magáévá tette és cask természetesnek találta, hogy 
ezek a mai korba nem való dolgok immár eltöröltessenek. — B. L. 
úr azonban sértve érzi magát, megvádolja a tanítóságot, hogy 
a lelkészekkel szemben foglalt el jogtalan és sértő álláspontot. 
Egyúttal megteszi önmagát azonnal bíróvá, a tanítókat elítéli, 
még csak ki sem hallgatja őket, és lesújtó ítéletét azonnal végre 
is hajtja: nem megy el a tanítók könyörgésére imádkozni.

Lám! Ő megteszi önmagát vádlónak, bírónak és egzekútor- 
nak egy személyben; valószínűleg ezt tartja e g é s z s é g e s  gon
d o l k o d á s n a k  és úgylátszik, hogy nem tudja, amiért egy 
y i. pszt elemi népiskolai tanúló nem kap végbizonyítványt, hogy
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t. i . : senki a maga ügyében bíró nem lehet» még kevésbbó még 
ezenfelül /vádló, meg végrehajtó is egyszemélyijén.

Az js jellemző a dologban, hogy a midőn B. L. úr sértve 
érzi jnagiát kérelmünknek a „lealázó gyámság”-rói szóló pontja 
által, ,nem azt kérdezi, hogy hol van ily gyámság és miben áll ? 
Hanem ,az.t,- hogy ki indítványozta és ki hozza a nyilvánosságra ? 
és mivel már előre is várta, hogy ez más nem lehet, mint 
csak ,én, ezért kettőnknek ront. — Ugylátszik, „ e g é s z s é g e s  
g o n d o l k o d á s a ” jnellett nem tudja, hogy ha valamely tes
tület elfogad egy indítványt, úgy az már nem az indítványttevő 
egyesé, yagy az az;t esetleg végrehajtó elnöké, hanem az egész 
testületé. B. L. úr mégis csak az indítványt tevő Ívnál)el ellen 
és ellenem tör. Ügy látszik, „ e g é s z s é g e s  g o n d o l k o d á s a ” 
mellett ő is helyes élvnek tartja azt az. elvet, hogy: nem  a lé
t e z ő  bajon,  v a g y  v i s s z a é l é s e n  k e l l  s e g í t e n i ,  ha 
ne m csak a z t  ke l l  e l n é m í t a n i ,  a k i  s z ó b a  v a g y  
n y i l v á n o s s á g r a  J iozza és akkor m i n d e n  jól  van,  meg
maradhat minden a régiben, még a „ g y á m s á g ” is és nem zavar- 
tatik a „ h a r m ó n i a ”. ■

B L. úr szeretné megkérdezni az egyházmegye tanítóit egyen
ként., jiogy micsoda álláspontról, illetve minő gyámságról van itt 
szó ? ,és azt hiszi, nem tudnák megmondani, amint az ő tanítói, 
meg .egyletünk alelnöke sem tudta. Nagyon könnyen meglehet, 
hogy sok fiatal, és akik most jöttek ide, mint az egyik lőrinei 
kollégánk, js, nem1 tudják; meg a viszonyok sem mindenütt 
ugyanazok. ,I)e az idősebbek még jól emlékeznek és aki át
lapozná .az Ev. Népiskola régebbi évfolyamait, onnét is meg
győződhetnék, .hogy a tolna-baranya-somogyi ev. tanítók évti
zedes ,küzdelmet voltak kénytelenek folytatni, hogy bár az egy-, 
házi /törvények értelmében tagjai voltak az egyháztanácsnak, a 
presbyteriumnak, mégis akadt hely, hol ennek gyűléseire ennek 
dacára nem hivattak meg s úgy határozataiba be nem foly
hattak Legföljebb akkor hivták őket a gyűlés színe elé, mikor 
valamely rájuk vonatkozó határozatot kellett velük közölni. Ha 
kérdene valaki: H át ki vezette a gyűlés jegyzőkönyvét ? Körűivé 
a felelet rá: az nem volt, arra nem volt szükség. És az sok ti* 
kintetben kényelmes helyzet volt: A határozatokat nem kellett 
azokat foglalni. Ennek ismét az volt a jó oldala, hogy az illető 
azokat foglalni. Ennek ismét az volt az jó oldala, hogy az illető 
lelkéisz jóformán azt vette határozatnak, a mi neki tetszett, mert 
világi felügyelő a legtöbb gyülekezetben nem volt, amint ma 
is a legtöbb helyen nincs. A gyülekezőt! gondnok, a kurátor, a 
legtöbb esetben egy akaratén volt a lelkésszel és semmiben sem 
mert ellene állást foglalni, már csak a számadás elkészítésére 
való tekintetből sem.

Ily módon történt az egyházmegyéi gyűlésre való kép-vi
selők kiküldése is. Nem egy helyen ezek választását sem ej
tették ineg, elment cjda a lelkész és a legjobb esetben elvitte 
magával a kurátort. így hozták meg azután a. tanítókról is a. ha
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tározatokat ott róluk-nélkülük és tény az, hiogy ily viszonyok 
közt nem egy tanító és tanítócsalád sokat volt kénytelen szen
vedni.

De hogy még ma is sok kívánnivaló lehet hátra, mutatja 
az is, hogy egyházmegyénk egyik tanítói körében (véletlen nem 
a sióvidékiben) indítvány tétetett 2—3 évvel ezelőtt, hogy az 
egylet kebelében a tanítók jogait védő bizottságot szervezzenek. 
S ez indítványt a többiek is elfogadták.

A gyámság tehát nem az, hogy a lelkész az iskolaszék el
nöke, hanem abban nyilvánul, hogy m i k é n t  a l k a l m a z z a  az 
ezze l  j á r ó  j o g a i t .  Nyilvánúl azon m e l l ő z é s b e n  és l e 
k i c s i n y l é s b e n ,  amelyben a tanítókat részesítik. Mert ha 
az iskolaszéki elnök azért jön az iskolába, hogy a tanítót nehéz 
munkájában támogassa, segítse: minden tanító szívesen látja őt 
bármikor. Azonban, ha azért jön csak, hogy a t a n í t ó  f e l e t t i  
f e l s ő b b  s ó g é t  és h a t a l m á t  m u t a s s a  és kijelenti, — 
állítólag — , , i t t é n  v a g y o k  az úr,  i t t  én p a r a n c s o l o k ”, 
stb. — erre nincs szükség és ilyen ténykedés csak ártalmára van 
iskolának, egyháznak.

Lám, B. L. úr pap létére kijelenti: „nem m i n d e n ü t t  és 
nem m i n d e n k i v e l  l e h e t  i m á d k o z n i ” és hogy nem tud 
„ennek a t a n í t ó s á g n a k  a g y i ü l é s én”. Itt önkéntelenül 
.eszébe jut az embernek a publikánusra mutató farizeus! — Ha 
1$. 11. urat egy halálraítélt gonosztevő mellé hívnák, hogy azt 
utolsó óráiban lelki vigasszal lássa el, oda elmenne és azzal 
imádkozna, nemde ? Azonban a tanítók közé nem ment imádkozni a 
saját templomába, mikor erre a szokás szerint kérték. A taní
tóságot tehát kevesebbre becsüli még annál a kötélre megérett 
gonosztevőnél js, csak azért, mivel azt meri kérni, hogy minden 
lealázó gyámság alól felmentessék. De azért a szavával, azt 
állítja, hogy „a t a n í t ó  és t a n í t ó i  h i v a t á s  i r á n t  na
g y o b b  s z e r e t e t e t  és b e c s ü l é s t  s e n k i  sem h o z o t t  
magával az iskolából az életbe”, mint ő.

Látszik, hogy ez a nagy szeretet miként nyilvánúl és bi
zonyára .ez is igazolja e g é s z s é g e s  g o n d o l k o d á s á t .

Említ három feleletet is, melyet állítása szerint kaptunk 
kérelmünkre, h°gy ellenünk bizonyíthasson: Az elsőről, t. -. a 
„Tanító”-ban megjelent, elmefuttatásról már másik közleményem
ben elmondtam véleményemet. A másikra vonatkozólag pedig, 
hogy jk. i. a kér. tanítóegyesület „megütközve” jelentette volna 
ki, hogy „ezze l  az é r t h e t e t l e n  és m e g g o n d o l a t l a n  
f e l t e r j e s z t é s s e l  e g y e t  nem é r t ”, — azt kell kérdez
nem, hóimét vette ezt ? Hiszen én jelen voltam azon a gyű
lésen ;és nem tudok róla és a gyűlés e pontot nem is tár
gyalta.

Őszi gyűlésünkön előterjesztett beszámolómban előadtam, hogy 
ez miként történt, de tény az, hogy k é r e l m ü n k  ezen 
p o n t j a  o t t  — t. i. a kér. tan. egyl. gyűlésén — s zóba
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sem j ö t t .  Honnét tud hát B. L. úr még „ é r t h e t e t l e n  és 
m e g g o n d o l a t l a n  f e l t e r j e s z t é s r ő l ” szóló határozatról is?

Hogy az egyházkerületi közgyűlés a mi kérelmünk szóban 
levő pontjára vonatkozólag, tényleg úgy határozotté, mint B. 
L. úr előadja, nem tudom, mert a kér. gyűlésen nem maradhattam 
végig ott ép a jegyzőkönyv sem jutott még a kezemhez. De 
határozata előtt tisztelettel meghajolok, mert t a p a s z t a l á s b ó l  
t udom,  hogy ha az ügyek állásáról alaposan informál taták, 
mindenkor oly ítéletet hoz, amely úgy a saját méltóságának, 
mint .az igazságnak megfelel. Ha tehát ez alkalommal tényleg 
úgy határozott volna is a tanítók felterjesztett kérelme ügyében, 
mint azt B. L. úr állítja, meg vagyok győződve, hogy ha a 
tanítóság megfelebbezi ügyét a „ j obban  i n f o r m á l t ” kerületi, 
gyűléshez, úgy az mindenkinek teljes megelégedésére fog intéz
kedni. Végül még csak egyet: Midőn B. L. úr nagy fölényesen 
és a tanítók iránti mély megvetéssel kijelenti, hogy nem mehe
tett el, hogy „ennek a t a n í t ó s á g n a k  a t a n á c s k o z á s a i n  
r é s z t  v e g y e n ” : — egyúttal azt is meri állítani, liogy a 
mi gyűlésünkön : „ mi n d e n  pi  l l a n a t b a n  k é s z e n  k e l l  nek i  
l e n n i  a r r a ,  h o g y  e l l e n e  és é l e t k ü l d e t é s é n e k  e g y i k  
l e g s z e b b  á g o z a t a  e l l e n ”, — (Lám! ez milyen szépen hang’ 
zik'!) — „ l e g k ö n n y e b b e n  épen  m a g á n a k  az e l n ö k n e k  
aj  aka r ó i ,  — é g y - e g y  r ö p p e n t y ű  p u k k a n  e l.”

Miféle röppentyűkről régéi itt? S ezek alatt valami sértő 
kifejezéseket ért? És ezt ön meri világgá kürtölni, aki még 
csak 2—-3 éve került ide egyenesen az iskolapadról, és tudtom
mal egyetlenegyszer sem vett még részt gyűlésünkön, kivéve most 
két éve a lőrinci gyűlésünkön. De akkor is úgy állította, hogy 
vendéget kellett várnia a vonaton, tehát azzal volt elfoglalva, 
így nem igen lehetett jelen gyűlésünkön és — állítása szerint 
e miatt, — akkor sem jutott hozzá, hogy a tanítók könyörgésén 
imádkozott volna. De ennek' dacára most mégis vesz bátorságot 
magának egyletünkről és elsősorban rólam lesújtani akaró, kritikát 
gyakorolni.

Kérdem: honnan van tudomása valami, a gyűlésünkön erege
tett. röppentyűkről, mikor ión soha ott sem volt? Vagy akkorát 
puffantak azok, hogy ön a távolból is hallotta ? •— Es ha csak
ugyan puffant valami röppentyű, biztos ion abban, mikor csak 
távolról hallotta, hogy azon röppentyűt épen ón eregettem fel? 
— Jó füle lehet!

Ezen kirohanása igazolja azt, és a tanítók nagy része is 
azt hiszi, hogy ön ezen a tanítók elleni és ellenem való ,,m e g- 
g o n d o l a t i o n "  kirohanásába lágy lett csak bele ugratva. — 
Mások azonban lehetségesnek tartják, hogy a saját elhatározása 
folytán járt el így. Hisz a f. évi egyházmegyei gyűlésen elő
fordult esetei is igazolják, hogy ilyenre képes és eléggé tanús
kodnak „ e g é s z s é g e s  g o n d o l k o d á s á r ó l ”.

Én pedig megállapítom a történtekből, hogy ön. nincs sem 
hivatva, sem képesítve arra, hogy a sióvidéki, — még kevésbbé,
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hogy a . tolna-baranya-somogyi ev. tanítóegylet ténykedése és. 
működése felett ítéletet mondjon, mert ón erre, — más jelzőt írem 
akarok használni, — m ég n a g y o n  f i a t a l !  Előbb meg kell 
tanulnia azt, "hogy midőn ezen komoly és hasznos, munkában 
fáradó és így tiszteletreméltó. egyesületek színe elé járul, azt 
sárcs lábbelivel nem, ■— és csak kalaple véve teheti.

Megállapítom azt is B. L. úr, hogy önnek azon állítása,- 
hogy én, vagy bárki, ■— „ r ö p p e n t y ű k e t  p u k k a n ”-tanék 
gyűlésünkön, azaz, hogy ott sértő nyilatkozatokat tennék', nem 
_más, mint l é g b ő l  k a p o t t  a l a p t a l a n  g y a n ú s í t á s ,  és 
r á f o g á s. — Ugyanezért felhívom ezennel, hogy itt a nyilvá
nosság előtt adja elő és mutasisa ki, hogy mikor és mely gyű
lésünkön ejtettem ki csak egy szót is, vagy tettem oly nyilat
kozatot, — én vagy egyletünk bármely tagja, — amely akárkit 
is sérthetett volna és mi volt az a nyilatkozat ?!

Én pedig B. L. úrnak éllenem itt hangoztatott ezen légből 
kapott alaptalan gyanúsítását és ráfogását a in a g a m r é s z; é r ő 1 
e z e n n e l  a l e g h a t á r o z o t t a b b a n  v i s s z a u t a s í t o m  és 
meg vagyok győződve, hogy a tolna-baranya-somogyi ev. tanító- 
egyesület is m é l t ó  e l b á n á s b a n  f o g j a  m a j d  r é s z e s í t e n i .

Haiszer Henrik

I r o d a l o m .
Régi Írások. Az 1848-ban tartott egyetemes tanügyi kon

gresszus jegyzőkönyve és naplója. Megjelent H á d a  J ó z s e f  
szerkesztésében mint a „Nemzeti Iskola“ Karácsonyi ajándéka. 
Könyvkereskedésben ez az érdekes könyv nem kapható, a 
„Nemzeti Iskola“ előfizetői azonban ingyen kapják a kiadóhiva 
faltól. (Budapest VI. Felsőerdősor 21.)

Y e g y e s e k .
O lv a s ó in k h o z .  Jelen számunkkal folyóiratunk XXVI. 

évfolyamát indítjuk meg. Köszönetét mondunk ezúttal mindazon 
pártolóinknak, kik úgy szellemi téren való közreműködésükkel, 
mint anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy az evang. 
tanítóság közjaván fáradozó — immár negyedszázados — mun
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kánkat nagyobb fennakadás nélkül folytathatjuk. — Minthogy azon
ban az előfizetések nem minden oldalról folytak be rendesen 8 
igy a nyomdával szemben mi is hátralékban vagyunk, kérjük a 
hátralékok mielőbbi törlesztését. De kérjük egyszersmind az előfi
zetések megújítását is, valamint folyóiratunknak minél szélesebb 
körben való terjesztését is. S z e r k e s z t ő  — k i a d ó .

A Luther-Társaság tankönyv-pályázata. Megjelent egyházi 
lapjaínkan s reméljük, hogy az evang. tanítók, mint akiket leg
közelebbről érdekel, olvasták.-azt, habár az Evang: Népiskolát, 
mint az ev. tanítóság legközvetlenebb orgánumát, mellőzték is a 
közzétételnél. — Felhívjuk mi is olvasóinkat, hogy akik képes
séget éreznek magukban, vegyenek részt a pályázatban, hadd 
legyenek evang. népiskoláinknak minden tárgyból jő tankönyvei. 
Kár, hogy a pályázatból nem mindenik tárgynál tűnik ki, hogy 
voltaképen milyen könyvet is akar, sőt amit a beszéd- és értelem
gyakorlati olvasókönyvről mond, egészen érthetetlen, mert hi
szen olyan nincs.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér) 
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb 
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel 
küld:

N ag y k áro ly  (Szatmár m.)
Rédei Károly

evang. lelkész, 
főgimn. vallástanár.



TE L E F ON
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Fónagy-féle d listless 8 3  m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben
Utasítások kívánatra bérmentve mesküi

déinek.

Fónagy-féle dustless-gv > , Budape8tJV, 
ERDŐS JÓZSEF ÉS .ARSA Szi™tea zs/e

O rg o n a -  é s  h a r m o n i - a m g y á r .
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Ország'h Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók 

R á k o s p a lo t a  (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.

Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Amerikai C O T T  A G E-szivólégrendszer

i HARIWOWIUMOKAT
valamint európai rendszer szerint 

■■ - legolcsóbban szállít ■—

; P A J K R  R E Z S Ő  é s  X S A  
| BUDAPEST,
» X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 
“ minden hitelképes vevőnek.

Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
P ed á lo s  harm ónia  mok m indkét re n d s z e r  sze rin t é t m inden  nagyságban p o n to s  o rgona- 

m ére tekkel tem plom ok, szem inárium ok részé re  és m in t gyakorló orgonák .
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók éspianinókról). 

Alapittátott: 1867. évben.

A N G S T E R  J. é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b  k iv i te lbe n .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



A F ran k lin -T arsu ln t kiadásában B udapesten  
(IV., Egyetem-ulca 4.) megjelent:

AZ

Engedélyezte a m agyarországi ág. li.ev. egyház egyetem es 
közgyűlése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ik pont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Ábécé és  olvasókönyv. Ötödik

kiadás. Kötve_______________ !_____________ ____50 filler.
A m iniszteri engedélyezés szám a: 116í87,1909.

— K épes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A miniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharmadik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve____ T________ ______:_____________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés száma : 139052 1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl F rühwirtii. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve_______________________________________ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály szám ára___________ 88 a
— « a IV. « « ___________1 K 30 o. *
— a az V/VI. « « _________ Előkészületben.

/
Tankönyvül való alkalmazás céljából szívesen  küldünk mutatvány- 
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DUAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON)

RÖTTIG GUSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA 80P R 0N .



TARTALOM .

Néhány szó a fizetésrendezésről. S c h w a r z  Ferenc József 29
A kolduló iskolás gyermekek. St o l l  E r n ő ..................32
Tarlózás. Sas s  István .................................................................34
TÁRCA. Kérésünk. V á n d o r ........................................... 38

A pogány karácsony maradványai. S e ma p h o r .  38
EGYESÜLETI ELET. Beszámolás-féle az egyházkerületi

gyűlésről. Héricz Sándor.....................................£41
NYILTTÉR. Egy kis helyreigazítás Bohár László cikkéhez.

Kn ábe 1 V ilm o s.................................................... 45
Irodalom............................................................................ 48
Vegyesek.................................................................. .. 40

Szerkesztői üzenetek.
S. I. Surd. Leveleink elkerülték egymást. De így is jól van. A többit 

várom. — B. L Sárszentlőrlnc. Lapzártakor érkezett cikkét ezúttal már nem 
vehettük fel; majd a jövő számban,



XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. Január hó. 2. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A U p  szellem i részét ille tő  
közlem ények, va lam in t az 
előfizetési és h ird e té s i d ijak  
a szerkesztő téghez  ^Sopron) 

küldendők.

Felelős s z e r M i  és  Kiadó:
FAPPJ ÓZSEF.

M egjelenik m inden hó  elején  
és közepén.

Előfizetési á r a :  egész évre 
8 korona, félévre 4 k o rona , 

negyedévre 2 korona.

N éhány szó a fizetésrendezésról.
Sok szó esett az elmúlt két évben ezen tárgyról, de mine

künk ág. hitv. ev. felekezeti tanítóknak szerény nézetem szerint 
más szemüvegen kell azt néznünk, mint ahogyan azt eddig a 
lapokban olvastam.

Nekünk felekezeti tanítóknak az fáj leginkább, hogy különb
ség tétetett tanító és tanító között, szóval hogy mi nem fogjuk 
élvezni ugyanazon illetményeket, mint állami kartársaink.

Sok gáncs érte ezért a közelmúltban az államot, de bocsá
nat, én nem csatlakozom azok táborához, kik mindezért az 
államot okolják. Ha visszatekintünk a múltba, Iái hatjuk, hogy az 
állam volt az, aki a tanítói fizetést 600-ról 800 koronára fel
emelte, az állam rendezte fizetésünket 1907-ben és ismét az 
állam javította fizetésünket az elmúlt évben.

Hát azért elégedetlenkedjünk, mert az állam oly bőkezű és 
segít rajtunk, holott nem is iskolafentartónk ?

Nekünk közös szüléink állam és egyház. Az apa, az állam 
megtette a magáét, azonban nemcsak az apának, hanem az 
anyának is vannak kötelezettségei gyermekeivel szemben. Nekünk 
iskolafentartónk az ág. hitv. evang. egyház, akinek édes szüle' 
módra kellene rólunk gondoskodnia, de sajnos, egyházunk tiszt
viselői közül mi vagyunk a páriák, mert nem emlékszem, hogy 
egyházi illetékes hatóságunk valaha érdekünkben tett volna 
valamit.

Hallottunk ugyan már egy néhány frázist, hogy az ág. 
hitv. ev. tanító fizetése ne legyen kevesebb az állami tanító
fizetésénél. Kérdem azonban, hogy miért nem mondja ki az
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illetékes egyházi hatóság jogérvényes határozatban, hogy az ág. 
hitv ev. tanítót megilletik mindazon illetmények, mint az állami 
tanítót ?

Akárhányszor halljuk, hogy az iskola az egyház veteményes 
kertje, s ez tény is. De tény az is, hogy ha a növényeket a 
vetcágyban nem gyomlálják s kellően nem ápoljuk, ha teljesen 
el nem pusztulnak is, de elsatnyulnak. Gyermekeinkbe a tanító 
oltja első sorban a keresztyén igét, az készíti el lelkűket meg
felelő talajjá, melyet csak azután mivel meg a lelkész a konfir
mációi oktatás alkalmával. Távol áll tőlem, hogy a konfirmációi 
oktatás értékét kétségbe vonjam, de meg vagyok győződve, 
hogy az iskolai előkészítés nélkül az a sziklára hullott vetőmag 
maradna. Világos tehát, hogy egyházunk egyik nélkülözhetetlen 
tényezője az iskola. Mindamellett az iskola fenntartója oly 
mostohán bánik annak vezetőjével. Évekkel azelőtt azon kérés
sel fordultunk az illetékes egyházi fórumhoz, hogy gyermekeink 
az ág. hitv. ev. tanintézeteinkben tandíjmentességben részesül
jenek, de természetesen el lettünk utasítva, s van reá eset, hogy 
még tanítói félárva sem mentetett fel a tandíj fizetésének kötele
zettsége alól. Elérkezett azonban az ideje, hogy illetékes helyen 
észre vegyék, hogy ez így tovább nem maradhat. Az ág. hitv. 
ev. felekezeti tanítók illetménye nem lehet kevesebb, mint az 
állami tanítóké. Ő nagyméltósága a Magyar Királyi Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter Úr az 1Q13. évi 184.941. számú kör
rendeletében megadta a directivát, melyen egyházunknak az 
igazságosság és méltányosság terén haladnia kell, hogy mi 
felekezeti tanítók is hozzájussunk megszolgált mindennapi 
kenyerünkhez.

Kérve kérjük tehát az illetékes egyházi hatóságot, hogy 
alkossa meg haladéktalanul azon törvényt, mely kimondja, hogy 
minden iskolafentartó egyházközség köteles tanítójának fizetését 
^az említett körrendelet tartama értelmében felemelni, mint 

ogy mi épúgy rászorulunk a családi pótlékra, mint állami 
kartársaink.

Scholtz Ödön, a soproni felső egyházmegye esperese, a 
múlt évi egyházmegyei közgyűlésen indítványozta, hogy a 
sopronbánfalvai állami tanítók vallásoktatási tiszteletdíjának fel. 
emelése végett fordúljon az egyházmegye az egyházkerülethez> 
minthogy ő azt keveseli. Reméljük, hogy esperes úr nem fog 
fél úton megállani, hanem sikra fog szállani, hogy ne csak az 
állami tanítók vallásoktatási tiszteletdija emeltessék fel, hanem
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hogy mi ág. hitv. cv. tanítók mint az egyház közvetlen tiszt
viselői ugyanazon tiszteletdíjban részesüljünk.

És mindezt egyházi törvényben kell biztosítani, mert ha az 
egyházközségek kénye-kedvére lesz bízva, akkor ezen ügy soha 
elintézve nem lesz, mert Péter vagy Pál azonnal azzal fog ér
velni, hogy a földmives fizetését sem emeli fel senki, de annyira 
nem gondolkozik, hogy tiz évvel azelőtt p. o. a húsnak félannyi 
volt az ára mint ma s hogy annak arányában emelkedett termé
nyeinek az ára is.

Előre tudom, hogy ismét a gyülekezetek szegénységét fog
ják akadályul feltüntetni. De bocsánat, az csak ürügy lehet, de 
nem ok. P. o. a soproni felső egyházmegyébe kebelezett 
Veperd nevű gyülekezet néhány évvel azelőtt anyásította magát 
s lelkészének saját erejéből 2000 K. évi fizetést biztosított. Ha 
ezen gyülekezet képtelennek érezte volna magát ezen teher 
vezetésére, nem vállalta volna. Azóta azonban ezen gyülekezet 
évenként tetemes adócsökentési államsegélyt élvez s így ked
vezőbb helyzetben ven mint azelőtt. De nemcsak Veperd, ha
nem ma már minden szegényebb hitközség élvezi ezen segélyt, 
a miért ma már a ’szegényebb gyülekezetek is képesek ezen 
csekély összeget, amit a tanítók illetményeinek egyenlősítése 
okozna, fedezni. Tehát csak az illetékes hatóság jóakaratán 
múlik, hogy óhajtja-e, hogy saját tanítói és iskolai is egyen
értékűeknek tekintessenek az államiakkal. Reményijük tehát, 
hogy igaz ügyünk győzni fog, mert bízom, hogy azon név
telen irigykedő úrnak, aki az Ev. Órálló 1913. évi 6. száma 
„innen-onnan“ c. rovatában megjelent sorai értelmében az 1913. 
évi XVI. t.-cikkben, már akkor mikor az még csak javaslat volt, 
már tarka kabátot látott, sok követője nem lehet.

Ha azonban mégis csalatkoznám, s ha egyházközségeink, 
amit nem tudok elhinni, annyira szegények volnának, hogy 
ezen csekély többlet vállalása csődbe juttatná őket, úgy kérem 
az illetékes egyházi hatóságot, hogy a jövőben ne csak ne 
akadályozza meg esetről-esetre a gyülekezeteket ha iskolájukat 
az államnak óhajtják átadni, hanem mondjon le egyházunk 
iskola fentartói jogáról s kérje az államot, hogy összes elemi 
népiskoláinkat vegye át.

Lépesfalván.
Schwarz Ferenc József
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A  kolduló iskolás gyermekek.
Szokásban volt a középkorban, hogy ünnepek alkalmával 

a szegénysorsu iskolás gyermekek házról-házra járva énekeltek 
s az adott alamizsnából tartották fenn magukat. E szokás nap
jainkig megmaradt, azonban elfajult alakjában nem egyéb a 
közönséges koldulásnál, mely mint legundokabb üzleti ág, 
sehogysem illik a szeretet ünnepéhez.

Elemi és ismétlő iskolás gyermekek összeverődnek az 
„ördög ovodá“-jának rendes látogatóival, az utcai csavargók
kal s ezek tanácsa után indulva bejárják a város nagy részét s 
csak a késő esti órákban térnek vissza szülőikhez, kik elmara
dásukat szívesen elnézik ez alkalommal, mert a gyerek pénzt 
keresett.

Az utcai énekesek egy-egy ház ablakán bekiáltanak : „Sza
bad az Isten dicsérni?“ E kérdés célzata tulajdonképen az, hogy 
pénzért szabad-e dicsérni, megfízetik-e azt a dicséretet, amely
nek primitiv voltát is annyira becsüli a naiv ész, hogy ez rez
gésbe hozza a szívet és szent áhítattal tölti meg. Megtörténik, 
hogy oly család hajlékába kopogtatnak be, mely más hiten 
lévén, máskor ünnepeli a karácsonyt s nincs elkészülve az 
ünnepiességhez, tehát elküldi az énekeseket. Ilyenkor a legna
gyobb trágár szavakkal távoznak el azok, kik a megtestesült sze
retet eljöttét az angyalok szavával hirdették. Hát nem profanizá- 
lása ez az örömünnepnek? Aki pedig megengedi a dicséretet, az 
rögtön vegye elő a pénzt és siessen az ablakhoz és nyújtsa oda 
nékik a megszolgált bért, mert a nyugtalankodók bekopognak,, 
siettetik a gazdát, lévén nekik még sok járójuk. A esti csend
háborítók elpihenése után a gazda is elpihenhet.

Az elemi- és ismétlő iskolások szülőik tudtával végzik a 
koldulást. Az alsóbb oszlályok növendékei a gyűjtött pénzt 
teljes egészében adják szülőiknek, melynek fejében valamit kap
nak ezektől. A felsőbb osztályok tanulói, valamint az ismétlősök 
már cigarettára is költenek s ha itt-ott pálinkával kínálják, akkor 
az utcán a berúgott embert utánozva dülöngve, kiabálva 
mennek. Egy elemi iskola alsó osztályból 26 tanuíó járt az 
elmúlt évben énekelni, köszönteni. A legkevesebb szerzemény 
volt 8 fillér, a legtöbb pedig 2 K. A gyűjtött pénzt anyjuknak 
adták s a mamák 2 fillért adtak mindegyiknek cukorra. Csak
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egy fiú kapott 10 fillért, melyért cukrot, zsemlyét vett. A szülők 
elég jómódúak.

Az ily szülő lassanként annak a tudatára jut, hogy a gyer
meknek már most is hasznát veheti a keresetre kényszerítve 
szaporítja a gyermekmunkások számát, segíti a züllés útjára. Ide 
vezetnek a hagyományos szokások.

Az ismétlő iskolások és a serdülő ifjak már mint Betlehe- 
mesek is kivették a kóborlásból és koldulásból a részüket. De 
nemcsak koldulnak, hanem ahol lehet, ott a konyhában tartóz
kodó kifordított subáju Öreg vagy Bacsa minden elemelhetőt a 
tarisznyájába sülyeszt. Épen ilyen ártalmas játékot űznek a Csil. 
lagosok s egyéb ünnepi köszöntők.

Ha valahol, úgy a gyermeknél lehet alkalmazni e mon
dást : alkalom szüli a tolvajt; mert hiszen akarata gyenge 
Ítélőképessége, mely a jól a rosztól megkülönbözteti : gyarló.

Vannak, kik a hagyományos szokásokat az ünnep magasz
tos voltával hozzák kapcsolatba, az ünnep kiegészítő részét 
látják benne s mint a múlt emlékét a kegyelet megőrzésre 
méltónak tartják. A tapasztalatból leszűrt következtetések azon
ban azt mutatják, hogy az elfajult hagyományos szokás nem 
egyéb a züllés egyik lépcsőjénél, mely egy lépéssel mélyebbre 
viszi azt, ki gyakorolja. Az előrehaladott kor iróniája az, hogy 
a középkorból szerzi a népies ^szórakozásokat, holott ezt a 
mozi, továbbá a vetített képekkel kisért ismeretterjesztő népies 
előadások, mesedélutánok, hasznos könyvek s egyéb modern 
szórakozások nemcsak pótolják, de messze fölülmúlják.

Preventív gyermekvédelmi szempoatból e hagyományos 
szokások mint a züllés eszközei rendkívül károsak. De a szü
lőkre veszedelmes amennyiben a koldulás egyik neme lévén> 
tehát törvénybe ütközik a gyakorlása. Az 1879. évi XL. t.-c. 6ő. 
§-ában világosan meg van írva, hogy „aki hatósági engedély 
nélkül nyilvános helyen, vagy házról-házra koldul, vagy aki 16 
éven aluli gyermeket a koldulásra biztat, vagy kotdulni küld, 
vagy e célból másnak rendelkezésére bocsát, 8 napig terjedhető 
elzárással büntetendő.

Minden gyermekvédelmi és patronázs tevékenységben a 
legfontosabb a preventív munka, melynek ereje és tökéletessége 
megkönnyíti a fogházmtssziónak mindinkább sulyoskodó gond
jait, csökkenti a karitativ intézmények számait. A gyermek, ha 
szegény is, nem könyöradományt, hanem nevelést kiván. Nem 
a könnyű pénzszerzésre kell a gyermeket szoktatni, hanem arra,
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hogy mennél több energiát gyűjtsön az élet küzdéséhez s a 
szocializált önszeretettel vértezve, fejtse ki egykoron erejét a tár
sadalom és a haza javára. Ez a szeretet szüli a társadalmi össz
hangot, ez adja azt a kapcsot, mellyel kapcsolódik az ember az 
emberi erőhöz ép úgy, mint a világegyetem energiájához és 
lesz a föld urává.

A nevelés mindent pótol, de ezt semmi sem. Svájc az 
egyik példa arra, mit pótol és mit tehet a nevelés. Igazolja a 
nevelés hatalmas erejét Michelet, ki a politika minden részébe 
beilleszti ezt és pedig azért, mert ez az államélet minden jelen
ségeire kiterjed. Wehrli pedig, ki Pestalozzinak hü követője, 
ezt Írja: „Ajándékozz a szegényeknek kenyeret, pénzt, ruhát: 
csak addig tettél velük jót, mig a kenyeret megeszik, a pénzt 
elköltik s a ruhát elszaggatják. De neveld őket, tanítsd meg dol
gozni és a társadalom hasznos tagjává lenni: oly jót tettél velük, 
mely halálukig eltart s boldogítja őket!"

Stoll Ernő.

Tarlózás.
Nem akartam elébe vágni az Egyházker. tanító-képviselők 

beszámolójának, azért ez ideig csak hallgattam,*) de olyan rövid 
ez az élet, s a munkatér oly nagy, hogy kár minden elveszett 
percért. A tárgy amelyről szólni kívánok annyira fontos, hogy 
bármily alaposan legyen is az megvilágítva a beszámolóban, 
még mindig nem végzett felesleges munkát, ha újból szóra 
teszem azt.

A múlt évi Egyházker. gyűlés jegyzőkönyvének 86. pontja 
alatt hozott határozat, amely előre jelzi, hogy egyesületünk a 
jövő évben segélyt nem kap, előttem teljesen érthetetlen.

Érthetetlen előttem azért, mert ha már minden, a helyze
tünk javítását célzó kérelmünkkel következetes ridegséggel utasít 
el bennünket Egyetemes egyházunk, akkor leheletlennek tartom 
azt, hogy ami Egyházkerületünk, amely az összes költségek 
biztosításával hívta életre egyesületünket, most a nyolcadik munka
év kezdetén a tanítók közösségének munkáját ne értékelné any- 
nyira, hogy neki a 250 korona évi segélyt megadja. De érthe-

*) A beszámoló közlését épen jelen számunkban kezdtük meg. Szerk.
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tétlennek tartom azért is, mert mint a következő jegyzőkönyv 
pont igazolja egy kalap alá állít bennünket, az Egyházker 
evangéliumi egyesülettel, amelynek ugyanannyi segélyt adott a 
múlt évben mint nekünk, s ugyazon címen helyezi kilátásba a 
segélyezés megszüntetését, mint minekünk. — Ez olyan tiszta 
munka, hogy én, aki p á p á b b  v a g y o k  a p á p á n á l ,  nem 
mondhatok mást, mint azt, hogy itt a jegyzőkönyv szava szerini 
van p a r i t á s !  De bocsánatot kérek, méltányosság az nincs.

Hanem, nem méltóztatnak észre venni, hogy az a p a r i 
tás,  amelyre hivatkozni méltóztatnak, itt nagyon is a feje tetejére 
esett dolog, és pedig azért, mert a gyűléseken való megjelenés 
a lelkészi kar egy nagy részére nézve úgy sem jár semmi 
külön kiadással, mert mint dignitáriusok, mint esperesek, mint 
az egyházmegyénként kiküldött lelkész képviselők, úgyis meg
kapják a kiküldetéssel járó dijakat s így a lelkészikar harmad
része minden külön kiadás nélkül jelen lehet az evangeliomi 
egyesület gyűlésén. Ezzel szemben, a lelkészi kar számát három
szorosan felül múló tanítói karból kap költséget: k é t t a n í t ó i  
Nohát, ha még ez is p a r i t á s ,  akkor nekem jó lesz elölről 
kezdeni a tanulást, mert az én látköröm ehhez szűk, s a fel
fogási képességem meg kevés, pedig p á p á b b  v a g y o k  a 
p á p á n á l !

Lépten-nyomon azzal a rideg kijelentéssel tálálkozunkl 
hogy nincs pénz 1 Ez bizony nagy baj, nagy baj nekünk tanítók
nak, mert nekünk meg is kell ezt a szomorú valóságot tapasz
talni alkalmas és alkalmatlan időben, de hogy ez az igazság, 
csak minekünk igazság, azt mi is tudjuk.

Itt feküsznek előttem az egyházmegék múlt évi jegyző
könyvei, felütök egyet s ott ezt találtam: Egyházmegyei jegyző
tisztelet d i j a .................................................100 K.
Egyházmegyei pénztáros tisztetdija . . . 200 K.

„ számszéki elnök tiszteletdija 200 K. stb. stb.
Isten látja a telkemet, hogy nem akarom sérteni senki érzé 

kenységét, s nem irigységből Írtam ide adatokat, célom egyedü 
az, hogy nyilvánosan közzé tett dolgokkal nyilvánosan bizo
nyítsak.

Az én felfogásom ebben a dologban az, hogy amikor 
ilyen tiszteletbeli állások betöltőinek akkora tiszteletdijakat tudunk 
adni, a közigazgatási pénztár terhére, akkor ne beszéljünk arról, 
hogy nincs pénz, mert az van bőven. És ha ezeket a tisztelet
dijakat év-év után megbirja a közpénztár, úgy mi tanítók is, azt
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hiszem jogosan várhatjuk, hogy egyházunk tanügye érdekében 
kifejtett közös munkánk támogatására, félezeren kapjunk annyit, 
mint egy egyházmegyei pénztáros !

Vagy ami munkánknak nincs annyi értéke az egyház szem
pontjából ?

Ha nincs, úgy tessék ezt nyíltan megmondani és mi félre 
állunk, s nem fogunk évről évre ivekre terjedő kérvényekkel 
alkalmatlankodni, azért, hogy a tanítói kar kapjon fejenként cirka 
ötven fillér évi segélyt.

*

Méltó párja ennek az Egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
78. pontja alatt hozott ezen hátározat: „Olvastatik a dunáninneni 
egyházker. által pártolólag felterjesztett azon indítvány, hogy az 
egyházközségek káníortanítói 4—800 koronáig terjedő nyugdíj- 
igénnyel felvétessenek az egyetemes egyházi nyugdíjintézet tag
jainak sorába, mint kántorok azon oknál fogva, mert kántori 
jövödelmök után az orsz. tanítói nyugdíjintézettől nem kapnak 
nyugdijat, továbbá a bányai egyházker. felterjesztése, mely ugyan 
azon kérdésben a nyugdíj intézeti bizottság, véleményét kéri ki. 
A nyugdijintézeti bizottság javaslata nyomán :

„az egyetemes közgyűlés az indítványt nem fogadja el, 
mert bár hitsorsos kántortanítóinkra nézve sérelmes az, hogy 
tisztán kántori jövödelmök beszámíttatik az állami fizetés kiegé
szítésbe, de a nyugdíj ingénybe nem, mégis kilátás van arra, 
hogy az orsz. tanítói nyugdíjról szóló törvény revíziója a sérel
met megszünteti, továbbá, mert az indítványozott nyugdíj pótló 
intézkedés beleütközik az egyet, nyugdijint. szabályrendelet 6. § ba, 
mely szerint nyugdíjintézetünkbe csak az olyan kántorok vehetők 
fel, akik az orsz. tanítói nyugdíjintézetben tagsági jogot nem 
nyerhettek, úgy szintén 25. §-a pontjába, mely szerint azok 
akiknek az állami nyugdíjintézetben van nyugdíjjogosultságuk 
ilyennel az egyetemes nyugdíjintézetben nem bírhatnak.“

Igazán sajnálattal s megdöbbenéssel olvastam az indokolást. 
Ereztem, hogy attól a rideg elzárkozottságtól megfázik az 
ember.

„Kilátás van rá, hogy az orsz. nyugdíjtörvény revíziója 
megszünteti ezt a sérelmet.“ No ezt a ki l á t ás - t  én is szeret
ném látni 1 Ugyan miből szünteti meg? Hiszen a tőkét emésztik 
a nyugdíjazottak. Az emberben végre igazán gyökeret ver a gon
dolat, hogy nekünk csak a munkánk, s a törhetlen hűségünk 
kell itt is, ott is, de mi magunk sehol senkinek. Ha hallgatunk
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,s huzzuk az igát, akkor a „Veritás“-ok megveregetik a vállunkat 
de ha kérni merészelünk, akkor dobnak a szánkba egy §-t, 
hogy ne beszélhessünk tovább.

„Beleütközik a szabályrendeletbe.“ Uram Isten, hát még 
ez is érvelés ? Hiszen épen azért kértük, hogy változtassák meg 
azt a szabályrendeletet — hiszen nem dogma, hogy ne sza
badna hozzá nyúlni — és adjanak helyet jogos és méltányos 
kérelmünknek. Igaz itt egy szóval sem mondották, hogy nincs 
pénz, de nem is mondhatják mert van, hanem oda állítják 
elibénk, mint ledönthetlen bástyát a szabályrendelet 6. §-át. — 
Hát ki csinálta ezt a szabályrendeletet? Aki azt megalkotta, meg 
is változtathatja, semmi sem kell hozzá: csak jó akarat i

Isten kegyelméből 36. évet töltöm e pályán, itt ebben a 
csendes félreeső faluban. Nagy előszeretettel figy. lem meg az 
életet, annak annyi változásait, az ifjúságot, az eszméket, amelye
ket a rohanó napok, évek egymás után felvetnek és ezen meg
figyelésem alatt olyan jól esik nekem az a bizonyos tudat, hogy 
én már öreg ember vagyok, s nem sok vár rám. Azokért az. 
eszmékért, amellyel telítve van ifjúságunk nagy része, én nem 
tudok lelkesülni, az a hang, az a modor, az az én lelkemtől 
idegen. Mi akik a tanítóügyek élén állunk, ma már nem több
sége vagyunk az általunk képviselt iránynak, hanem megtűrt 
vezetői az ügyeknek.

Nem kell sok idő, és be fog következni, hogy az egyház 
mindazokat készséggel megadná, amiket ma kérünk, de el fog 
késni a megadással. Avagy nem hallotta-e még senki ezt a fel
kiáltást : „fütyülünk a jogok kiterjesztésére, a helyzetünket tegyék 
elviselhetővé!“ — És ezt nem egy ember kiáltja.

Az evang. egyház addig egyház, ameddig hitbuzgóságtól 
áthatott, egyházát szerető tanítói kara van. Mi vagyunk az alap
vető, a teherviselő fél, s nem lehet mindig s minden alkalommal 
a szemünkbe vágni az elutasító szót, hogy a mi számunkra 
nincs pénz.

Súrd, 1914. január 1.
Sass István.
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Kérésünk.
Egy új évnek hajnalán 
Kérünk Isten, téged : 
Legyen áldás a munkán, 
Add a segítséget!

Hogyha vetjük a magot 
Hulljon az jó földbe;
Jó, amint Te akarod, 
Legyen a gyümölcse.

Mert az erőnk oly kevés, 
Légy Te erős bennünk,
Ha a munkánk bár nehéz, 
Ne hagyjon el kedvünk.

Uj eszméktől hangosak 
A tanügyi berkek ;
Sokan hiszik, rombolnak 
És avval már nyertek.

Mert Te vagy a bölcseség, 
Add, hogy tisztán lássunk : 
Rombolásban semmikép 
Sincs még haladásunk,

Igaz ügyünknek harcát, 
Add, harcoljuk bátran. 
Adjunk végre jó példát 
Az összetartásban.

Vesd ki kis táborunkból,
Mi minket elválaszt;
Jöjjön ránk is már jobb kor:
Becsüljék munkánkat!

Vándor.

A pogány karácsony m aradványai.
A napjainkig fenmaradt karácsonyi szertartásos babonák 

nem a szeretet ünnepéből, hanem az ősvailásból származnak; 
mert mint napfordulati idő, ünnepe volt az ősöknek is. Leg
több népszokás fűződik a karácsonyhoz, legtöbb töredékét 
látjuk itt az ősvallásnak, melynek azonban sok részét felismer- 
hetetlenségig átszőtte a keresztyén világnézet.

A pogány karácsony a családok áldozó ünnepe volt. A 
családi tűzhelyet melegebbé tette a családfő, midőn egy tüsköt 
szertartásos szavakkal kisérve a tűzre tett. E szokást átvette a 
pogányból lett keresztyén, és sok helyütt még mai napig is e
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szavakkal teszi a gazda a fát a tűzre: áldott legyen Krisztus 
születése.

Népünknél is megvan a tűz tisztelete, amennyiben csontot, 
hulladékot tesznek a tűzre.

Az abrosznak még mindig nagy szerepe van, úgy a 
katholikusok, mint a protestánsoknál, habár a szertartás valláson
ként szokszor családonként is változik. Az abroszt pl. nem sza
bad lesöpreni. Ünnepnap után a morzsákat összeszedik s néme
lyik a kemence tetejére teszi, hol egész éven át marad. Vannak 
akik tűzbe dobják ezt, mig mások a tehén tőgyét füstölik meg, 
mely „a megrontás ellen hasznos.“ Vannak akik az abrosz alá, 
mások pedig— s e szokás általánosabb, — az asztal alá szórnak 
szalmát, melyből az ünnepek eltelte után köielet fonnak s a ter
méketlen gyümölcsfa derekát ezzel kötik körül, hogy termővé 
tegyék. A fehér abroszra tett eledelek mindegyikéből csipked a 
család mindegyik tagja, hogy egész éven át együtt legyenek, 
egy kenyeret egyék a család.

A baromfiakról sem feledkeznek meg. Az asztal alatt van 
a baromfieleséggel megrakott szakajtó, melyből etetik a tyúko
kat, hogy tojással bőven ellássa a ház népét. Az asztal alatti 
szalma egyrésze pedig a kotlós tyuk fészkét képezi, hogy a 
költés, annak idején sikerüljön.

Az állatok éjfélkor emberi hangon beszzélnek. Dicsérik a 
jó gazdát, mig panaszkodnak, ha kellő bánásmódban nem része
sülnek. De meglakol az a kocsis, vagy bárki, aki e beszédet 
kihallgatva elárulja. Beszéli a nép, hogy egy kocsis árulója lett 
az állatoknak s az évben meghalt. A nép hite szerint nem sza
bad ezt elárulni, mert az állatok összerugdassák azt.

Karácsony a jövő jóslatának is a napja. A széttört dió 
mutatja széttörőjének egészségét betegségét, vagy bekövetke
zendő halálát. Ha a dió férges : ez betegséget; mig az össze
száradt, fekete beiü dió a feltörőjének mielőbbi halálát jelenti. 
Így a szétvágott alma is, ha egészséges; jót jelent, ellenkező 
esetben betegséget, avagy ha a magját is szétvágják: mielőbbi 
halált jelent.

A család minden tagja egy-egy kis gyertyát gyújt meg s 
kié legelőbb elalszik: a közel jövőben az hal meg legelőbb. 
A lefekvéskor elfújt gyertya füstje, ha fölfelé megy, az jót jelent, 
mig, ha az ajtó felé húzódik akkor a családban mielőbb halál
eset lesz.
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Aki karácsony előtti napon bőjtölt, az éjfélkor háromszor 
fussa körül a házat mezítláb, — mások szerint Adám civilben 
— s a megvilágított ház (szoba) ablakán benézve meglátja a 
halált.

Ha a hold fogyófélben van, mint most is volt, akkor a 
gabonafélék ára lemegy; ellenkező asetben az élet ára és így a 
drágaság is nagyobb lesz. Ezt biztos jelnek veszik, mert a 
régiek, az öregek „kitapasztották“ (olv. tapasztalták.)

A más népek hitével is egyezik népünk egy csekély részé
nek azon hite, hogy a Lucaszéken ülve sok mindent meglát és 
kívánsága teljesülhet az illetőnek. E székét Luca napkor kezdik 
csinálni s minden nap dolgozgatva rajta karácsony estéjen kell 
ennek befejeződnie. A keresztuton, e széken ülve, megláthatni 
éjfélkor az ördögöket s ezek teljesítik a kívánságokat, ha az 
illető nem ijed meg tőlük. Persze ezeket is mint a többi szelle
meket, az emberi fantázia saját képére teremté, atavisztikus 
vonásokban rajzolja. Megtörtént többször a tanyán, hogy a 
béres legények meg a kocsisok ily szertartásait a felvilágosodott 
gazdák ostorcsapásai zavarták meg s üztékt a sötétben a sötét
ség papjait.

Éjfélkor a kút vize „megháborodik“ s bor lesz. Egy asz- 
szony, kinek száraz volt gégéje csapja, elment „bort merni;“ 
de mikor a kúthoz közeledett, a kútból hordók buktak elő s 
gurultak felé. A szegény megtévelyedett pedig a helyett, hogy 
begurította volna, ijedtében elszaladt, forró lázt kapott, — és 
meghalt.

A gyümölcsösben is akad karácsony estéjén egy kis szer
tartás. A gazda söréttel töltött fegyverrel megy a kertbe mielőtt 
a csillagok „feljönnek“ s a terméketlen gyümölcsfát jobbról-balra 
háromszor megkerülve, szemét égre szögezve lesi az első 
csillagot. Mikor ezt meglátja, a csillagra nézve a fa koronájára 
süti el a fegyverét s ezzel megtörtént a megtermékenyítés.

Némely helyen a tyúkokat karácsonykor szokták az éleme- 
dett asszonyok piszkafával megzavarni (1. Kandra Kabós: Magyar 
Mythologiájában Türk Frigyes följegyzéseit), másutt e szo
kásnak Luca napkor hódolnak. E naptól kezdve karácsonyig 
abroncsbóí, tálból vagy kötélből készített körből etetik a ba
romfit. A jérce, ha karácsony estéjén tojik először: elpusztul 
mielőbb.

Ez ünnephez fűződő népszokások, kimeríthetetlennek lát
szó szertartásos babonák is mint gyűjteményeim egy parányi



41

részük, bevilágítnak a múltba és jelenbe, a nép hitéletébe, az 
ősvallás rejtegetett emlékeibe, a pogány szertartásos könyv 
szertehullott leveleibe, ennek foszlányaiba, melynek gyűjtése 
még napjainkban is nehéz a féltő gond miatt, mellyel őrizik.

A hagyományokhoz való görcsös ragaszkodás a haladás 
gátlója. A társadalmi fejlődésnek mindig teher az ilyenféle 
hagyomány A hagyományok megismerése mutatja a jövő teen
dőit. Az igaz hit világa nem derült az ősökre, így tehát meg
bocsátható, a titkos ösztön ily nyilvánulása. Sajnos azonban, 
hogy e maradványösztönök erősödnek s mennél nagyobb a nép 
lelki elnyomatása, annál jobban terjednek, melyek veszedelmesek 
úgy a családra, az egyházra, mint a társadalomra; szégyen a 
nemzetre.

Semaphor.

E g y e s ü l e t i  él et .

Beszámolás-féle az egyházkerületi 
gyűlésről/11)

Közbeesett okok miatt megkésve ugyan, de mivel az Ev. 
Népiskolában ilynemű közlemény ez ideig még nem jelent meg, 
talán még mindig nem idejét meghaladva — szerkesztő úr szíves 
engedelmével — az egyházkerületi gyűlésen történtekről kívánok 
az alábbiakban egy kis beszámolófélét tartani, megkísérelve az 
ott szerzett tapasztalatok feletti benyomásaimat is — amennyiben 
emlékezetemben állanak — összeszedni.

Koczor Mártonnak — kinek címét körüiirnom felesleges — 
és a k.-somogyi egyházmegyéből csekélységemnek jutott az 
igazán váratlan megtiszteltetés, hogy az 1913. évi augusztus 
25—28-ik napján Kőszegen tartott egyházkerületi gyűlésen a 
tanítói testület képviseletében megjelenhettünk. Hogy a megbíza
tás minő körülmények folytán förtént meg, az a kér. tanító- 
egyesület jkve nyomán már ismeretes. — Mindamellett Koczor 
barátom nevében is bensőleg átérzett küszönetemet nyilvánítom

*) Ez a tudósítás bizony alaposan megkésve érkezett, de azért közlését 
nem találtuk érdektelennek. Szerk.
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c helyen mindazon kartársaknak, akik bizalmukkal megajándé
kozni szívesek voltak s lehetővé tették a kőszegi gyűléseken 
való részvételünket. Mert mi tagadás benne ? — rám nézve 
valósággal ünnepszámba ment, hogy innét a Dráva mellékéről, 
honnét a kér. gyűlések tartásának helye mindig nagyobb távol
ságra esik és a honnét az évenkénti gyűlésekre való kirándulás 
csak a kiválasztottaknak jut osztályrészéül, most nekem is alka 
lom adatott arra. Alkalom, hogy a megbízatáshoz fűződő köte
lezettség mikéntje feletti elmélkedéseim közben, a külvilágtól 
elzárt falusi magány sokszor nyomasztólag ható csendjébe egy 
kis felélénkítő lelki üdülés vegyüljön.

Lelkészem szíves társaságában tettem meg az előttem még 
alig ismert utat Szombathelyig, hol az élénk és szép fejlődésü 
várost egy Nagykanizsáról velünk utazó földbirtokosnak fogatán 
szerencsés voltam utcáról utcára menve áttekinteni s a d. u. 
2 óra körűi induló vicinálissal aztán megérkeztem a történetileg 
s egyéb, kultur intézményeiről is ismert nevű, érdekes Kőszegre. 
Itt Hammer kartársnak előzékeny kalauzolása mellett, a csak
hamar kitört zuhogó záporeső előtt kijelölt szállásomra jutottam. 
Az eső múltával pedig elindultam ismerősöket keresni, — 
ami szintén hamarosan sikerült, — összejővén Koczor bará
tommal is.

Midőn az eddigi, tárgykörén kívül eső és csak egyéni 
értékű mozzanatok felemlítéséért szives elnézést kérnék, áttérek 
a tulajdonképeni tárgyra, hogy a 4-ed napig tartó gyülésezések 
alatt mit láttunk, mit hallottunk és a bennünket közelebbről 
érdeklő ügyek körül mit tapasztaltunk ? — Akik pedig már itt 
élűiről felvetnék a kérdést: hát ti megbízottak ott mit csinál
tatok? — azoknak, ámbár legkevésbbé sincs tiéfára hajló hangu
latom, még is csak azt felelhetem, hogy mi meg vigyázni 
igyekeztünk a tanítók érdekeire, mint annak idején néhai, jó 
Pichler Gy. orsz.-gy. képviselő, aki szintén „vigyázott Magyar- 
országra.“

A kér. gyűléssel kapcsolatos különféle ülésezések, előérte- 
kezletek, gyűlések közül résztvettünk azokon, amelyekre jog
címünk is lévén, az idő is megengedte azt. Így 26-án egy és 
ugyanazon időben tartotta d. e. és d. u. gyűlését a kér. evan- 
gélomi és a kér. tanítóegyesület, tehát ez utóbbin kellett jelen
lennünk ; már csak azért is, hogy majd onnét kapunk megfelelő 
információt a kér. gyűlés elé terjesztendő határozatokra nézve. 
A tan. egyesület határozatai, jkve nyomán már ismeretesek ; itt
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csak annyit kívánok felemlíteni, hogy a tanítók közé püspök úr 
ömélt. a másik gyűlésről néhány percre átjővén, a legodaadóbb 
jóakaratáról biztosította a tanítókat, azok minden jogos és mél
tányos érdekeinek támogatását, s jóleső érzést kellőleg felhívta 
őket arra is, hogy mindezek körül mindig őszinte bizalommal 
és nyíltsággal forduljanak hozzá.

Este gyámintézeti ünnepi estély tartatott a zsúfolásig meg
telt templomban. Én bizony, mint eféle falusi ember annyi 
intelligens férfit, hogy még a karzatok lépcsőin is került nagys. 
és nagyt. úr és annyi női kalapot ev. templomban még nem 
láttam. Szép volt a Hamar tanár vezetése mellett előadott kar
ének, Pálmay lelkész szónoklata s Kiss János szombathelyi 
lelkésznek a kerületi gyámintézet elhunyt elnöke feletti emlék
beszéde. — A hallgatóságra az egész csak épületes, lélekemelő 
hatással lehetett.

Másnap, 27-én aztán kezdetét vette az egyházker. gyűlés, 
ahol a tárgysorozat nehány hivatalos pontjának elintézése után 
elég hosszasan és előttem részleteiben szokatlannak tetsző nyílt
sággal tárgyaltatott a lelkészi fizetések jelen s a jövőben miként 
leendő (miként kívánt) felemeltetésének kérdése. Ha jól emlék
szem : követelés az államtól 2400 K alapra kiegészítés és 7-szer 
400—400 K korpótlék és az állami s vármegyei alkalmazottak 
részére biztosított családi pótlék. Püspök úr Öméltóságának azon 
aggodalmaival szemben, hogy a 2400 K alapfizetés követelése 
mellett a többrendbeli kedvezménnyel ezidőszerint sok helyen 
nagyon is alacsonyon felbecsült lelkészi fizetések az állam által 
újra lennének értékelve, a közgyűlés ennek dacára is ragasz
kodott a fenti megállapításhoz. Hozzájárulását fejezte ki ahhoz 
Barcza Géza egyházmegyei felügyelő is amaz indokolásával 
hogy: „most már úgysem azt mondják, hogy a papzsák telhe
tetlen, hanem a mesterzsák a telhetetlen!“ Hogy az érdemes 
felügyelő úrnak miért kellett ilyen argumentummal érvelnie és 
hogy honnét vette állításához az alapot, bizonyára maga sem 
tudta volna megmondani! És így annak elhangzása után, bár 
nemcsak bennem, hanem a gyűlésen jelenlevő többi tanítóban 
is — mint az egyszeri falusi hitsorsosunkban — „döbögött“ a 
helyreigazító válasz, mégis, mivel az említett kiszólás (más kife
jezést nem találok r á !) a gyűlés tagjai között látható csendes 
mosolyt válltott ki — s talán B. úr maga is csak ilynemű 
hatásra szánta azt, — nem látszott célszerűnek ott arra komolyan 
reflektálni. Már csak azért sem, mért számítottunk arra, hogy ha
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itt nem, de a gyűlés folyama alatt majd csak rákerül a sor a 
tanítói érdekek feltárására,, a kívánalmak hangoztatására is. Püs
pök urunk óméit, azonban már itt kifejezte, hogy az evang. 
tanítókat az állam által eszközölt új tanítói fizetés rendezés 
körül igen is számottevő, több rendbeli sérelem és megrövidítés 
érte, melyeknek megszüntetése végett egyházi hatóságainknak, 
az egyház jól felfogott érdekében is közre kell hatniok.

Az igazi tiszteletnek hálás érzése rezzent át kebleinkben a 
szeretett főpásztornak úgy ezen, valamint későbbi hasonló 
értelmű kijelentései folytán. Midőn tapasztaltuk azt, hogy van 
a ki magas, befolyásos állásában a mi ügyeinket, a mi helyze
tünket alaposan ismeri, aki jogos óhajaink teljesülése elől nem 
akar elzárkózni, hanem azokat * az ő fenkölt, nemes érzéseivel, 
de egyszersmint a haladó kor szavát megértő egyházfői bölcse- 
ségével méltányolni, azok sikerre vivésében őszintén közre
működni kész. — Hogy ott a magasabb fórumon, az egyet, 
gyűlésen — mely a sorsunkat intéző állam kormánynál közben
járni hivatva volna — milyen pártfogás és támogatásban része
sülünk ? — az már más kérdés 1 De erről itt csak annyit, hogy 
az bizony ránk nézve kielégítő, felemelő hatással eddig még 
nem tudott lenni. Érthető kíváncsisággal és érdeklődéssel várjuk 
tehát, hogy ott mit hoz számunkra a jövő ?

Ezek után tovább menve, a pénzügyi bizottság jelentésénél, 
egyesek felszólalása folytán már-már úgy látszott, hogy a kér. 
tanító-egyesületnek évi 250 K szerény kis segélyezése elmarad. 
Bizonyos segélykérvényekre ugyanis fedezet nem mutatkozván, 
a kér. lelkész és tan.-egyesület 250—250 kor.-ját kívánták néme
lyek ama célból felhasználni. Mégis a dolog nem ütött ki oly 
balul, hogy amit egyiknek ád a jobb kéz, azt a másiktól vegye 
el a bal — 250 kor. egyelőre megmaradt. (Hogy meddig? — 
azt nem tudom.)

Eme kérdésnél pedig egy pillanatra megállva s illetőleg 
kitérve, bátorságot veszek ahhoz, hogy egyéni nézetemet kinyil
vánítsam. Igaz ugyan, hogy a kér. tan.-egyesület 250 kor.-val 
való támogatása is évről-évre kockán forog, mégis szükségesnek 
vélem a segélyezés felemelésének ismételt kérését; vagy ha az 
célra vezetőnek egyáltalában nem mutatkoznék, más megoldási 
módnak keresését, hogy a kér. tan.-egyesület tagjai a szükség 
és méltányosság által eléggé megokolt gyűlési fuvar- és napi
dijakban részesülhetnének. A lelkész- és tanító-egyesületeknek
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c kérdés körüli paritásba állításánál még mindig megvan az a 
különbség, hogy amannak tagjai egyházkerületi különféle meg
bízatásaik s az egyházmegyék általi kiküldetéseik alapján a leg
nagyobb részben kapnak gyűlési költséget, mig a tanítók közül 
ily módon csak 1—2 nyerhet arra fedezetet.

(Vége következik.)
Héricz Sándor.

HYILlT T É R  .*)

E g y  kis helyreigazítás B ohár László
cikkéhez *)

' A személyeskedő vitáknak és lapharcoknak sohasem voltam 
híve s most ís csak a kényszerűség bírt rá, hogy egy táma
dásra feleljek. Tíz évi működésem alatt hét évig voltam a sió(- 
vidéki kör tagja, de az e lap hasábjain állítólag (!) ia lel
készek ellen irányuló cikkekhez eggyel sem járultam. Mindazon
által mindenkor egyetértettem a sióvidéki kör munkájával és 
tevékenységével, sőt büszke vagyok arra, hogy e munkás-egyeL 
sületnek tagja lehettem. Ha volt is tanító és lelkész közötti 
vita, úgy az mindenkor egyesek harca volt, mit senkinek sem 
szabad csak úgy ráhúznia egy egész testületre. És ilyen harc 
lesz a jövőben is mindaddig, mig Bohár László példájára akad 
lelkész, ki „megirt és meg nem irt törvények” -re való hivat
kozással diktátori hatalmát szeretné éreztetni. Sajnos nagyon 
kevés Meskó Károly van még, a legtöbb lelkész nem tud szakí
tani „a múltból áthozott elvekkel’'. (Ev. Népiskola 24. sz.)

Az ilyen hataloméreztetés szüli az elégedetlenséget és vezet 
ujságharcra. Ha Bohár László elvi álláspontról (értem alatta ev. 
egyházunk álláspontját) juttatja kifejezésre aggályait az általam 
szerkesztett javaslattal szemben, ha érvekkel áll elő és azok
kal győz meg annak helytelenségéről, úgy bizonyára tanítóbarát-

*} Kívánatos lett volna, mint már jeleztük, — ezen épen nem épületes 
dolgokkal múlt évi folyamunkban teljesen végezni, de mivel ez fizikailag lehe
tetlen volt, az „audiater et altera pars“ elve alapján közöljük a beküldött 
válaszokat, — azon reményben, |hogy ez az ügy most már csakugyan lekerül a 
aapirendről. Bár fel se merülhetne többé ilyen v ita! Szerk.
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nak tekintettük volna s tán egyházunknak is jó szolgálatot 
teljesített volna.

— De mit tett Bohár László? Először tüntetett a Sióvidék 
ellen s mikor kipattant viselt dolga, magyarázatként Haiszer H. 
elnöknek és nekem esik doronggal. Egyszerűen nem ment el 
Pálfára imádkozni, holott Pál apostol azt írja a fiatal Timótheus- 
hoz/(amilyen még Bohár is) 1., 2. rész, 1: „Intelek azért mindenek
nek előtte, hogy legyenek könyörgések, kérések, imádkozások, 
hálaadások minden emberekért.” Bohár L. felhivatott és ha 
annyi ördög lett volna Pálfán, ahány cserépzsindely a háztető
kön, hivatalbeli kötelességénél fogva el kellett voljna mennie 
imádkozni. A távolmaradással akarta talán kifejezésre juttatni 
a tanügy iránti szeretetét, melyről eddig a sióvidéki tanítóság 
meggyőződni nem tudott? Avagy ez az a hangoztatott egész
séges gondolkodás? Imádkozni bizony mindenütt és minden
kivel lehet, mert a fő az: „Minden könyörgéstekben és imádság
tokban a ti kérésitek megjelenjenek Isteni előtt” (Filip IV. 6.) 
vagyis a lelkésznek — ha az akar igazán lenni — minden 
más érzelmet ima alatt ki kell tépnie szivéből. Ha ezt nem 
teheti, vonja le belőle a tanulságot.

Általában is óriási tévedés és mondjuk jóhiszemű (?) félre
értés ömlik Bohár egész cikkéből. Először is a tanítóság törek
véseiről csak nagyon halvány fogalma lehet, hisz nagyon fiatal 
hol szerezte tapasztalatait? Ott van aztán az a hires bikácsi 
eset. Tényként csak annyit akarok leszegezni, (magam is jelen 
voltam és nem úgy értesültem, mint Bohár) hogy a jelen volt 
Tihanyi D. kir. tanfelügyelő utasította vissza elsősorban a lel
kész „gyűlölöm a tanítót” kezdetű pohárköszöntőjét. Ezt az 
esetet bizony visszafelé fejleszteni békává nem lehet, marad, ami 
volt: ökör! A tanító és lelkészi kar közötti harmóniát megbontani 
törekvő kijelentések és törekvések sem mindig a tanítókból fakad
nak, Tessék Bohár L.-nak elolvasni a támadó cikke előtti lapon 
megjelent „Tanító-theologusok” c.. cikket, mely szerint egy munka
társ az Urban a tanítókat „nem k í v á n a t o s  e l e m n e k ” ne
vezi e l: ott van aztán a bikácsi és a szomszédos sárszentlőrinlczi 
eset csak ügy mutatóba a többi jó  e g y n é h á n y  mellett. Ugye 
ezek mind a jó viszony ébresztésére inscenáltattak ?

Roppant felületes lapolvasó is Bohár L. A „lealázó gyámság” 
kifejezést ugyanis javaslatom első pontjába teszi, holott javas
latom k í v á n s á g a i  között van, melyet megelőzött a t u l a j d o n -  
k é p e n i  j a v a s l a t  5 (öt) p o n t j a .  Persze csak a nemtetsző
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részt olvasta ki, ezzel is bizonyítani akarta, hogy : a tanító és tanítói 
hivatás iránt, valamint törekvései iránt nálánál senki nagyobb 
szeretetet és megbecsülést nem hozott azf iskolából.” Azután 
határozott fölénnyel lecsépül egy lapot, melynek tán csak egy 
számát látta. Csodálom, hogy az Ev. Népiskolának, Ev. Közér
deknek, Népt. Lapjának, Az Újságnak, Magyarországnak (csak 
úgy találomra említem ezeket, hisz jóformán az egész sajtó foglal
kozott javaslatommal) stb. fővárosi és vidéki lapoknak nem esett 
neki, melyek szintén Írtak javaslatomról. Büszkén merem mondani, 
hogy Bohárnál sokkal szélesebb látkörü és egyházuk jövő sorsáért 
talán jobban aggódó férfiak elismerő hangon nyilatkoztak róla s 
nem egy lelkész, felügyelő és tanító levélben dicsérte meg külön 
javaslatom korszerűségét. Ha elolvasta volna, mint e lap előfize
tője, javaslatomat egész terjedelmében, bevezetésével és indoko
lásával együtt, akkor még a legsötétebb szemüvegen át is látnia 
kellett volna, hogy jogkiterjesztéssel a tanítóságot, ezt a „le
szakadó rosszul varrott gombot” (Alexy szerint) szorosan oda 
szerettem volna kapcsolni ev. egyházunkhoz. Javaslatom nem 
volt és nem is lehet ennélfogva támadás a lelkészi kar ellen. Ellen
keznék az különben a belém nevelt szigorú protestáns szellemmé! 
is. Olyan vidéken nevelkedtem ugyanis, mely kerületünknek ál
dozatkészségével és igaz protestáns szellemével mintául szolgál, 
hol még hire-hamva sincs a széthúzásnak és a gombamódra 
növő szektáknak. Hogy nemcsak és kizárólag a lelkészről mint 
iskolaszéki elnökről volt szó, azt javaslatom statisztikai adatai 
bizonyítják. Azt Írtam, hogy kerületünk 17 bizottságában 244 
lelkész és világi mellett csak 6 tanító tag van. A népiskolai bizott
ságban is, tehát ott, hol legjobban vagyunk érdekelve, 17 tag 
közül csak 3 tanító van. Ezen és sok más ránk tanítókra nézve 
sértő és tényleg lealázó állapotok ellen, miket Haiszer H. bővebben 
magyarázott meg! e l,ap múlt évi 24-iki számában, vettem fel javas
latom végébe k í v á n s á g o k a t .

Hogy az egyházkerület elvetette ezen kívánságokat, mindéti 
körülmények között alá kell, hogy vessem magam határozatának. 
Nem tudom milyen formában és milyen terjedelemben volt javas
latom felterjesztve, igy persze azt sem tudom, hogy hogyan 
magyarázták és miért vették le a napirendről. Annyit sikerült 
megtudnom, hogy nem a rendes utóin került fel és, hogy alaki 
hibák is hozzájárúltak a napirendről való levevéséhez.

A kerületi tanítóegyesület azonban javaslatunkat a jegyző
könyv XI. pontja szerint csak a vasi közép egyházmegyei tanító
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egyesület javaslatával együtt tárgyalta s csak azt a részt fogadta 
el belőle, mely a vjasi klözépiekét fedte. Hogy „meggondolatlannak 
és érthetetlen” -nek bélyegezte volna, arról tudomásom nincsen. 
Írtam ezen ügyben Sass J. kerületi elnök Urunkhoz is, kitől meg
tudtam, hogy az egyházkerületi gyűlésen kénytelen volt felszó
lalni és kijelenteni, hogy a kifogásolt részt a kerületi t nító-egyesület 
nem fogadta el s ha mégis fel lett terjesztve, tisztára a benyúj
tók ügye. Meggondolatlanságról és érihetetlenségről tehát sehol 
hivatalosan szó nincsen, ez csak a túlzók és Bohár véleménye 
lehet.

Hogy e lap olvasói Bohár L. helyes gondolkodásáról és 
tanügyszeretetéről maguknak helyes képet alkothassanak, végül 
egy bizonyítékot iktatott még ide, melyet ő maga sajnos kifelej
tett finom (nem hegyes és nem is hegyezetlen, hanem epébe 
mártott) tollal megírt támadó cikkéből. Történt ugyanis, hogy 
a körlelkész és körtanító bejelentették iskolalátogatásukat Sár- 
szentlőrinczen. Bohár L. mint is ko l a  s zék i  e l n ö k  (hang
súlyozom) erre ügyet sem vetett és az iskolásokat nem is rendelte 
be, sőt ezen ügyből kifolyólag még a tanügyi esperesnek is ellen
szegült. Az esperességi gyűlésnek kellett azután ezt a gondol
kodást helyes útra terelnie és bizony lett „mea culpa” rebegés.

Ezek után már mindenki tisztában lehet Bohár L.-val és nem 
is fogja őt már senkisem félreismerni. Természetes vitára már 
ilyen tanügybarátokkal és helyesen-gondolkodókkal kapható a jö
vőben nem leszek! Knábel Vilmos.

I r o d a l o m .
Az akaratszabadság problémája, irta F e j e s  Áron igazgató

tanár. A kérdés tárgyalásában filozófiai, pedagógiai, theológiai 
és szociológiái szempontok érvényesülnek. — Ara fűzve 3 kor., 
diszkötésben 4 korona. — Tanítók, tanárok, lelkészek 50% ked
vezmény mellett rendelhetik meg N a g y e n y e d e n ,  a szerző
nél, ha a pénzt a portóköltséggel együtt (20 fillér, ajánlva 
45 fillér) előre beküldik.

Emléklapok. Néhai J a u s z  Vi l m os  soproni evang. theol. 
akad. tanár emlékének megőrzésére a tanítványi hála és kegyelet 
szerény jeléül közrebocsátotta a soproni ev, theol. akadémia 
önképzőköre. Ára 50 fillér. A tiszta jövedelem egy „Jausz Vilmos 
pálya-, illetőleg ösztöndíj-alapítvány“ létesítésére szolgál. A füzet 
tartalma: Remény a sírok fölött Pröhle Henriktől. Jausz Vilmos 
életrajza Stráner Vilmostól. — A pitvarból a szentélybe, halott 
beszéd, Stráner Vilmostól. A tanítványok bücsúszava Schmidt 
János theol. hallgatótól.
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Karácsonyfa alatt. Karácsoyi versek, énekek, párbeszédek, 
imák és alkalmi beszédek gyűjteménye, család és iskola haszná
latára. Szerkesztették: Kr i ábel  Vi l mo s  és Wi k k e r t  La j os  
tanítók Bonyhádon. Ára 2 korona. — Sajnáljuk, hogy e sikerült 
könyvnek új, bővített kiadása, így megkésve, csak az ünnepek 
után jutott kezünkhez, s ennélfogva a maga idején meg nem 
emlékezhettünk róla. A második kiadásról még több elismeréssel 
szólhatunk mint az elsőről. Knábel V. és az új szerkesztőtárs 
megzenésített, többnyire 2 szólamú gyermekkarra alkalmazott 
énekekkel s imákkal, továbbá felnőtteknek szánt költeményekkel 
gazdagították könyvüket. Előbbieknek az énektanító, utóbbiaknak 
a belmisszió terén működő tanító veheti nagy hasznát az ifjúsági 
egyesületek kajácsonyfa-ünnepélyénél.

Y e g y e s e k
Gyászhir. O e s c h g e r  Adél, a bányai evang. egyházker. 

aszódi leánynevelő intézetének s a vele kapcsolatos kereskedelmi 
és háztartási tanfolyam igazgatónője, sáfárkodásának 28 ik évében. 
Budapesten elhunyt. Emlékezete legyen áldott!

Orgona-hangverseny. A nyíregyházi evang. templomegyesü
let jan. 6-án B r u c k n e r  Frigyes budapesti ev. orgonamüvész 
és D e m é n y  Arthur énekművész közreműködésével szépen 
sikerült orgona-hangversenyt rendezett, belépő-dijakkal,a templom
egyesület céljaira.

Hirdetés. Raktáram túlzsúfoltsága miatt készletemet elemi isko
láknak természetrajzi tanszerek, tanítóknak, lelkészeknek, tanároknak 
szobadíszül a rendes kereskbdelmi áron alul 30 50%-kal adom:
Ku n s z t  K á r o l y  ev. tanító, Somorja. Az alább felsorolt pél
dányok készen vannak, fel vannak állítva és azonnal szállíthatók, 
csomagolás is szállítási dijak 5 kg csomag 1 kor. 40 fillér:

á 1 kor. 50 fill. 1 pelyhes házi csibe, 1 pelyhes házi lúd, 
4 füsti fecske, 1 házi fecske, 2 széncinke, 1 kék cinke. 3 ökör
szem, 1 csuszka, 1 füzike, 1 királyka, — á 2 kor. 1 seregély, 
1 fenyves rigó, í énekes rigó, 1 fürj, 1 kis papagály, 1 selyem- 
farku locska, 1 gerle, — á 3 korona : 3 mókus, állítható, 2 falra- 
akasztható, 1 hörcsög, 1 sün, 2 tarka nagy favágó, 1 házi 
galamb, 1 karvaly, 1 sólyom, 1 szajkó, 2 mátyás, 1 macska vagy 
1 erdei bagoly, 2 kuvik, — á 6 korona: 1 fekete kánya, 1 köz. 
egerésző ölyv, 1 gatyás ölyv.
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fertőtlenítése és portalanítása

•  a 21 211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

«

T E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Főnagy-féle dnstless 8 3  m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 d >rab pias^ava-seprö K 1.60
Fizetendő tetszesszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkül- 

detnck.
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O rgona- és lo.a.rrociorii,u.na.g3rár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országik Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók 

R á k o s p a lo t a  (Budapest mellett),
ÁLAPÍTTATÜTT 1861. ÉVBEN.

j  , ,, Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás mindeu viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.

Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Amerikai C O TT A G E-szivólégrendsze r

H A R M O N I U M O K A T
valamint európai rendszer szerint 

' legolcsóbban szállít —

PAJKR REZSŐ és TSA
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 

minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.

5 évi jótállás. Árjegyzék in gyen  és bérm entve. 5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

P edálos harm óniam ok m in d k é t ren d sze r s z e r in t  és m inden nagyságban p o n to s  o rgona- 
- ^ o -  m ére tekkel tem plom ok, szem inárium ok ré szé re  és m in t gyakorló  o rgonák . -<=*— ■
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók éspianinikról). 

Alapittatott: 1867. évben.

A N G S T E R  J. é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelbe '.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítésekét o'csón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



A F ran k lin -T ársu la t kiadásában B u dap esten  
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA 
KÖNYVEI

Engedélyezte a  m agyarországi ág. li.ev.egyház egyetem es 
közgyűlése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ik pont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Á bécé  é s  o lv asó k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve________________ ________ ________50 fillér.
A m in iszter i engedélyezés s z á m a : 116587/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 lillér.

A m in iszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharmadik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve_______ _______________ ________ _ 1 K 80 fillér.

A m in iszter i engedélyezés szá m a : 139052 1907.

— Lesebuch für die II. und  III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl F rühw irth . Zweite, nach  
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 lillér.

Az oszlott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv a l l .  osztály számára.

Kötve_______________________________________ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára___________  88 a
— a a IV. « « ___________ 1 K 30 a * j
— a az V/VI. 4 4 _________ Előkészületben.

T ankönyvül v a ló  alkalm azás céljából sz ívesen  küldünk m utatvány- 
példányt m indazoknak, akik eziránt levelező lapon  hozzánk fordulnak.





FRAN KUN-TÁRSULAT
OutapMt. Cf. CcrttmwKca 4 

Btdfiietnl lebet a kladohlootulban 
te minden kónyokertekedeeben.

a» wti.

Mutatványszám ingumi

Mutatványszám ingyent

‘J Ó  V A J T Á S '
a  legkedvesebb képes gyermeklop.
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ELŐFIZETÉSI ARA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A  LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DUAK 
A  SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.
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Szerkesztői üzenetek.
S. E. Nyíregyháza. L. B. cikkeit szívesen veszem. A már itt levővel 

•orra kerítem. A jelzett címekre elküldtem a lapot. — Sch. M. KesnyS. A dol
gozatokat szivesen várom. — B. L. Sározentlörinc. A pótlás megtörtént. A napi 
kérdéseket tárgyilagosan lejtegető cikket mindig szívesen közlöm. — L. K. Modor. 
Nagy örömmel vettem ezt a nagyon talpra esett választ. Az nem baj, hogyha a 
jelzett dolgozatot több részletre kell osztani. — A. L Cegléd. De igen eíhall* 
gáttá! ?! A kívánt lappéldányt elküldtem..

FIGYELMEZTETÉS. Mindazokat, akik folyóiratunk jelen szá
mából küldött mutatványpéldányt is megtartják (az 1. s 2. szám
mal együtt), előfizetőinknek tekintjük s cimökre az előfizetést 
tartozásba vesszük. Aki tehát nem akar előfizetni, küldje vissza 
a lapot s így nem fog nekünk továbbra is fölösleges munkát és 
költséget okozni. A szerkesztőség.
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Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellem i részé t ille tő  
közlem ények, valam in t az 
előfizetési és 'liirűe té si d ijak  
a  szerkesztő i éghez (Sopron) 

kü ldendők.

Felel szem' és meló: 
PAPPJ ÓZSEF.

M egjelenik m inden  hő elején 
és közepén.

Előfizetési á ra  : egész érre 
8 korona, fé lévre  4 ko rona , 

negyedévre 2 korona.

r
É rettség i b izonyítvány  és tan ító i 

oklevél.
Az „Ösvény“ megpróbálja azt a kérdést: való-e a tanító 

a theologiára? helyes mederbe terelni és talán megoldáshoz 
segíteni az által, hogy „érdeklődő tanítóinknak egy-egy nyári 
szünidőben theoiogiai tanárok által a theologia egyes stúdiumai
ból tanfolyamok rendeztetnének.“ Teljesen egyetértünk Severus 
azon nézetével, hogy a theologiába való rendes felvételhez érett
ségi bizonyítvány nélkülözhetlen és hogy ezt semmiféle felvételi 
vizsgálat és a legkitűnőbb tanítói oklevél nem pótolhatja. A theo- 
logus nem haladhat a klasszikus nyelvekben való alapos tudás 
nélkül, ezt a tudást pedig nem adhatja a képzőintézei a leendő 
tanítónak. Jól esik, midőn Severus rávilágít azon szomorú 
viszonyra, mely „talán sok helyen egymást meg nem értő lel
kész és tanító közt az egyház mérhetetlen kárára dúl.“ Bizony 
jó volna, ha egyházunk ez a két támassza, boldogabb jövőnk 
ez a két pillére egyetértő, vállvetett, kölcsönös szeretet által át
hatott munkában közelebb kerülne egymás mellé.

A rokonszenvet keltő cikkben a következő észrevétel 
ragadta meg a figyelmemet: „ k é t s é g t e l e n ,  h o g y  a t a n í t ó i  
o k l e v é l  t u d o m á n y o s  é r t é k e  n e m ér fel  az é r e t t 
s é g i  b i z o n y í t v á n n y a l ,  nemcsak a latin és görög nyelv 
miatt, hanem p. o. a magyar irodalom és történelem oktatásának 
terjedelme és módszere miatt.*) Egyetemekre tanítói oklevél alap
ján egyáltalán nem lehet beiratkozni.“ Ehhez van megjegyzésem. 
Nem akarok arra mutatni, hogy a törvény bizonyos tekintetben 
egyenlővé teszi a matúra és a tanítói oklevél kvalifikációját, mert

*) Ezt csakis a tanítóképzők tantervének nem ismerése mondathatta az 
érdemes cikkíróval. Szerk.
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itt belső, tehát tudományos értékről van szó. Igaz, hogy a 
képzőintézet nem foglalkozik a klasszikus nyelvekkel, de azt a 
reáliskola sem teszi és azért meg sem szokás a két középiskola 
matúrája között tudományos különbséget keresni. Ami pedig 
a két példának felhozott tantárgy terjedelmét illeti, nem látok a 
képzőintézetek legújabb tanterve nyomán lényeges különbséget. 
A képzőintézet célja más, tehát máskép csoportosítja a tantár
gyakat és azok anyagát. A képzőintézet összeköti a hazai törté
nelmet az alkotmánytannal és a három alsó osztályban nagy 
súlyt helyez a földrajzi oktatásra. A képzőintézet nem szorítja a 
magyar irodalom tanítását a negyedik tanévre, amennyiben a 
tanterv azt mondja: „Ami irodalmi történeti ismeretet a korábbi
nyelvi és irodalmi tanitás nyújtott, azt az áttekintés a IV. osz
tályban kiegészíti és rendezi.“ Különben nem a gymnasium és 
a képzőintézet két tantárgyának összehasonlításából kell Ítéletet 
meríteni, hanem a két intézet összes munkájának összevetésétől. 
A képzőintézeti oktatás gerincét a pedagógia és annak alapvető 
tudományai képezik. Az utóbbiak közül nagy fontosságú a lélek
tan, mely nem csak a paedagogia elméletét, hanem a gyakor
lati oktatást is áthatja. Az a növendék, ki a külvilágnak a gyer
mek lelkére való hatását, az ellenhatásból keletkező lelki állapo
tokat folyton megfigyeli és arra alapítja kezdő oktatói műkö
dését, kit vezetői figyelmeztetnek, hogy szem előtt tartsa a 
múlt és jelen kulturértékeit, hogy azokat a gyermek fejledező 
lelkében öntudatra ébressze: az olyan szellemi munkát végez, 
melyet határozottan méltányolni kell. A képzőintézeti növendék 
átfutja továbbá a nevelés történetében az emberi tudás és törek
vés oty mezejét, melyen a váltakozó bölcsészeti rendszerek 
nyomai észlelhetők. Az a növendék, ki Amos Comenius, Pesta
lozzi és Herbart életével és műveivel foglalkozik, élvez hasonló 
lélekemelő és — fejleszfő erőt, mint aki Julius Caesar vagy 
Horatiusszal foglalkozik. Az a nézet, hogy a gymnasium tudo
mányos, a képzőintézet elemi alapon tanít, rég túlélté magát, 
mert tudományos alapja nincs. Minden oktatásnak tudományos
nak kell lenni minden tekintet nélkül arra a terjedelemre, melyet 
már befutott, különben ellentmond saját fogalmának. Az ele
meket is csak az érti, ki hozzájuk le tud bocsátkozni, és az, a 
ki csak az elemeket tudja, arról némi paradoxonnal lehet mon
dani, hogy még az elemeket sem tudja. A tanterv is azt 
mondja: „A képzöintézet a leendő tanítók miveltségét az adott 
körülmények között elérhető legnagyobb színvonalra kell, hogy



emelje; mert csak is az igazán miveit tanító lehet jó tanító!“ 
Az a körülmény, hogy a képzőintézet szakiskola, nem szállíthatja 
le a tanítói oklevél belső értékét. Mert hisz a tanító életfeladata, 
mindennapi munkája az, hogy a nemzet kulturértékeit átértse, 
átérezze és átadja a jövő nemzedéknek; hogy minél mélyebben 
belepillantson az emberi lélekbe, annak egyéni természetébe és 
keresse a legjobb utat, a legjobb eszközöket, melyek az emberi
ség céljaihoz vezetnek. Egy intézettől, mely ilyen munkára 
képesít, nem lehet megtagadni a tudományos jelzőt. A tanító 
nem iparos többé, ki megrendelésre dolgozik. Az ő lelkén for
dul meg az iskola sorsa. Ha a tanító nem láthatja a világot a 
tudomány fényében, ha innen nem szerzi meg azt a szövetné- 
ket, mely a népiskola életét bevilágítja, akkor nem is képes 
tapasztalni, hanem az marad, a minek Herbart jellemezte a régi 
tanítót, ötvenéves működés után nem ismer többet mint a maga 
ötvenéves slendriánját.

Severusszal szemben csak azt kívántam megállapítani, hogy 
a k é p z ő i n t é z e t  t u d o m á n y o s  s z e m p o n t b ó l  v é g e z  
o l y a n  m u n k á t  mi n t  a g y m n a s i u m .  A munka és ered
ménye más természetű, de nem kisebb értékű. Midőn ahhoz 
fűzök észrevételt, „hogy a tanítói oklevél alapján egyetemekre 
nem lehet beiratkozni,“ nem Szervusszal, hanem a mi iskola- 
rendszerünkkel van dolgom. Először is azt kívánom megállapí
tani, hogy vannak országok, melyek a néptanítónak megadják 
az engedélyt, hogy az egyetemen folytathassák tanulmányaikat. 
Ezen államok Szászország, Bajorország, Württemberg, a thüringiai 
államok, Oldenburg és Anhalt. A lipcsei egyetem hivatalosan 
kimutatja, hogy 1900—1909-ig 351 egyetemi hallgató jelentkezett 
a paedagogiai államvizsgához, kik között 232 néptanító (paeda- 
gogus) és 119 maturus volt. A nyert érdemjegyek a következő 
eredményt tüntették ki :

paedagogus maturus
1. érdemjegy: 79 == 34-17. 8 = 2-57.
Ha 116 == 50- 7. 23 = 23-57.
11 22 == 9-57. 44 = 36-97.
Illa 9 = 7-67.
Ili 1 = T 7.

Javító szigorlatra utasíttatott 15 paedagogus =  5"47o, maturus 
34 =  28-5%. A szigorlat eredménye kedvez a paedagogusoknak, 
azaz a tanítóknak. Talán azért is, mert a tanítók érettebb korban
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jutottak az egyetemhez és nagyobb ügyszeretettel fogtak a mun
kához, kimutatták tehát, hogy az egyetemen is tudnak haladni. 
Ugyanaz a hivatalos jelentés azt mondja, hogy 1907—1910-ig 
616-an jelentkeztek a bölcsészeti fakultásnál a tudori szigorlat
hoz, kik között 41 paedagogus volt. A tudományos értekezésre 
vonatkozó érdemjegyek következőleg oszoltak el :

paedagogus maturus
1 érdemjegy 13 =  32% I 46 =  8%
11 28 =  68% 11 279 =  49%
111 III 186 =  33%
IV IV

o'oIILO

Ez az eredmény sem kedvezőtlen. Bizonyítja, hogy a . nevezett 
államok egyetemeinek kísérletei csalódást nem okoztak és hogy 
a tanítókat a jövőben is szívesen fogják látni hallgatóik sorában.

Ha arról van szó : mit keres a tanító az egyetemen ? a 
dolog könnyebb megértetése céljából más kérdéssel szolgálok, 
mit keres az állatorvos az egyetemen és nem sokára a patikus 
is? Nem kicsinylem ezen két foglalkozást, elismerem, hogy 
tudományos készültség nélkül szakavatott működést nem fejt
hetnek ki, de miért állítja, akkor az államhatalom, hogy a tanító 
tudományos előkészültség nélkül sikeresen tudja megoldani fel
adatát. A tanító elé a legnehezebb feladatot rakni, melyhez böl- 
cseség és művészi ihlet szükséges és őt mégis a félmíveltek 
országába visszaszorítani, igazán bizonyítja Oxenstjerna svéd 
kancellár ismeretes mondását, hogy az országok kormányzásához 
nagyon kevés bölcseség szükséges. Aki ebbe beleképzelni 
tudja magát, az érezni is fogja a tanító sorsának tragikumát. 
Hogy a tanító magasabb kimivelésre tarthat számot, példával is 
színesíthetjük. Fővárosunk a bécsi paedagogiumhoz hasonló 
intézményt létesített és kötelezi saját tanítóit, hogy ezt végig 
járják. A főváros tehát nem elégszik meg a tanító törvény által 
biztosított képesítésével, hanem ennél többet követel. Mi okból ? 
Tán csak nem azért, mintha a fővárosi gyermek feje kivül-belül 
tökéletesebb volna, mint a falusi gyermeké. És ha valaki mégis 
a társadalmi viszonyokban alapúló különbséget lát a kettő 
között, nem bizonyít-e az a meltett, hogy különbséget teszünk 
nép és nép gyermek és gyermek között ? Ez volna tehát az a 
demokratia, melyet a mi politikai hőseink hangoztatnak? Vagy 
ez is csak olyan olajcsepp, mellyel bekenik ábrázatjukat, hogy 
fényeskedjék a nép előtt választások idején! Azt se mondja
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senki, hogy a főváros teheti és hogy tartozik a maga pozícióját 
megalapozni. Mert a főváros is csak lakosságából vasalja ki az 
anyagi eszközöket, mihez tudvalevőleg az állam is ért, melynek 
szintén vannak kötelességei létérdekeinek megvédelmezése iránt. 
Az is jellemző, hogy az egyetemi tanár átlépheti az egyetem 
küszöbét, hogy leszállhasson a tanítóhoz, de a tanító nem lépheti 
át az egyetem küszöbét. Néptanító, középiskolai tanár, egyetemi 
professzor, mennyi fokozatos ugrást látnak ebben az emberek 
és a bürokratizmus ; pedig az első a kezdet, a második a foly
tatás, a harmadik a befejezés. Pedig, ha a néptanító nem szán
tott eléggé mélyen a gyermek lelkében és szivében, akkor a 
folytatás és a befejezés is érezni fogja ennek a hiánynak átkát.

A délnémet államok egyetemei sem vesznek fel minden 
tanítót, de legalább nem mondják azt a jelentkezőnek, hogy 
nincs papirosa, vagy ami van, nem „ér fel.“ Követik a görög 
bölcs példáját, ki a jelentkező tanítványnak azt mondta: Beszélj, 
hogy lássalak! És ha mi hazánkban látni, azaz meggyőződni 
fogunk róla, hogy a tanítónaK van arravalósága, engedjék meg 
neki, hogy szomját és éhségét csillapítsa. Hazánkban sok jó és 
derék ember van, kik édes örömmel látnák a népnevelés felvi
rágzását. Higyjék meg nekem, hogy azt kívülről és külső eszkö
zökkel elérni soha sem lehet. A népnevelés országa, úgy mint 
az Isten országa is belül van a tanítók lelkében és szivében és 
csak ha ott gyűlik meg a szellemi erő és lelkesedés, akkor van 
reményünk, hogy látni fogjuk egy jobb, boldogabb idő szivár
ványát. Ez a szellemi erő és lelkesedés a tanítóban olyan utat 
fog keresni és olyan célt fog kitűzni, mely úgy a tanítóhoz, 
mint a tanügyhöz méltó. Lenhardt Károly.

T an ításunk  csekély eredményéről.
Időszerűbb dolgot alig végezhetnénk, mint mikor „tanításunk 

csekély eredményéről“ akarunk szólani. Tanítóegyesületi elnö
künknek a nyári gyűlésen a pályamunka felett elmondott elégikus 
szavai adják kezembe a tollat. Mivel a közgyűlés a tételt kiadta 
az egyházmegyei tanítóegyesületeknek, ebből kifolyólag azt 
hiszem nem végzek felesleges mnnkát, midőn a jövő iskola 
eszméjének megvalósítása érdekében mai oktatásunk eredményét 
pontokba összefoglalva pár szóval megvilágítom.
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A népek története alapjában egyforma, mert mindegyiket 
hatalmas gondolatok, a jelentől messze fekvő célok, e s e m é 
n y e k  elérése vezette. Eszményekért küzdöttek az emberek 
mindig és csodálatos logikája a gondviselésnek, hogy az esz
mények tömörítették is őket össze a küzdelemre. Egyet tehát 
meg kell tanulnunk az idők forgatagából: azt, hogy egyrészt az 
ideálok adnak tartalmat a küzdelemnek, másrészt az ideálok 
teszik elviselhetővé a fáradalmakat, az ideálok foglalnak rend
szerbe minden törekvést, vágyat és tudást.

És az ideálok bölcsője itt ring az emberi öntudat első 
fokán azon a küszöbön, amelyen az ösztönszerü állati élet 
ködéből átlépünk az öntudat homályosan megvilágított terüle
tére; ott ring az ismeret legelső bontakozó galyacskáján, arany
szálakra akasztott, csillogó csecsebecse alakjában, amely után 
még szinte gügyögő ajakkal, de már is nyújtjuk kezeinket; 
ott ring a tudás legelső fokán és a tudás minden céljában.

Elmondhatjuk, hogy az ideálok bölcsője az iskola terem
ben ring. Ideálok megvalósításához szükséges szellemi és 
erkölcsi erők előállítása a föladatunk az iskolában: ezt ismét 
más, messzebb menő feladatok irányítják, távolabb fekvő célok, 
amelyekben bent van fényes tartalom gyanánt népek, nemzetek 
jövendő fejlődése, jóléte, nagysága. Épen azért, aminthogy a 
néptanító munkája veti meg alapját minden tudásnak: épen úgy 
a néptanító munkája veti meg az emberi lélekben a szebb, a 
nemesebb, a saját szükebb egyéniségünk körét túllépő ideálok 
alapját is. Az iskolai nevelésnek elengedhetetlen föladata tehát 
első sorban az, hogy minden lépése, a tanítás minden ténye, a 
nevelés minden mozzanata ne öncél legyen, hanem lépcső, 
valamely magasáabb cél eléréséje. Ezek az ideálok legyenek 
vezetői, irányítói a néptanító munkájának; de ezek legyenek 
irányítói a néptanító munkáját meghatározó rendelkezéseknek, 
utasitásoknaknak, tanterveknek és szevezeteknek is.

A népiskolai ideálok tartalmukat az ember hivatásából merí
tik; azon hivatásból, amit a mai társadalomban be kell töltenie: 
világos ezekből, hogy első sorban a család, a társadalom és 
a haza által követelt feladatok végzésére kell nevelnünk.

A nevelésnek melegágya a család, virágos kertje a nép
iskola, gyümölcsöző tere a társadalom s a nemzeti állam : ker
tészei a szülők, tanítók, tanárok, papok, a társadalom és az 
állam minden rendű és rangú tisztviselői kivétel nélkül. Úgy a 
családnak, valamint az államnak és a társadalomnak megvannak
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a saját céljai, követelményei s föladatai a nevelés és tanítás alatti 
egyén, illetőleg tömeggel s a népiskolával szemben. Mindenik 
a maga számára kívánja előkészíteni a fejlődő egyént, az alakuló 
tömeget. Hozzá csatlakozik, sőt megelőzi őket a sokféle jellegű 
egyház a maga elméletével, nem ritkán elfogult egyoldalúságával, 
részt követel, részt is vesz a nevelés munkájában az egész 
civilizált világon.

Mindnyájan a népiskolára néznek, attól várnak mindent, 
mert — szerintük — az feltétlenül köteles az ő érdekeit szol
gálni. De hát van-e a népiskolának ennyi különböző igénnyel 
szemben is ö n á l l ó  cél j a,  f ö l a d a t a ,  h i v a t á s a ?

Igenis van, kell lennie !
A családi nevelés a gyermek jövőjéről, kényelméről óhaji 

s akar minden áron gondoskodni s a gyermek vágyait, hajlamait 
a legkényelmesebb legjövedelmezőbb állás felé irányítja. Ezt 
várja az iskolától is. Hivatottság, hajlam, ritkán jönnek figyelembe. 
Az iskolai neveléstől, a társadalom és az állam értelmes, hasz
nos tevékenységű, tanult polgárokat, hazafiakat, jó adófizető 
individiumokat vár. Ezért az egyetemes ismeretet és tudást tar
talmazó átlaggal látja el. Az egyház hitbuzgó, adakozásra hajló, 
áldozatkész egyháztagokat követel, emiatt elő ir jó adag dog
matikus dolgot; bibliát, éneket, imát stb. A sok kivánalom a 
népiskolát lassankínt egy kis e g y e t e m  jellegével ruházta föl. 
Ennyi kívánalommal szemben vájjon lehet-e helyesen megállapí
tani a népiskola valódi célját, föladatát máskép, mintha azt 
mondjuk: a n é p i s k o l a  e l s ő  s o r b a n  e m b e r n e v e l ő  
i n t éze t ,  ol yan a l a p v e t ő  m u n k á t  vé g e z ,  m e l y r e  
é p í t e n e k  e g y h á z ,  t á r s a d a l o m ,  n e mz e t ,  ál l am.  Esz
ményi hivatása a népiskolának: az  e r k ö l c s i  e mb e r ,  az
e r k ö l c s i  j e l l e m k i f e j l ő d é s é t  e l ő s e g í t e n i .  Ezeket 
kívánja a népiskolától az egyetemes emberi művelődés, a civi
lizáció. — Tagadhatatlan, hogy a népiskola par excellence nevelő 
in téz  et. így fogták föl hivatását a régebbi pedagógusok, ez róla 
ma is az általános nézet, meggyőződés. Ez axiómából kifolyó
lag, hogy a mai népiskola csakugyan megfelel-e e hivatásának 
akkor fogjuk megtudni, ha kritika tárgyává tesszük a mai peda
gógia minden egyes mozzanatát.

(Vége következik.)
Novak Gyula.
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T í 1 8 JL
A h it ereje.

Hűséggel harcol lelked és karod, 
Munkában töltöd éjed nappalod,
Mások javáért küzdesz szüntelen,
Munkád nyomán babér mégsem terem. 
Ne csüggedj! Folytasd munkás napjaid, 
Munkád szép jutalma legyen a hit,
Hogy van ki látja verejtékedet,
Áldva kiséri minden léptedet.

Munkád jutaima, hogy nem ismered,
Mi a nyomor, melyből csak könny ered. 
Gond, bánat fel nem szántja homlokod, 
Sorsod ellen panaszra nincs okod.
De egy véletlen, avagy önhibád 
Nehéz napokat enged jönni rád.
Ne halld a kétkedés sirámait,
Küzdj bízva újra! megsegít a hit.

Feledve önmagad, mások javát 
Keresve küzdesz egy életen á t;
Letörlőd mások bánatkönnyeit, 
önmagadért nincsenek könnyeid.
Kikért küzdöttél, elfelejtenek, 
Hálátlanságuk élve eltemet.
Feledd mindezt. Tanítson meg a hit,
Van, aki rád hinti áldásait.

Kívánságod egy hű, igaz barát,
Ki értse lelked csendjét, viharát;
Ki veled érti örömed, bajod,
Találsz egyet. — De megcsalt, elhagyott. 
Bizalmadat rabolva, ott nevet,
Hol gúny és rágalom bántják neved,
Ne tépje ez szét lelked álmait,
Mint hű barát, melletted áll a hit.
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Családi körben és ezenkívül 
Sorsod naponta azt hozza hirül,
Amerre csak fordítod szemedet,
Reád mosolyg a hűség, szeretet.
De látnod kell — a szived elszorul —
Egy-egy híved fölé sirhant borul.
Sirassad bár szerettid hamvait,
Találkozol velük, oktat a hit.

Meddő, küzdelmed vagy siker után 
Ott várod már az elmúlás útján 
Végső búcsúra Ítélet perceid — — —
Imába merülnek szeretteid.
Az elválás bár fájó, nagy teher,
A vallás az, mely most is felemel ;
Végharcődban is véled van s tanít:
Nem halt meg az, kinek társa a hit.

Tapolczai.

E g y e s ü l e t i  é l e t .

Beszámolás-féle az egyházkerületi 
gyűlésről.

(Vége.)

A gyűlés további folyamata alatt volt egy névszerinti sza
vazás is afölött, hogy Kőszegen egy nagyobb s egy tetemes árú 
belterület a fejlesztendő ev. felső-leányiskola jövendő céljaira 
megvétessék-e, vagy sem ? A fordított értelemben hangzó, (igen 
— azt jelentette, hogy ne, nem — azt, hogy az vétessék meg) 
voksolásnál aztán Koczor barátommal mi szépen kiegyenlítettük 
egymást, egyikünk — természetesen paktum nélkül — igennel, 
a másik nemmel szavazván. Ezt az eredményében is 0-t mutató 
jelentéktelenséget fel nem említeném, ha azzal kapcsolatosan egy 
tanulságos körülményre rá nem akarnék mutatni.

Ez pedig az az eljárás, amely a fentebb említett és még 
több ügynél a kér. gyűlés elnöklő vezetőségének (kiemelendően
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a püspök úr őmélt.-nak) bölcs higgadtsága, a más, ellenkező 
nézeten levők irányábani türelmében megnyilatkozott és a mi 
magában véve is nagy elismerésre méltó általános eredményé
ben pedig csak megnyugtató hatású lehet. Ezzel szemben vajmi 
sokszor tapasztaljuk, hogy a kisebb gyűléseken, ott az egyház
megyénél, sőt még a teljesen egy gyékényen levő tanító egye
sületeknél is az u. n. hivatalossal, vagy a magasabb polcról 
jövővel esetlegesen ellenkező véleménynek, meggyőződésnek 
kinyilvánítása, a minden körülmények között igenre nem hajló 
álláspont, mily ideges türelmetlenséggel találkozik s a legkevésbé 
sem helytálló, sokszor személyes élű következtetések, félremagya
rázásoknak is alapjává tétetik.

Azután vártunk és vártunk, hogy a szorosan vett tanítói 
ügyekre, a tan. egyesület gyűlésen tárgyaltakra mikor kerül a 
sor? Koczor társam az előző napi gyűlés jkvéből általunk két 
ízben is kiszedegetett s beadványul szánt iratot hűségesen szo
rongatva — az első sikertelen kísérlet után — azon tűnődött, 
hogy a felvétel reményében azt mikor adhatja be? Én pedig 
még azon is, hogy tulajdonképpen ily úton és módon kell-e 
annak a kér. gyűlés plénuma elé kerülnie és esetlegesen oda 
jutva, részesülhet-e az ott alapos elbírálásban ? 1 , . De hát — 
a tan. egy. jkönyv 10. pontjának kivételével, mely a 6-ík osztály 
záróvizsgájára kiküldendő biztos, vagy iskolafelügyelők hatásköre 
és kineveztetése körüli eljárás megtételét kívánja kér. gyűléstől 
és amelyet az el is fogadott — nem került biz az oda se így, 
se amúgy! Aminek oka és magyarázata az volt, hogy a tolna- 
baranya-somogyi tan. egyesület egy lényegében hasonló és csak 
némi részletében és kifejezéseiben eltérő felterjesztésével a kér. 
tanítóegyesületet már megelőzte. Ezzel a felterjesztéssel foglal
kozott a véleményező bizottság is, s így természetesen ez lett 
aztán a közgyűlésen annak jelentése alapján ismertetve. Szándé
kosan mondok ismertetést, mert hogy annak sorsa mi lett? 
hogy azt részleteiben mennyiben fogadta el a kér. gyűlési — 
arról annak jkve, és hogy az odajutott-e az egyet, gyűlés elé? 
— arról a tanítók egyet, gyűlési képviselője, Sass István adhat
nak felvilágosítást.

Azt azonban jól eső érzéssel kell megállapítani, hogy a 
kér. gy. ama két fontos, a tanítóság életbevágó kérdését — 
melyek az Ev. Népiskolában is részletesen ismertetve voltak: 

„A tanító s;£ méltóbb képviseltetése az egyházkormányzatban“ 
és ami az új tan. fizetés rendezési törvény alapján fenmaradt és
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előállott sérelmeink miként leendő orvoslásnak módját illeti, álta
lánosságban, jó indulattal kezelte, azoknak pártoló támogatását 
kimondotta. Az említett felterjesztésbe azonban kisebb jelentőségű 
pontjainál két lapszus is becsúszván, a kér. gy. ama pontokat 
természetesen elvetette. Ezek egyike, hogy a tanítónak — szoro
san vett iskolai ügyek körül — „döntő befolyás biztositas- 
sék“, a másik meg, hogy „felszabadíttassék a lealázó gyámság 
alól.“

A véleményező bizottság buzgó referensének jelentése alap
ján, melyben arra történt hivatkozással, hogy egyházunk szerve
zete döntő befolyást senki részére sem biztosít és hogy a másik 
kifejezés sem állhat meg, a dolog minket is feszélyezett hely
zetbe hozott. Szükségét éreztük azon kijelentésnek, hogy a kifo
gásolt pontokat kifejezett alakjukban a kér. tan. e. sem tette 
magáévá s jkvbe sem vette fel azokat. Pedig, ha Haiszer kar
társunk a tőle megszokott alaposságával, a részletekre kiterjedő 
körültekintésével a szavakra itt is jobban vigyáz és a két jelzőt 
elhagyja, vagy ami a dolog lényegét éppen nem alterálja, mással 
cseréli fel, bizonyára nem lett volna semmi kázus ezek körül 
sem ! (Nem rég olvastam csak egyik tanügyi lapban, hogy a 
reformátusok egyik egyházkerülete a többek között, hasonló cél 
elérésére végett a konventhez történt felterjesztésében „teljes 
súly és befolyás“ kifejezést használja s a fSnügyi munkásaival 
szemben itt-ott tényleg mutatkozó, felesleges gyámság alól való 
felszabadítást is szorgalmazza.)

De volt még egy momentum, amelynél aggodalmaskodó 
kifogások hallatszottak, az ev. tanítóknak igazgatói cime és jelle
génél, hogy hát ez mi akar lenni? Talán még fizetés is járna 
vele? Azt hát nem lehet ám! — Püspök urunk itt is megnyug
tatni igyekezett a kételkedőket, hogy a tanítók e nemű kívánsága 
nem is oly méltánytalan, mint azt egyesek képzelik. Hiszen az 
igazgató-tanítókat mindegyik felekezet elismerte, a mienk sem 
zárkózhatik el az elől. Pápa is megadta a címet Szutter bará
tunknak és abból jogsérelem senkire sem származik. Éljen mind 
a kettő! És találjon követésre a példa az egész vonalon. — Az 
elismerés azonban csak akkor lehet teljes, ha a titulushoz a 
vitulás is megleszen. Hogy a pápai egyházközség e téren is 
vezetni fog, bízunk benne. (Szutter kartárs úgy is panaszosan 
említi, hogy az ismétlő iskolát — azért kapott eddigi járuléka 
fizetésébe beszámíttatván — most teljesen ingyen vezeti. De hát 
hogyan állunk mi kint a perifériákon ? . Itt vannak ám még csak
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az agyon rendezett fizetés javításnak szomorú következményei, 
mert itt meg sok helyen minden beszámít, még az is, ami nincs!. 
Azaz pardon! a szolgálati idő, — a mi van — az már aztán 
itt sem !

Vége felé járt már a kér. gyűlés, mikor a fentebb említett 
ügyek ott szóba jöttek — az elnökség is kijelentette, hogy ha 
azon a napon a gyűlésnek — akkorra ugyan már alaposan meg
fogyatkozott — tagjai haza akarunk jutni, a további tárgyalással 
sietni kell. Ez aztán úgy is történt. A gyűlés csakhamar véget ért.

Többféle mondandóm volna a kerületi gyűléssel kapcsolat
ban, az ott felszínre került két életbe vágó ügyünket illetőleg, 
azokat azonban ezen — habár rövid — jelentés keretébe beillesz
teni nem akartam.

De amidőn érthető érdeklődés mellett várjuk hatóságaink 
részéről a megnyugtatásra vezethető tetteket, az illetékes tényezők 
részéről még pedig nem teljesen ismert (vagy ismerni nem 
akart?!) sérelmes és visszás helyzetünk feltárásának szükséges 
munkájához (a szerkesztő úr szives engedelmevel) egy másik 
alkalommal csekélységem is hozzájárulni kíván.*)

Mert legyenek^bár a kilátások még oly kevésbbé kecseg
tetők, a tanítóknak, most a zsinati intézkedések küszöbén együt
tes és egyenkénti közrehatással kötelességük odatörekedni, hogy 
jogos és méltányos kívánságaik kielégítést nyerjenek. Törekedni 
kell, hogy ne állhasson fenn továbbra is kér. tan. egyesületünk 
s egyben egyik zsinati képviselőnk, Sass Istvánnak azon keserű 
tapasztalatok ajapján nem rég kifejezett következtetése, hogy: 
„ha ev. egyházunk az osztr. magy. bankot kapná is meg, a 
tanítóknak akkor sem jutna abból semmi!“

Kívánnunk, követelnünk kell, hogy anyagi elbánásunk rész
ben az 1848. XX. t.-c. végrehajtása keretén, belül, részben 
pedig [az államunk bennünket külön illető intézkedései által 
teljesen megfelelő kielégítést nyerjenek, Annak a rideg, szűk
keblű önzésnek, mely az ev. tanítókat amannak előnyeitől telje
sen kizárta, emitt meg érdekeiknek minden támogatása nélkül 
„saját sorsukra hagyva“ oda dobta az állam mostoha karjaiba, 
meg kell szűnnie. Ha ev. egyházunk tanítóit buzgó munkásaiul 
meg akarja tartani, ez az egyik, a másik feltétel pedig, hogy

*) Szívesen helyt adunk neki. Szerk.



65

azoknak az egyház kebelében ne csak kötelességeik, de a meg- 
kivántató jogaik is meglegyenek.

Vajha megértenének bennünket ott fent, ahol sorsunk 
intézői helyetfogialnak! Vajha felemelkednének ott arra — az 
egyház jól felfogott érdekében levő magaslatra, amelyen a mi 
egyházkerületünk vezető egyéniségei áliani látszanak!*)

Héricz Sándor.

N Y I L T T É R .

V 3 0 S Z Ó .o

Alulírott „B. L. ur”, a, „még nagyon fiatal” (=zöld), kény
szerítve vagyok Pálfával és a „lealázó gyámság” bombájával 
(Viendő! tanító úr nevezte el így) mégegyszer foglalkozni. Sajnos 
azonban, én még most sem tudom a toliamat úgy kihegyezni, 
ahogyr Haiszer tanító úr kihegyezte a magáét, hogy az egész 
jobb sorsra érdemes ügyet a szerkesztői felelőtlenség jegyében 
megnyitott Nyilttér alá sülyassze. (Szerkesztő úr majd kikap 
érte! ?)

Hát. igaz, hogy én csak harmadik éve vagyok lőrinczi pap; 
bár az már véletlenül nem igaz, hogy egyenesen az iskola^ 
pádból, hanem igenis egy Jánossy Lajos, egy G\ urátz Ferenc 
és egy Sántha Károly odlala mellől érkeztem. Le ez különben 
is teljesen indifferens. A fő inkább azj, hogy az embernek — 
még ha rossz füle és rossz szeme volna is — e rövid idő alatt 
is éppen elég hallani és látni valója kínálkozott H. tanító úr gon
dolkodásmódjának, szó- és írásbeli karcmodorának s mindezek 
p o z i t í v  súlyának oly mértékű megismerésére, hogy p. o. leg- 
utó.bbi cikkének hetet-havat konglomeráló s vicclapokba jól beillő 
kiszólásai őszintén megfnevettető mulattatására legyenek.

A dolog lényegére nézve szerény véleményem szerint az is 
teljesen irreleváns, hogy én az én harminc esztendőmmel H. 
tanító urnák még nagyon fiatal vagyok. Találkozhatunk a köz
napi életben olyanokkal is, akik arcukon az 'évek duplájának 
barázdáival sem szokták sem beszédeikben, sem írásaikban a 
szót nálam jobban megrágni.

*) Egyházkeriileti és az oisz. tan. egyesület t elnökeinek szives figyel
mét — ha ugyan azt e helyen is észreveszik — bát.< r vagyok felhívni, hogy 
tegyék megfontolás tárgyává, miszerint az ősszel hatáiozatok hozatalár« össze- 
menenaő zsinatot idejé' en megelőzőleg nem lenne-e célszerű a gyűléseket minél 
előbb megtartani ? Esetleg Budapesten egy országos jellegű összejövetelt, mely 
a felszínen levő kérdésekkel foglalkoznék !
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Mindezeket tehát bízvást kihagyhatjuk a játékból. „
Sőt én még a takácsi esetet js ezennel kikapcsolom. Ügyi 

látom t. i. most már az írott nyilatkozatokból is, hogy maguk 
a fültanú tanító urak is eltérően értelmezték a pohár köszöntőt. 
„Egy sióvidéki tanító” határozottan sértő velejünek, H. tanító 
úr pedig már olyan irányúnak ás tartalmúnak minősíti, amellyel 
a toasztozó lelkész a tanítóság fogadásánál elkövetett esetleges 
mulasztásait igyekezett mintegy jóvá tenni. —■ Szóval én úgy 
látom, hogy ebben a kérdésben aligha fogunk már a teljes bizo
nyossághoz eljutni, hacsak Reich tisztelendő úr mégegyszer el 
nem mondja valahol — a legjobb parlamenti stenographús je
lenlétében — a köszöntőjét' Azt az egyet azonban megállapítani 
óhajtom : nekem teljességgel hihetetlen, hogy egy lelkész, akármily 
indulatokkal viseltessék a tanítóság iránt, egy tisztán tanítókból 
álló testület előtt olyan értelmű toajsiztot akart és tudott volna 
mondani, amilyen értelmet egyesek abból kimagyaráztak.

Mindezeknek a kikapcsolása után következnék most már a 
bombaügy. Szeretném, ha a továbbiakban a robbanó szer kezelési 
feltételeinek megfelelőkép tudnék vele bánni.

Csakhogy itt mindenekelőtt be kell vallanom, hogy nem 
könnyű tovább mennem. Úgy vagyok t. i. H. tanító vir írásaival, 
hogy az egybehordott sok mindenféléből nehezen tudom kivá
lasztani a szóra érdemeset; nehezen tudom elkülöníteni a velőt 
a cafrangtól, a megszívlelendő komolyat a mellőzendő szópuffog
tatástól. S úgy veszem észre, hogy mások is (pl. Sass István, tanító 
lír is) ilyenformán van velük.

Azt az egyet mégis ki tudtam venni H. tanító úr mostani 
hozzám adresszált Írásaiból, hogy főkóp az háborítja fel: miért 
éppen őt- támadom? — Erre nézve mindenekelőtt hangsúlyoznom 
kell, hogy én elsősorban azt az egész tanítóegyesületet kívántam 
és kívánom hibáztatni, amelyik' a „lealázó gyámság” meggondo
latlan kifejezésébe öntött kívánalmat határozatplag magáévá tette. 
S hogy a hibáztatás élét mégis inkább Knábel és H. tanító úrak 
ellen irányítottam, annak természetes oka az, hogy mindenekelőtt 
Knábel tanító ur volt a hibás, mikor ezt a meggondolatlan ki
fejezést megfogalmazta és előterjesztette, azután pedig' H. tanító 
úr volt a hibás, mikor az elnökben megikívántató mérséklési 
talentummal nem rendelkezvén (sőt!), a javaslatot hzon módon, 
minden kommentálás nélkül átengedte és felterjesztette. (Úgy 
veszem ki Mendől tanító úr cikkéből, hogy ő is így gondol
kodik.)

I tt  meg kell jegyeznem, hogy Mendől tanító úr nem n y i
latkozik cikkében arra nézve, vájjon ő tudott-e erről a hatá
rozatról a kérdésnek nyilvános szóbákerűlte előtt, vagy nemi. 
Ebből azt kell következtetnem, hogy csakugyan nem tudott róla; 
s ha ehhez tekintetbe Veszem azt, hogy gyülekezetem másik 
tanítója (Nagy István), aki pedig szintén ott volt. a gyűlésen, 
saját szóbeli nyilatkozata szerint épúgy nem tudott a „lealázó 
gyámság”-ról, fel kell tehát tételeznem, hogy az egyházmegye
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több más jelen volt tanítója is csak akkor szerzett felőle ha
tározott tudomiást, mikor az Éváiig. Népiskola hasábjaira került. 
Ennek a — mondom: éppen nem mindén alap nélküli — felte
vésnek a következményekóp viszont ismét csak a gyűlés veze
téséről és tárgyalási rendjéről kell kissé furcsa fogalmat al
kotnom magamnak.

H. tanító úr felelőssége tehát ■— azt hiszem, — ezekután 
eléggé meg van állapítva ebben a kérdésben. Az elnök — az 
én szerény véleményem szerint, -—• mindig elsősorban felelős 
az elnöklete alatt hozott és általa kimondott határozatokért; 
mert ha az a határozat olyan, hogy a felelősséget érte vállalni 
nem hajlandó, akkor levonja magára nézve á következtetést és 
szépen helyet ad olyan elnöknek, aki vállalja a felelősséget. H. 
tanító úrnak azonban bizonyára ínyére volt a „lealázó gyámság” 
bombájának kiröppentése.

Azok közűi a tényezők közűi, melyek e kifejezést tudó
in ásúl vették és magyarázták, még pedig egyenesen a lelkészekre 
vonatkozó értelemben magyarázták: hármat — a saját, ténye« 
zőmek nem nevezhető kicsiségemen kívül — a múltkor in egeim 
lítettem Miután azonban H. tanító úr éppen a két legtekin
télyesebb faktor állásfoglalásában kételkedik, legyen szabad az 
Ev. Őrálló m. é. 344. oldaláról, az egyházkerű 1 éti közgyűlés refe- 
ródájából a következőket idéznem: „A t ó i n  a—b a r a n y  a—s o- 
m o g y i  e s p e r e s s é g  t a n í t ó i  e g y e s ü l e t é n e k  azon, a ke
rületi gyűlés által érthetetlennek és indokolatlannak minősített 
kifejezését, hogy a tanítóság mentessék fel minden „ l e a l á z ó  
g y á m s á g ” alul, miután a kér. tanító-egyesület elnöke, Sass 
István kijelentette, hogy a tanítóság azon egyesület meggondo
latlanságával nem azonosítja magát, sőt azt tegnapi népes közgyű
lésén elvetette, azzal intézte el a (kerületi) közgyűlés, hogy az 
ügyet nem tartja méltónak arra, hbgy a jegyzőkönyvben csak 
meg is említse”. — Azt hiszem, hogy a referens ezt nem a kis- 
újjából vette; már pedig ebből az is megtudható, hogy a tolnai 
tanítóság felterjesztését nem én kereszteltem el „meggondolatlan”- 
nak, hanem maga az evang. tanítóság kerületi képviselete.

S ami az imént említett két faktort arra késztette, hogy 
érthetetlennek és meggondolatlannak' minősítse s jegyzőkönyvi 
mellőzésre méltassa a szóban forgó felterjesztést, ugyanaz indított 
engem is arra, bogy a felterjesztést intéző tanítóság egyik tekin
télyes frakciójának pálfai összejövetelétől (még a vendéglátó ma
gyar ember belénkoltott természetének megtagadásával is!) távol 
tartsam magamat. Nem kívánkozhattam azok közé az evang. 
tanítók közé, akik felterjesztésük kiáltó bizonysága szerint eifo- 
gúltan néznek a papra csak azért, mert néki is van valami köze 
az iskolához; nem kivánkozhattam azok közé, kik a papban .hoz
zájuk nem méltó, körüknek s működiésüknek csak terhére levő 
gyámot látnak; nem kivánkozhattam még akkor sem, ha a ha
gyományos szokás tán azt diktálta volna is, mert hisz eléggé 
bebizonyították felterjesztésükkel, hogy éppen ők azok, akik a
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papot és tanítót, az egyházat és iskolát egybekapcsoló eme ér
tékes hagyományokat bármikor és bármikép — még meggondo
latlanul is — megdöngetni készek. S ugyanaz a körülmény jo
gosíthatott fel engem arra a nekem magamnak legszomorúbb 
feltevésre is, hogy a sióviidéki tani tóagy le tnek, mint a tolnai 
egyik fiókjának ülésén ugyanaz a szellem ugyanolyan röppen
tyűket lesz hajlandó elpukkasztani a lelkészség ellen, aminő 
szellem a „lealázó gyámság”-ot elpukkantotta a tolnai tanítóság 
főgyűlésén. Feljogosíthatott ejrre a feltevésre ez a körülmény 
annál is inkább, mert tudtam, hagy mindakét gyűlést ugyanaz az 
elnök irányítja. Már pedig ha ezt joggal fel tehettem, akkor 
azt hiszem, — természetesnek találja mindenki, hogy Pálfán 
ülésező tanítóink közé nem kívánkozhattam.

H. tanító úr felháborodik azon, hogy az effajta röippen- 
tyúk elpukkantására őt különösképen kaphatónak Ítélem. Pedig 
ezen egy kis önvizsgálat után — ugyancsak nincs m,it fel
háborodnia. Ha nem tesz egyebet, mint egyszerűen elolvassa 
mégegyszer az Ev. Népiskolában legutóbb megjelent két cikkét, 
akkor már neki magának is be kell vallania, hogy vaktöltések 
elpukkantására a lelkészekkel szemben. különösképpen hajlandó. 
Konkrét eseteket sorol ott fel, hogy ä lelkész ezt, a lelkész azt 
tette iskolájával és tanítójával szemben. Olyan eseteket sorol 
fel, amik ha s ahol megtörténtek, akkor s ott egyszerűen pa
ragrafusba ütköző visszaélések. Csakhogy hogyan teszi ezt H. 
tanító úr Nem lő, hanem pukkant. Vaktöltéssel dolgozik s ál
talánosít, ahelyett, hogy élesre töltené puskáját — ha már puskái 
vesz a kezébe ■—■) s a 'föírvények és szabályok erejében bízva, egy
szerűen lelőné az,t a papot, ki úgy lép fel tanítójával szemben. 
(Úgy veszem ki, hogy Sass István tanító úr is hibáztatja ezt a 
vak töltéssel való lármacsjnálást.) — Ha pedig mindezt tudom, 
nem kell-e készen lennem arra, hogy ha a sióvidéki 'tanítóegylet 
gyűlésére elmegyek, ott egyszer csak kedve kerekedik magának 
az elnöknek ugyanazokat a lelkészek félé irányúló vaktöltéseket 
elpukkantani, amiket írásaiban minduntalan elpukkant?

Mindenki megütközött, azon. amit az imádkozásra nézve 
mondottam. H. tanító úr hivatásom át nem értését olvassa ki be
lőle diadalmas hangon. Mendől tanító úr kraftausdrucknak ítéli. 
Pedig nekem mindkettőre azlt kell mondanom: tévedés! Ha néha 
látszólag nagyot mondanék is<, akkor is tudóm, mit mondok. A 
közös imádkozás t. i. egészen más, mint a magánimádkokás. A 
közös imádkozásnak van egy elengedhetetlen feltétele, amit 
teológiai nyelven úgy hívnak: oongenialitás. (Magyaréi talán elég 
helyesen: együttérzés!.) Ha én a templomi gyülekezet előtt imád
kozom, abban a szent hjjszemben teszem ezt, hogy az ottlevők 
velem congeniali tálában vannak s ugyanazt óhajtják elmondani 
Istennek, amit én elmondok. Ha engem egy kötélre ítélt gazem
berhez hívnak, abban a (szent reménységben indulok, h o g y  vagy 
megteremtette már maga a szomorúan komoly valóság a conge
nial! tást, vagy személyes érintkezés, beszélgetés útján nekem ma
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gamnak sikerűi azt megteremtenem. De vájjon számíthattam.-® 
a Pálién, gyűléseaő tanítóság congemialitására azok után, amik 
történtek.? Számíthattam-e arra, hogy pl. H. tanító úr ugyanazon 
érzéseket és sóhajokat kívánja a gyűlést (megnyitó imába foglalni, 
amiket én kívánnék? — Ha congepialitás ninós: játék a kö
zös imádkozás! és semmi köze hozzá a H. tanító úr előrántotta 
farizeus és publikánus bibliai példázatának.

Azt hiszem ezekután, hogy elég szépszámú nyomós oka van 
annak, amiért a sióvidéki tanítóegylet pálfai gyűlésére nem 
mentem el. S erős bennem a meggyőződés, hogy ha véletlenül 
más lelkész gyülekezetében gyűlt volna össze a gyűlés, az a 
másik lelkész is így cselekedett volna.

De hadd térjek át végre H. tanító' úr cikkének egyetlenegy 
positiv értékű kijelentésére. A kijelentés így hangzik: „A gyám
ság tehát nem az, hogy a lelkész az iskolaszék elnöke, hanem 
abban nyilvánul, hogy m i k é n t  a l k a l m a z z a  az e z z e l  
j á r ó  j o g a i t ”. — Hát ezt azért becsülöm positiv értékűnek 
a sok negatív között, mert ez már végre magyarázata akar 
lenni a „lealázó gyámság”-nak. Csak az a baj, hogy későn jött. 
Pedig ilyesvalamire vártam legalábbis a pálfai eset óta. Mert 
higyje el H. tanító' úr, ha a pálfai meghívásra adott feleletemre 
egyszerűen csak e n n y i t  válaszol — persze ehhez elnöki tapintat 
kellett volna! •—■ s ekkép ’lehetővé teszi nekem azt az értel
mezést, hogy a „lealázó gyámság” nem minden lelkészre s így 
többek közt reárn sem vonatkozik: akkor gyülekezetem tanítóival 
együtt magam is valószínűleg szépen el kocsikázom Pálfára s 
jól is érzem ott magam abban a tudatban, hogy a tanító urak 
velem szemben nem elfogultak. Sőt többet mondok: ha a tolnai 
tanítóság felterjesztése ilyen értelmű kommentárral lett volna 
kiegészítve, bizonyosan miás elbánásban részesült volna úgy a 
kér. tanítóegyesület, mint a kér. gyűlés résziéről. — Igaz, hogy. 
azért ebben aiz esetben is lett volna egy szavam a felterjesz
téshez Akkor t. i. azt miondottam volna rá, hogy az efféle 
felterjesztés teljesen céltalan és felesleges pleonasmus, mert hiszen 
azokkal a lelkészekkel szemben, k;ik iskolaszéké elnöki jo
gaikkal visszaélnek, esetről-esetre ott van a kész törvények és 
szabályok sújtó ereje.

Egy kis baj azonban ezzel az egyetlenegy positiv kijelen
téssel is van. E kijelentés értelmiében t. i  a „lealázó gyámság” 
nekem, ki iskolaszéké elnöki jogaimmal legjobb tudomásom sze
rint még vissza nem éltem, nem ügyem. De H. tanító úr azért 
úgy jellemzi az én múltkori felszólalásomat, mintha a saját 
ügyemben léptem volna fél vádló, bíró és ekzekútor gyanánt 
egyszerre. •—• Hát ez a tény mindenesetre sokat levon H. ta
nító úr magyarázó kijelentésének az értékéből az őszinteség 
szempontjából. Ez a tény t. i. azt engedi sejtetni, hogy a 
„lealázó, gyámság” eredetileg mégis csak minden lelkész ügyévé 
akart lenni!? De hát hem óhajtok akadályt gördíteni (még az
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elkövetkezendő egyházmegyei gyűlésen sem) a kjmagyaráz- 
kodás útjába.

Még csak két megállapításra szorítkozom ezekután.
H tanító úr az egyházmegyei tanítóegyesület majdani méltó 

elbánásával ijesztget Hát erre nézve csak azt óhajtom megje
gyezni, hogy magának H. tanító úrnak nagyszavú hangoztatása 
szerint már a VI. oszt. gyermekeknek is tudnia kell, hogy senki 
a maga ügyében bíró nem lehet. Ám, ha a tanítóegylet a maga 
ideágl. elnökének heccelésére a saját ügyében mégis bíróként lépne 
fel: én ezúttal mindjárt kijelentem, hogy semminemű esetleges 
megjegyzésével és erre vonatkozó határozatával törődni és fog
lalkozni nem kívánok.

H. tanító úr sokat beszél azután még az én „egészséges 
gondeIkozásom”-ró 1. Erre nézve természetesen nem óhajtok vi
tába bocsátkozni. Csak azt óhajtom hangsúlyozni,' hogy az én 
gondolkodásom milyenségéről már H. tanító úrnál illetékesebb 
tényezők is megmondották a maguk s H. tanító úréval nem 
egészen egybevágó véleményüket. Az azonban elvitathatatlan, 
hogy nizzai a gondolkozásmóddal, aminő H. tanító úr utóbbi 
Cikkeiben csapkodja a szelet, még a megtámadott legigazabb ügyet 
sem lehetne megvédetté és közelismerést aratóvá tenni; hát még 
az a priori megtévedett ügyet! ...

Egyébként: pax nobiscum!

Ami a Knábel tanító úr cikkének utolsó bekezdésében 
említett esetet illeti, a tényállás ez! Tanítóim információja 
szerint gyülekezetemben az iskolazárásnak hagyományos szo
kás által megállapított ideje van. Tavaly ez az időpont kissé 
koránra esett az egyházi esztendő beosztása miat t ; mindamel
lett készséggel méltányoltam tanítóimnak a fennti szokásra 
történt hivatkozással támogatott kérését s megadtam beleegye
zésemet a korai iskolazáráshoz is (Ez ugyebár szintén basás- 
kodás és lealázó gyámság bizonysága! ?) Történt pedig épen 
a múlt évben, hogy a rendes körielkész időközben eltávozott 
az egyházmegyéből s a helyettes kinevezés akkorát késett, 
hogy mi már nem is számítoltunk egyházi látogatókra. S 
mikor a záróvizsgára már teljesen elkészültünk, akkor érke
zett (2—3 nappal a vizsga előtt) a kinevezett h. kör. lelkész 
értesítése, hogy jó egy héttel az általunk kitűzött vizsganap 
után jönni fog. Erre én bejelentettem néki. hogy most már 
az előkészületeket vissza nem csinálhatjuk, tehál ne is jöjjön. 
A záróvizsgát azután megtartottuk. Az alesperesi hivatal intéz
kedésére pedig az iskolalátogatók a jelzett napon mégis csak 
megjelentek. Én azonban a gyermekeket már össze nem dobol- 
tathattam s miután én az iskolalátogatás megejtésének akadá
lyait szabályszerűen idejében bejelentettem, ennélfogva az 
iskolalátogatók fuvarköltségeit sem voltam hajlandó az egyház
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pénztárból kiutalni. — Az ügy azután az egyházmegyei gyűlés 
elé került. Gyűlés előtt a kérdés referense négyszemközt fel
hívta figyelmemet az egyházmegyének egy már régebbi hatá
rozatára, melynek értelmében az egyházmegye iskoláiban a 
záróvizsga megtarthatásának ideje szabályozva van. Én erre 
— igenis, — úgy ő előtte, mint a gyűlés előtt álláspontom 
ismertetése után mea culpát mondottam, vagyis beismertem, 
hogy én vagyok a hibás, mert ha az egyházmegye határozatá
ról tudtam volna, iskoláinkat a hagyományos szokás ellenére 
sem engedtem volna korábban bezárni. — Hát ebből az eset
ből csak azt szíveskedjék Knábel tanító úr megtudni, hogy ha 
megértetik velem, hogy valamiben hibáztam, akkor van bátor
ságom elismerni és megvallani, hogy „mea culpa“, mégha a 
beismerés tényéből egyesek olyan következtetésekre jutnak is 
gondolkodásmódomra nézve, aminőre cikke végén Knábel 
tanító úr jutott. S szíveskednék ebből meg azt az óhajtást is 
kiérezni: bárcsak Knábel tanító úrnak is volna adott alkalom
mal. bátorsága az efféle mea culpázásra 1 . . . .

Bohár László.
ev. lelkész.

I r o d a l o m .
Belmisszió címen Ma j b a  V i l m o s  szerkesztésében új 

havi folyóirat indúlt meg. Yársszerkesztők : P a u l i k  János^ 
K a p i  Bé l a  s P r ö h l e  He n r i k .  Kiadja a Luther-társaság, 
az ág. h. ev. egyetemes egyház támogatásával. Előfizetési ára 
egész évre 4 korona. Az első szám cikkei: Az egyház jövője. 
Majba Vilmostól. — A keresztyén ifjúsági egyesületük. Földváry 
Elemértől. — Az irodalom a belmisszió szolgálatában. Paulik 
Jánostól. — Az egyházmegyei belmisszió-egyesületek. Kapi Bélá
tól. — Vasárnapot népünknek. Pröhle Vilmostól. — A munka 
sociális és erkölcsi jelentősége. Kapi Bélától. — Kisebb közle
mények.
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Y e g y e s e k
Luther-Társasági pályázatok.

1.
A Luther-Társaság ezennel pályázatot hirdet n é p i r a- 

t o k r a .  A népirat tárgya lehet egyháztörténeti, apoiogetikus, 
polemikus, vallásos elbeszélés, vagy sociologiai. Terjedelme egy 
vagy másfél ív. Írói díj ivenként 40 korona. De a legjobb munka 
ezenfelül az Osztroluczky-féle 100 koronás pályadíjjal jutaimaz- 
tatik. A pályázat titkos. A müvek jelige alatt küldendők a Luther- 
Társaság főtitkári hivatalába. (Budapest X Ihász a. 5. sz.) A 
pályázat határideje f. é. április 30.

M a g y a r á z ó  j e g y z e t e k  a má r  k ö z z é t e t t  t a n k ö n y v -
p á l y á z a t h o z .

Hogy a tankönyvek úgy osztott, mint osztatlan iskolákban 
használhatók legyenek, szükséges, hogy a szerző az osztott 
iskolákra legyen tekintettel. A példákon csilaggal megjelölheti a 
szerző, melyeket tekint különösen fontosaknak s az osztatlan 
iskolában átveendőknek.

1. A számtani példatárnál két-két osztály tananyaga egy 
könyvben dolgozandó fel. Az V. és VI. osztály számtani könyvé
ben feldolgozható a mértan V. és VI. osztályú tananyaga is.

2. A történelem és alkotmánytanból az V. és VI. osztály 
tananyaga egy könyvben dolgozható fel.

3. A földrajznál szintén együvé csatolandó a 111. és IV. 
osztály tananyaga és együvé az V. és VI. osztályé. A III. osz
tály tananyagánál csak az általános rész dolgozandó fel.

4. Nyelvgyakorlatok alatt fogalmazási gyakorlatok értendők. 
A csoportosítás úgy történjék, hogy a II. és III. osztályé egy 
könyvbe kerüljön. A IV., V. és VI. osztályé szintén egy könyvbe.

5. A természetrajzzal összekapcsolható a gazdaságtan ki
egészítve egészségtannal.

7. A természettanhoz kémia is csatolható.
Hogy a bírálat igazságos és objektiv legyen, a pályázat 

titkos. A szerzők müveiket jelige alatt küldjék be. De ha valaki 
már nyomtatásban megjelent tankönyvvel pályázik, akkor saját 
neve alatt küldheti be, mert megjelent tankönyvek is pályáz
hatnak.
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A Luther-Társaság elnöksége ezen magyarázó jegyzeteket 
a zsinat tisztelt tanító-képviselőivel és a soproni tanítóképző 
igazgatójával tartott értekezletből kifolyólag teszi közzé.

111.
A magyar-német és magyar-tót tipusjegyzéket a „Belmisszió“- 

lap február 10-én megjelenő II. számában mellékletként küld
jük szét.

A megrendelt magyar típusokat február hó elején szállítjuk. 
A könyvek már kötés alatt vannak. Sajnos a a megrendelések 
oly szórványosan jönnek, hogy egyöntetű végrehajtás csak nagy 
fáradság mellett lehetséges.

Budapest, 1914. január 15.
X., Ihász-utca 5. sz.

M a j b a  V i l mo s
L T. főtitkár.

Szabadság napja alkalmi gyermek színjáték március 15. 
ünnepélyre. Megrendelhető: A n d a h á z y  Er v i n  tanítónál
H o m o k o s  (Fehér m.) postai küldéssel 70 fillér.

A Háztartás, a magyar asszonyok közlönye, havonta 3-szor 
jelenik meg, K ü r t h y  Emi I né  szerkesztésében. — Aki előfizet 
e lapra Vs évre 6 Koronával, az i n g y e n  kap 20 kis füzetet a 
„Háztartás“ könyvtárából. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó- 
hivatal : Erdős József, Budapest, 11. Margit körút 5/B.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér) 
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története4,
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb 
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából készséggel 
küld:

N ag y k áro ly  (Szatmár m.)
Rédei Károly

evang. lelkész, 
főgimn. vallástanár.



Isk olák  és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21.211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

1 liter Főnagy-féle dust! ess 8 3  m. K 1.— 
1 darab bekeuőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részietekben.
Utasítások kívánatra bérmentve inejíkül

detnek.

Fónagy-féle dustless-pv-'r,? Budapest, IV,
ERDŐS JÓZSEF ÉS ■ ARSA s ziv-utcá ze/e

O xgona- é s  lia.rxxnLOXiiui.En.g3rá,r,
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.és Fia

cs. és kir. udvari szállítók
R á k o sp a lo ta  (Budapest mellett),

ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságának ellen
állnak. Szolid munka és jutányos árak.

Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Amerikai C O T T A G  E-szivólégrendszer

H A R MO N  I UM OK AT
valamint európai rendszer szerint 
--------- lego icsób b an  szállít —

P A J K R  R E Z S Ő  é s  X S A
B U D A P E S T ,

X., Delej-utca 25. szám  (T isztviselőtelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 
minden bitelképes'vevőnek.

Ara 180 K-tól tölfele. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé, 
b évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérm entve, 5 évi jótállás

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos lia rm onium ok m indkét re n d sze r  sze rin t és m inden  nagyságban pon tos orgona- 
—-=o- m ére tek k el tem plom ok, szem inárium ok ré szé re  és m in t gyakorló  orgonák.
T anerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket plánok és pianinókról). 

Alapittatott: 1867. évben.

A K S S T E B  J .  é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O r g o n á k ,  h a r m c n i u m o k
legtökéletesebb kivitelbe".

Mindennemű javításokat, hangolásokat s átépítéseket olcsón elvállalunk
Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



A F rankl in -T ársu la t kiadásában B u d ap esten  
(IV., Egyetem-ulca 4.) megjelent:

AZ

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA

Engedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyetem es 
közgyűlése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv GÍMkpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Á b é c é  és o lv asó k ö n y v . Ötödik 

kiadás. Kötve_________ ________________ „ _________ 50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szám a: 116487/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharmadik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve_______________________________________1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér. '

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv a II. osztály számára. 

Kötve___________________________________________68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály szám ára___________ 88 4
— « a IV. « <t _____________ 1 K 30 « ®
— « a z  V/VI. « « _________ Előkészületben.

T ankönyvül való a lkalm azás céljából szívesen  küldünk m utatvány
példányt m indazoknak, akik eziránt levelezőlapon  hozzánk fordulnak.



Mutatványszám ingumi





ELŐFIZETÉSI ÄRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.
*

RÖTTia GUSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON.

XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZ. 1914. FEBRUÁR HÓ.
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Szerkesztői üzenetek.
K. B. Kiskőrös. A megbízás értelmében még eddig nem sikerült R. G. 

nyomdász úrral az ügyet tisztáznom. — 8 .1. Súrd. A javaslatot várom. A külön 
lenyomat meglesz. — N. B. Nádasd. A felhozott érvet nem fogadom el. A 
nyugalomban jobban ráérsz ilyenirányú munkálkodást végezni. — Nemo. 
Köszönöm a gyors elintézést. A pótló igazítást megtettem. Sőt még én is 
megtoldottam 1 Az előre bocsátott prológus igen helyén való volt. Legyen sze
rencsénk máskor is! — V. Gy. Vó'nöck. Az eszme felvetése nagyon jó volt. 
Reményiem a kivitellel meg vagy elégedve. Kérjük további szíves érdeklődésedet.
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XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. febrnár hó.

Evangelikos Népiskola
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap sze llem i ré szé t ille tő  
közlem ények, va lam in t az 
előfizetési és h ird e té s i  dijak 
a szerkesztő t éghez (Sopron) 

kü ld en d ő k .

Felelfls s z e r ű  és Mado: 
PAPPJ ÓZSEF.

M egjelenik m inden hó elején 
és közepén.

Előfizetési á ra  : egész évre 
S korona, fé lévre  4 koron*, 

negyedévre 2 korona.

M it tegyünk ?
Bizony jó néhány éve lehet, hogy letettem toliamat azon 

elhatározással, hogy ezentúl csak csendes szemlélője lesznek a 
tanítói ügyeknek. Hallgattam, — de ügyeltem. Nagy rokon- 
szenvvel láttam egyeseknek odaadó önzetlen működését, de 
egyszersmind szomorúan kellett tapasztalnom, — különösen az 
utóbbi időben, — egyeseknek a lelkészek egyik-másika ellen 
való támadását, amely már odafajult, hogy egyes lelkészek 
miatt majdnem általánosítanak, ami azután a legbiztosabb út és 
eszköz arra, hogy e két egymásra utalt testület: lelkész és tanító
— között a kívánatos együttérzés megzavartassék, meglazíttassék,
— hogy ne mondjam egymás ellen fordúljon. Uraim I Vigyáz
zunk ! Nehogy az általánosítása vadonjába tévedjünk, mert ez 
által könnyen elérhetjük azt a kívánatos célt, hogy még jóbará- 
tainknkat is az ellenségeink táborába tereljük.

Minden testületben akadhat, minthogy akad is egy-két kifo
gásolni való egyén. Gondoljuk meg, hogy — köztünk is. Sze- 
retnők-e mi is, vagy bármely testület, ha ezen néhány tag után 
biráltatnék el? — Hagyjunk tehát békében olyanokat, akik erre 
legkevésbbé sem szolgáltak rá. Sőt még a ma még velünk nem 
rokonszenvező egyénekkel szemben is jobban válogassuk meg 
a hangot, s így lehetővé váiik, hogy a Saulusokból még „Pál“ 
apostolok is lehetnek.

Ennyit barátságos figyelmeztetésül — számunkra.
Azonban ma talán jobban, mint azelőtt, — jobban meg

gyanúsítanak engem is ezen jóindulatú soraimért, s elsősorban 
szememre vetik, hogy „álnév“ alatt irok. Pedig ez sem áll. 
Tudják Önök, — e lap olvasói — hogy az én nevem a múltban 
is ez voltTE’ alatt Írtam, ez alatt kaptam „cirógatást“ úgy Hai-
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szcréktől mint Mementóéktól. Magamhoz — nevemhez — mara
dok tehát következetes most is. Talán emlékeznek régebbi 
soraimra, amidőn a tanítói ügyekkel gyakrabban foglalkoztam e 
kedves lapunk hasábjain, hogy a személykedés sohasem volt 
kenyerem, s így lesből soha senkire sem nyilaztam. Nem is 
teszem most sem, valamint a jövőben sem.

Mindig a közügyet tekintettem.
Ezt akarom most is, amidőn rezerváltsájgomból kilépve 

most újra tollat fogok, s Önök figyelmét egy bizonyos dologra 
felhívni szándékozom.

A dunántúli ág. bitv. evang. egyházkerület pénzügyi bizott
sága f. évi február 3-án Sopronban tartott gyűlésében áldott 
lelkű főpásztorunk, a püspök indítványa ellenére is kimondta, 
hogy a kerületi tanítóegyesületnek a segétyt (a múlt évben 250 K 
volt) nem adhatják meg, mivel erre absolute nincsen fedezet.

Azok, akik a kerületi gyűlésen részt szoktak venni, jól 
tudják, hogy éveken keresztül a segély megadása csak alig-alig 
ment keresztül. A múlt évben Kőszegen tartott kerületi gyűlés 
már épen törölni akarta, mégis főképen szeretett főpásztorunk 
pártfogása folytán még azon évben megnyerte az egyesület. (Az 
ezen tárgy feletti vita hevében hangzott el egyik világi úr ajká
ró l: „Eddig azt mondották, hogy a papzsák“ telhetetlen, de most 
már azt kell mondanunk, hogy a „tanító zsákja“ az.

Ha megnyerte is akkor, de az akkor és ott 86. pont alatt 
hozott határozata már a további segélyezésnek meghúzván a 
lélekharangot, kimondta, hogy ezt a segélyt jövő évre nem biz
tosíthatja.

Nem is biztosította, sőt — mivel erre fedezetet a pénzügyi 
bizottság nem talált, nem is adhatja meg.

Tehát nem is lesz meg.
Aki ismeri a kerületi tanítóegyesület pénzügyi viszonyait, 

az nagyon jól tudja, hogy ezen határozat mit jelent számára. 
Nem kétséges előttem, mert hiszen az egyesület erre a segélyre 
alapította egész számítását, miszerint ezen segély megszűnte 
pénzügyi válságba sodorhatja az egész egyesületet. S a pénz
ügyi válság kihatása érezhető lesz még a szellemi téren is !

De ha ez a dolgon, — a segély megszűntén nem változtat!
Efölött azután, akinek tetszik, boszankodhatik, mérgelőd

hetik, aszerint, amint kinek-kinek temparamentuma hozza magá
val, azonban ez és semmi más, nem változtatja meg a szomorú 
valót, a tényt.
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Mit tegyünk hát most?
Mérgelődjünk? Eh! Az árt az egészségnek.
Búslakodjunk? A bánat rövidíti az életet.

Vagy talán üssük, marjuk a segély megtagadóit? Eh ezzel 
csak rontunk helyzetünkön és az ügynek sem használunk.

Amint tehát láthatják Önök, az én temperamentumom olyan, 
hogy én sem mérgelődni, sem búslakodni, sem marakodni nem 
szeretek. A rám zudult bajok között (Ej! Jóságos Istenem! 
Pedig de sokszor volt benne bő részem!) inkább keresem a 
megoldást, a szabadulást.

A segély nélkül a kerületi tanítóegyesület el nem lehet, az 
kétségtelen.

Ha annak eddigi adományozója, az egyházkerület meg
adni nem tudja, hol keressük a segély megadóját?

Az e g y h á z m e g y é k b e n !
Kérje fel minden tanítóegyesület a maga egyházmegyéjét 

erre, és én hiszem, hogy nem fog akadni olyan egyházmegye 
mely tanítói karának azon kérelmét, melyben a kerületi tanító- 
egyesület számára 20—25 K segélyt kér, megtagadná. Erre a 
példát már, mint Koczor barátunktól tudom, a kemenesaljai egy
házmegye meg is adta, amidőn köztsizteletben és szeretetben 
részesülő esperese, Varga Gyula lelkész úr (úgy-e, hogy vannak 
a lelkészi karban is tanítóbarátok ? Varga Gyulák ?) indítványára 
a kér. tanítóegyesület számára 33 K évi segélyt az egyházmegye 
megszavazott és pedig a kér. tanítóegyesületi segélyalapnak 10 
koronát, egyéb segélyképen 15 koronát, a Luthertársasági tagdíj 
fejében 8 koronát.

Kövessük ezt a követendő szép példát.
„Mindeneket megpróbáljátok.“
Én hiszem, hogy ezen irányú működésűnk célra vezet, 

illetve kérésünk az egyházmegyéknél meghallgatásra talál, s ez 
által kerületi tanítóegyesületünk ügye meg lesz mentve.

*------------  „Nemo.“
A fenti megoldási módot magunk részéről is igen jónak 

és könnyen kivihetőnek találjuk. Tisztán az egyházmegyei köz
gyűlés jóindulatán fordul meg, amiről pedig eleve is meg 
vagyunk győződve.

Azt hisszük azonban, hogy ha az egyházmegyei közgyűlés 
jóakaratát még valamivel megtoldja, jó nagy lépéssel fogja előbbre 
vinni a tanítói kar abbeli sérelmének orvoslását is, hogy a 
különböző fokozatú egyházi gyűléseken nincs kellő képviseltetése.
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A jelenlegi állapottal szemben mindenesetre nagy haladás 
lenne, ha az esperességi gyűlés a kerületi gyűlésre kiküldöttek 
közé egy-két tanítót is beválasztana megbízó levéllel, akinek ter
mészetesen a költségeit is fedezné.  Az ilyen módon kiküldött 
tanítók nemcsak a kerületi gyűlésen vehetnének részt, hanem az 
azzal egyidejűleg tartatni szokott egyházkerületi tanitóegyesületi 
választmányi, illetőleg közgyűlésen is.

Ezt a megoldást ajánljuk az egyházmegyei vezetőség szíves 
figyelmébe. Feljogosítva és felbátorítva érezzük magunkat ez 
indítvány megtételére azon körülménynél fogva, hogy egyik 
egyházmegyénk, nevezetesen a k e me n e s a l j a i ,  mint annak 
nagyérdemű esperesétől tudom, ezt a megoldási módot már 
régebben gyakorolja, vagyis a kerületi gyűlésre mindig kül
denek ki tanítókat is s ezek közül egynek a költségét meg
térítik.

Ez alapon szinte magától kínálkozik a megoldás. Kövessék 
a többi esperességek a kemenesaljiak példáját: küldjenek ki a 
kerületi gyűlésre tanítókat s közülök azt, aki az egyházmegyei 
tanítóegyesületet a kerületi tanítóegyesület választmányában kép
viseli, lássák el költséggel is. így a kerületi gyűlések alkalmával 
az egyházker. tanítóegyesület választmányának összes tagjai el 
lennének látva költséggel, az esperességek jóvoltából. S még 
hozzá az a kedvező körülmény is előállana, hogy a tanítói kar 
szép számú képviseletet nyerne az egyházkerületi közgyűlésen.

Az elmondottakat ajánlom az illetékes tényezők jóakaratú 
szíves figyelmébe. S z e r k e s z t ő .

T an ításunk  csekély eredményéről.
(Vége.)

Ha alaposan tanulmányoztuk a mai népiskola hélyzetét, 
föladatait, tevékenységének körét, eszközeit, ha gondos körül
tekintéssel vizsgálják, hogy reánk tanítókra mi minden és mennyi 
kötelesség vár ; ha a népiskola valódi céljaira való tekintettel 
bírálat tárgyává tesszük tanterveinket, tankönyveinket, a népisko
lák számára előirt tananyag mennyiségét és minőségét, azok 
földolgozási rendszerét; ha nézzük a tanító anyagi és társa
dalmi helyzetét, sajnos arra a tapasztalatra jutunk, hogy a mai 
népiskola csak r é s z b e n  felel meg nevelői feladatának, mert 
sok tekintetben túlságosan meg van terhelve a tudást és az 
ismeretet szolgáló dolgokkal.
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Mert mihelyt a gyermek öntudatra ébred, már olvasással, 
írással és számvetéssel gyötrik. Nem hagyják meg gyermekjáté
kainak színes világában, kedvteléseinek virágos kertjében, hanem 
elviszik már életének kora tavaszán a munka kopár mezejére. 
I gész iskolai pályáján, mint a nyomtató ló, átgázol azután a 
törteken, vegyítés szabályokon, a kémiának különféle metamor
fózisain, a természettan rengeteg törvényein, az általános és hazai 
történelem szövevényes labirintusain és közjogi vállalatain. Aztán 
megküzd a nyelvtan mérges szabályaival, a méréstan furfangos 
elméleteivel, elannyira, hogy mikorára a népiskolai tanfolyamokat 
elvégzi, ismernie kel! neki a görögök és rómaiak történetét, az 
egyiptomiak társadalmi viszonyait és mitológiáját. A hazai tör
ténelemből mindent apróra, beleértve 11. Lajos 40,000 forintos 
sólyom madarát is. A magánjogból ismernie kell a szükséges 
örökösöket le- és felmenőleg és az elválás formáit. Apróra meg 
kell emésztenie a különféle félemeletes határozókat, melyek any- 
nyira határozatlanok, hogy maguk a tudósok is okoskodnak és 
veszekednek egymással terminológiájukon.

Ez adatok azonban csak mind határkövek, melyek az 
anyagnak nem annyira terjedelmét, mint inkább minőségét jelölik. 
És mindezeket a képtelenségeket 6—12 éves korában kell a 
gyermeknek megemésztenie.

Ezek mellett a jellem és szivképzés, a kedély, erkölcs, 
igazság és szabadság szeretet, a kötelesség érzet, szóval az 
erkölcsi ember pedig majdnem háttérbe szóról. Emiatt az 
emberiség általános jobbulása szempontjából mérlegelve, valami 
örvendetes haladás alig tapasztalható. Pedig rég megmondta 
Locke : „Akinek hajója a túlterhelés miatt sülyed el, ha mindjárt 
arannyal és drágakővel van is megterhelve, csak a cél tévesztett 
rendszernek lesz szomorú bizonysága.“

Népiskoláink ma a tudásnak, az ismeretnek majdnem min
den ágával foglalkoznak, habár nem is nagyban. Nagyon is sok 
gondot fordítanak az észre ,  a t u d á s  az i s m e r e t  s o k o l 
d a l ú s á g a i r a  s k e v e s e t  a s z í v r e ,  a k e d é l y r e ,  a sze-  
r e t e t r e ,  a j ó e m b e r  c s a k  a n n a k  k í s é r ő j e .  A kor 
szelleme nagyon is Talleyrand és társainak hatása alatt* áll ma 
is, kik azt mondották: „Kötelesség minden polgárnak tanultnak 
és fölvilágosultnak lenni!“ Pedig még inkább kötelessége 
b e c s ü l e t e s ,  i g a z  e m b e r n e k  l enni .  Feledi a kor Co- 
meniusnak ama szavait: „Vigyázni kell, hogy az ifjúság a tudo
mányoktól tengeri betegséget ne kapjon 1“ Nem méltatja kellő
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képen azt sem, amit a régi rómaiak mondottak: „a társadalom 
alapja nem a tudomány, hanem az erkölcs !

A kor anyagisága, a sivár jelen előtérbe tolja minden téren 
az ismeretet, a tudást s ennek nyomán népiskoláink is eltávolod
nak eszményi föladatuktól, céljaiktól s a mindent tudni akarás 
sivár szárak mezejére tévednek, pedig nyilvánvaló, hogy min
den tudás és tudatlanság egymástól csak egy hajszálnyira 
vannak.

Az emberi ismeretek enciklopédiája ijesztő módon szapo
rodik, holott ki nem mutatható, hogy az ember agya a szellemi 
működés középpontja kétezer év óta egy csöppöt is nagyobbo
dott, vagy javult volna és így esztelenség a tények és legkü
lönbözőbb formulák mindig és állandóan növekedő mennyisé
gét ugyanazon koponyába belepréselni akarni. Minden esetre az 
Ítélőképesség, a kedély, az akarat, a parancsoló képzelet és az 
emberi szervezet mindazon tulajdonságainak veszélyeztetése nél
kül, melyek a lélek összhangzó működését biztosítják, nem tör
ténhetik meg. Az agy erejét tehát reserválnunk kell a helyes 
ítélőképesség, megfontolások, az értelem, a kombinációk és az 
érzelmek számára. Az enciklopédia száraz és üres számai és 
tényei nem az agyba való, hanem szekrényeinkbe és könyv
tárainkba, ahonnan bármikor előszedhetjük, mikor szükség van 
rá. Arra valók a tabellák és lexikonok, nem pedig, hogy azokat 
könyv nélkül betanuljuk. A gyermek agyát ne kínozzuk és gyö
törjük a túlságos sok elmebeli munkával. Az iskola mai eljárása 
ezelőtt kétezer évvel helyén volt, midőn a könyvek nyomtatása 
ismeretlen és az enciklopédia még igen kicsi volt, de ma már 
csak lelketlen leszakasztott darabkák azok az ismeretek, melye
ket sokszorosan a tankönyvekbe zsúfolnak, melyekkel a bevá
gandó anyagot emészthetetlenné tesszük a szeretet és érzelem 
elvesztése helyett. Tanításunk a tudást felölelő munka mellett 
nem csoda, ha csekély eredményű.

A vallásoktatás nyomán tapasztalható a vallásközöny, hitet
lenség, hitehagyás, hazugság, lopás, rablás, emberölés, gyújto
gatás, az erkölcstelenség minden fajtájának titkos és nyilvános 
föllépése fönt és alant, a mindennap roham lépésben haladó 
»világias“ életirány térfoglalása.

Természettani oktatásunk eredménye köznépünk nagy nyo
morúsága, mert nem tudja földecskéjét okszerűen kihasználni. 
A gazda szántóföldjén rablógazdálkodást űz, gyümölcsöse — 
ha ugyan van ilyen — hernyótenyésztő telep, a gazda asszony
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zöldséges keltjében csirkéket, kislibákat növel, vagy ami még 
rosszabb, gyom öli el a veteményt. A babona még ma is 
országszerte virágzik. Egy égi háború közeledtére megrémül a 
tudatlan nép, félreveri a harangokat, baltákat állít éllel ajtaja elé, 
a jégeső eltávozására. Félelmes remegések közt hányjá magára 
a keresztet, ha útja éjjel temető mellett vezet el. A régi banyák, 
boszorkányok még ma is léteznek, megrontják a teheneket, 
elviszik azok hasznát, megigézik a csecsemőt és a kis állatokat, 
mi ellen aztán csak a szenes viz, vagy ráolvasás használ.

Egészségtani oktatásunk eredménye a tisztátalanság. A laká
sokban tapasztalható poshadt, romlott levegő vígan tenyészti a 
ragályos betegségek baciuslait, pedig a vizet s levegőt mindenki 
számára könnyen hozzáférhetővé rendelte a jó Isten. A betegség 
fölléptekor tanúsított közöny megdöbbentő. Orvosi segélyről, 
gondos ápolásról már csak akkor lehet szó, midőn a kuruzslók 
kellően elkészítették a beteget a más világra, mert köznépünk 
még mindig azt tartja : „ha az Isten úgy rendelte, hogy haljon 
meg, a doktor sem mentheti meg.“

Földrajzi, történeti oktatásunk eredménye a haza iránti kö
zöny, nagy mérvű kivándorlás, alkotmányos jogok ismeretében 
való tájékozatlanság, az ebből származó képtelenségek kialaku
lása, a nemzetközi szocialismus buja terjedése, a hatóságok 
iránti bizalmatlanság, gyűlölet.

Ezek után önkénytelenül az a kérdés tolul ajkunkra, hogy 
lehet az, hogy tanítunk vallást s nincsenek hithü egyháztagok ? 
Tanítunk természettant, egészségtant, földrajzot és történelmet s 
növendékeinkre nincs hatása?

Világos az ok: tanítnnk, de nem n e v e l ü n k .
Mondani valómat a fentiekben foglaltam össze. A jövő 

iskola magvalósítását nálamnál hivatottabb tényezőkre bizom. Még 
nézeteimet sem mondom el, mert nem akarom azt megérni, 
mint az egyszeri X. . . . lelkész, kinek oda vágták : „hallgasson, 
mert még ön nagyon fiatal!“

Novák Gyula.
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A z egyetemes gyűlés jegyzőkönyvéből.
A múlt évi október hó másik felében tartott egyetemes 

gyűlés jegyzőkönyve alapján alábbiakban azon határozatokat 
ismertetjük meg folyóiratunk olvasóival, melyek evang. egy
házunk népoktatásügyére vonatkoznak.

1. A t a n í t ó k  f i z e t é s é n e k  r e n d e z é s e  kérdésében 
bemutatta fő jegyző a beérkezett felterjesztéseket, melyek követ
kező panaszokat tartalmazták: a) a felekezeti tanítók fizetése az 
államiakéval egyenlővé tétessék; b) a szolgálati idő az állomásuk 
elfoglalása napjától (tehát az idősebb tanítóknak ne csupán 
1913. évtől kezdve) számíttassák; c) családi pótlékban részesít- 
tessenek ; d) a tanítói javadalmazás körüli vitás kérdések ezen
túl is az egyházi törvénykezés elé tartozzanak; e) a tanítói és 
kántori díjazás különválasztassék; f) a kántori javadalom, ahol 
az elkülönítve nincs, ne számíttassék be a tanítói fizetésbe, ha
nem abból legalább 400 K. kántori fizetésnek minősíttessék és 
e tekintetben új díjlevelek állíttassanak ki ; g) a tanítói javadalmi 
jegyzőkönyvek újrafelvétele mielőbb foganatosíttassék és ennek 
elrendelése céljából a miniszterhez sürgős felterjesztés intéztessék ; 
h) a kántori fizetés után külön nyugdíj állapíttassák meg.

A közgyűlés az összes felterjesztéseket áttette a zsinathoz, 
hogy a sérelmek orvoslása iránt onnan tétessék felterjesztés a 
minisztériumhoz.

2. Az e g y e t e m e s  t a n ü g y i  b i z o t t s á g  tagjai, válasz
tás által kiegészítve, a következők: dr. Wagner Géza elnök, dr. 
Mágocsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, Blatniczky 
Pál, Raab Károly, Händl Vilmos, Berzsenyi Dezső, Sass István, 
Kaczián János, Vitális Gyula, Münnich Kálmán, dr. Meskó László, 
Mocskonyi József, Gombocz Miklós, Mikolik Kálmán, Fischer 
Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Hittrich 
Ödön, Rátz László, dr. Haberern J. Pál és dr. Dobrovits 
Mátyás.

Habár a fenti névsor szerint csupa érdemes, kiváló férfiak
ból áll az egyetemes tanügyi bizottság, még sem mondhatjuk 
ezt az összeállítást szerencsésnek. Nem pedig azért, mert mig 
egyfelől a bizottság tagjainak többsége nem tartozik a tanári 
vagy tanítói státusba, másrészt az oda tartozók sem képviselnek 
minden iskolafajt. Mig a középiskoláknak jutott 6 képviselő, a 
népiskolákat mindössze 1 néptanító képviseli, az is csak nehány
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év óta; a tanítóképzők, valamint a theológiai akadémiák egy 
átalán nincsenek a bizottságban képviselve. Erre az aránytalan
ságra azért mutatunk rá e helyen is, mert az a meggyőződésünk, 
hegy bármelyik fajta iskola ügyeihez szakszerüleg első sorban 
azok a tanítók vagy tanárok szólhatnak hozzá, akik az illető 
iskolákban működnek. Reméljük, hogy a zsinat ezen a hiányon 
is segíteni fog!

3. Mivel a t a n k ö n y v e n g e d é l y e z é s i  eljárás eddig 
igen hosszadalmas volt, s mivel nemcsak az Íróknak, de az 
iskoláknak is érdeke, hogy oly esetekben, mikor a tanügyi 
bizottság az engedély dolgában már májusi ülésén kedvező íté
letet mondhat, hogy ne kelljen az egyetemes gyűlésig várniok 
s ezzel az egész iskolai esztendőt veszíteniük: a tanügyi bizott
ság arra kérte a közgyűlést, hatalmazza fel a bizottságot arra, 
hogy tavaszi ülésén az addig benyújtott, megbírált és engedé
lyezhetnek talált könyveket a maga részéről engedélyezhesse 
s erről az egyetemes közgyűlésnek utólag tehessen jelentést.

A közgyűlés kimondta, hogy a bizottság a tankönyvekre 
nézve előleges engedélyt adhat, köteles azonban jelentéstétel 
mellett az egyetemes gyűlés jóváhagyását utólag kérelmezni. — 
Ez az intézkedés még inkább megkívánja, hogy a tanügyi bizott
ságban minden iskola képviselve legyen.

4. A tanügyi bizottság a megelőző évben nyert fölhatal
mazás alapján a Luthertársasággal folytatott tárgyalást a n é p 
i s k o l a i  t a n k ö n y v e k  k i a d á s a  ügyében, ennek eredmé. 
nyeképen bemutatta a szerződés tervezetet.

A közgyűlés a szerződést elfogadta.
5. Az iskolákra vonatkozó, az egyetemes gyűlés elé terjesz 

tett statisztikai kimutatásokból közöljük a következőket.
1.078,570 lelket számláló egyetemes egyházunkban az 

1912-13. iskolai évben a t a n k ö t e l e s  gyermekek száma 
177,565 volt, (a lélekszámnak 16'47o-a). Ezek közül iskolába 
nem járt 5695 (3'2°A>). A többi 171,970 gyermek oktatását 1422 
iskolában 1599 rendes és 53 segéd tanító végezte. Az 1652 
tanitó közül csak 19 nek (li% ) nem volt képesítő oklevele. — 
Új iskola épült 34 (12-vel kevesebb, mint a megelőző évben). 
Az elemi iskolákra fordított egyházi segély összege 47,304 K-val 
kevesebb volt a múlt évinél, az állami segély azonban 46,328 K-val 
több volt.

ö t tanitóképzőnknek (Eperjes, Felsólövő, Selmecbánya, 
Sopron, Szarvas) volt 304 (88 + 47 +  43 + 72 + 54) nővén-
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déke, kik között ág. h. evang. vallású volt 231 (72.6'/o), reform. 
27, róm. kath. 47, izr. 4. Magyar anyanyelvű 258 (81 1%). A 
tanárok száma volt 55. Az öt intézet képesített 64 tanítót.

6. A tanügyi bizottság, tekintettel az új orsz. képvselő- 
választási törvény ama rendelkezésére, hogy az elemi iskolák VI. 
osztályának vizsgálatára az állam biztosokat küld ki s csakis az 
ezek által aláirt v é g b i z o n y í t v á n y  bir joghatállyal, azt java
solta, kéresse meg az egyetemes gyűlés a tanügyi kormányt, 
hogy ev. iskolákba csak evang. biztosokat küldjön ki s ezek 
kinevezésénél az evang. egyházi főhatóságok által informálissá 
magát.

A közgyűlés a javaslatot elfogadta, a közoktatásügyi kor
mányhoz a jelzett értelemben fölterjesztést intéz.

7. A dunáninnem és a bányai egyházkerületek azon kére
lemmel fordultak az egyetemes gyűléshez, hogy az egyházköz
ségek k á n t o r t a n í t ó i  vétessenek fel 4—800 koronáig terjedő 
nyugdíjigénnyel az egyetemes egyházi nyugdíj-intézet tagjainak 
sorába, mivel kántori jövedelmük után az országos tanítói nyug
díjintézettől nem kapnak nyugdijat.

A nyugdíjintézeti bizottság javaslata alapján a közgyűlés 
az indítványt nem fogadta el, mert bár hitsorsos kántortanítóinkra 
nézve sérelmes az, hogy tisztán kántori jövedelmük beszámítiatik 
az átlami fizetéskiegészítésbe, de a nyugdíjigénybe nem : mégis 
kilátás van arra, hogy az orsz. tanítói nyugdíjról szóló törvény 
revíziója e sérelmet megszünteti; továbbá mert az indítványozott 
nyugdíjpótló intézkdés beleütközik az egyet, nyugdíjintézeti sza- 
szabályrendelet 6. §-ába, mely szerint nyugdíjintézetünkbe csak 
az olyan kántorok vehetők fel, akik az orsz. tanítói nyugdíj- 
intézetben tagsági jogot nem nyerhettek, úgyszintén a 25. §. 
e) pontjába, mely szerint azok, akiknek az az állami nyugdíj- 
intézetben van nyugdíjjogosultságuk, ilyennel az egyet, nyugdíj- 
ivtézetben nem bírhatnak.

Ez a circumspectus határozat elismeri a kérelem jogosult
ságát, de annak teljesítése elől a §-okba takaródzik. Mintha 
bizony azok megváltoztathatók nem volnának!? Vagy olyan 
igen biztosra veszi, hogy az orsz. tanítói nyugdíj-törvény reví
ziója ezt az égbekiáltó sérelmet rövidesen meg fogja szüntetni 
Ez esetben megnyugodhatunk a határozatban.

N. N.
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Nyilatkozat.
Nagy meglepetéssel, s igazán csodálkozva olvastam az 

„Ev. Közérdek“ f. évi 3. számában Haiszer Henrik tanító egye
sületi elnök cikkét, amelybe az „Ev. Népiskola“ múlt évi 22. 
számában megjelent cikkemből több szakaszt beilleszt a saját 
igazának bizonyítására.

Hát kérem ehhez a dologhoz nekem is van szavam, és 
pedig azért, mert én semmiféle alakban, semmiféle hajszához 
hozzá nem járulok. Ez az eljárás rám nézve annyival inkább 
meglepő, mert hiszen az egész Dunántúl lelkész és tanítói kara 
tudja rólunk azt, hogy mi az elvek, a követendő irány és még 
sok más dologban egészen ellentétes utakon haladunk.

Amit én a megsértett lelkészi és tanítói jó viszony helyre
állítása céljából írtam, azt a tülekedés igazolására felhasználni 
nem engedem. Nem engedem azért, mert én annak a megírásá
val egészen ellentétes irányt kívántam szolgálni, mint amire a 
kiszakított rész itt felhasználva lett.

Súrd, 1914. január 30.
Sass István

egyhftzker. tanító-egyestileti enlök.

T Á íl € M . &*** ■

A m ieink közül.
Voltál-e vagy egyszer, vasárnap délután,
Fehér, meszelt falú, kicsiny templomunkban,
Hol oly csend van midőn az orgona hallgat,
Hogy önszived hangját hallod amint dobban?
Szegfű, rózsa illat s egy két fojtott sóhaj vegyül el a légbe, 
Száll, megy szellemuton ama láthatatlan Istennek elébe.

Midőn besüt a nap az ives ablakon 
S besugározza a lánykáknak arcait,
Kiket ott, fehéren, oltár előtt állva 
Egy-egy angyalképpé varázsol át a hit.
Voltál-e ott akkor? s tudtál-e olvasni a néma arcokon? 
Tudtad-e figyelni a hangtalan imát a lezárt ajkakon?! . . . .
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Vagy tekintél-e az ifjak feje fölött,
Nehéz igát hordó szülők seregére ? ------
S megrokkant anyókák, hószin fejű aggok,
Mélabúsan néző reszketeg fejéje . . ! ?
Néztél-e rájuk ily ihletteljes csöndben,
A midőn úgy tartják: „angyal szállt a házra . .
Jöjj I láss körül . . . s akkor, — én vélem hitrokon — 
Szívedbe lesz e nép mindörökre zárva.

lpolyvece. Bedőkné.

A sötét karácsony.
(Történet Xll. Károly idejéből.)

Irta: Vertier von Heidenstam.*)
Karácsonyeste volt. Az: undenäsi paróchia szobájában üldögélt 

a lelkész özvegye, térdén az elhunyt számadásaival. Kuháját 
férje elnyűtt papi palástjából varrta meg és annak keményített 
zsebkendőjét durva csomóval kötötte a feje kőié és kékre fá
zott sovány ujjait a papírokra tette. Termetre néz e magas' bb 
és soványabb volt a többi asszonyoknál és mindenki gyűlöl le 
és gyalázta gonoszsága meg kapzsisága miatt. Még a réwi  jó 
időkben sem égett soha egy fággyugyertya a papházban. A 
szolgákat még télen is már hajnali bárom órakor kiverte az 
ágyból, habár alig láttak valamit a fenyőíáklya vagy a tűzhely 
világánál, hanem felmentek a padra ásítani és fec.egni. Képes 
volt azt mondani az udvaron a béreseknek, hogy ak s zák a 
hátukra a faeipőiket és kíméljék meg szombat estig. És ha va
lakit elítéltek, biztos, hogy ő volt a titkos feladó.

Már alkonyodott és ő még mindig a félig behavazott ablakon 
át a zsindelyezett fatemplom és a harangláb felé nézett. Mellette 
állt egy férfi nagy fürtös parókával a fején és szeplős, mo
solygós arccal. Trulsson tiszttartó volt, a szomszéd hámorból.

— Azt hiszi, hogy nem jön ? — kérdezte aggodaln rsan, 
az (özvegy. — Ő volt az utolsó szolgám és most, hogy be
ment a városba, még most sem jött vissza. Már három napja 
múlt. Bizonyára hétfőn ráakadhattak valamelyik korcsmában és 
az uj királyi rendelet szerint besorozták katonának.

*) A svédek legnagyobb élő költője. (Sz. 1859-ben.) Keleti tárgyú elbe
szélésekkel kezdte iról munkásságát, később úgy elbeszéléseiben és költemé
nyeiben csakis nemzeti tárgyat dolgozott föl. Ő volt. aki szakított a realizmus
sal és visszatért a romanticizmushoz. Különösen XII. Károly koronának legerő
teljesebb ábrázolója.



— Féltem, hogy baj van a gyászházban — mondta Trulsson
barátságosan — azért jöttem föl most. Ne panaszkodjék, lm 
gebritt aéném, tulajdonképpen nincs is olyan nagy különbség 
a szerencse és a szerencsétlenség között, mint azt mi gondoljuk. 
Mindegyik azzá lesz, amivé tesszük. Csak látná egyszer a szép 
öreg Soopent, az én nagyságos uramat, amint ott áll az ebédlő 
asztal előtt és kiszámolja a nagy halom pénzből az évi adót. 
Hatszáz ezüst tallért fényüzésadó az asszony külföldi selyem- 
ruháiért, hatvan tallér a csipkékért, negyven a coboly-prémért, 
húsz a finomabb kalapokért és ruhákért, négy a teáért és ká
véért, negyven az aranyos hintókért, negyven a dohányzásért 
és azonkívül a heted és azok adója, akik a birtokhoz tartoz
nak. Most gondoljuk meg, hogy a vasat aZ államnak kel'ett 
átadnia, ahonnan semmit nem kapott és az egész telepen al g 
van három munkabíró legény, akiket a műhelybe küld.ietne. És 
azért az öreg Soopen még mindig derekasan tartja magát és 
csak úgy szórja zsákjaiból a réztallérokat.*) Maga, Ingebritt 
néném, nagyon is sóvár a f öldi javak után. Mindenki ezt mondja.

— Nagy gondja van a szegénységnek! — mormogta az 
özvegy mogorván. — Még sohasem volt ilyen nagy szükség 
a népen. November óta csak fahéjkenyeret ettünk és hogy egy 
katonát tarthassunk, szegény megboldogult Vibelius maga ment 
ki a földekre, mint egy béres, amig össze nem esett és meg
halt. Öt tallérért alig kapok egy font cukrot, egy hordó heringet 
pedig csak ötvenért, a só meg száznál is többe kerül. Holnap 
karácsony; de nincs egy szál gyertyára való fagryunk. Nincsen 
papunk aki felolvasná Isten igéjét, nincsen harangozónk. A lo
vakat elvitték a sereghez és ha a szolga nem jön vissza, úgy 
végem van, mert férfi nélkül van az egcsz gazdaság- Az Isten 
szerelmére, mondja hát, hogy visszajön!

Tanácstalanúl szorítá homlokát az ablaktáblához.
— Jön már! — felelte Trulsson. Hallom a lépteit a havon.
A következő pillanatban nagy zajjal, lármával fölpattant az

ajtó. Néhány hangos katona rongyos uniformisban lépte át a 
küszöböt és utánok egy csapat elcsigázott csavargó, többnyire 
ifjak és gyerekek. Arcuk fakó és szörnyű sovány volt a fahéj
kenyértől és báránybőr darabokkal kötözték be a lábukat. Az elsők 
között megismerte a szolgát és már tudta, hogy besorozták Ka
tonának.

*) Olyan rossz viszonyok jártak, hogy réztallérokat verettek az ezüsttel 
egy értékben.
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Terítsd csak föl szíaporán, ami van a háznál! — pa
rancsolta az egyik katona és belefujt megmered» kezébe.

— Itt nincsen semmi, igazán semmi — felelte az özvegy, 
anélkül, hogy megmozdult volna.

— Majd elvesszük, ha meg nem kínálnak. Már hét órája 
bolyongunk az egyik pusztától a másikig.

A kardok megcsörrentek, a sarkantyúk összependültek, a 
katonák suttogtak, Ingebritt asszony pedig ide oda hajlongott 
a széken és ujjaival kötője szélét gyűrő gette. Kérdőleg tekintett 
a szolgára. Az csak bámult és a fejét vakarta, végre lenézett 
a padlóra és egész halkan így szólt:

— Bizony kelmed mindig kemény szívű és fösvény volt. 
Ezért a nyáron három fekete kenyeret loptam és eldugtam a 
ládámba a padrajáróban. Ezt szeretném a szemelátt-ára megoiz- 
tani a többiekkel, mert ilyen szükségben megszűnik az ellen
ségeskedés.

A szolgák1 hangos szóval vették le a kulcsokat Ingebritt 
anyó- övéről. Fölnyitották a székiényeket és a Iád! kát. A cserép 
fazekak televoltak eldugott nyalánkságokkal és a katonák károm
kodva vittek a tűzhöz egy egész sonkát, amelyhez a férgek 
od;ai agyiak!

— Csak csendesen jó. emberek — inté őket Trulsson atyaii g 
és barátságosan. Amint a téli fagy megöli a férgeket a húsban, 
ép úgy el fogja pusztítani ez a nagy nyomorúság, amely most 
sújt minket és hazánkat, azokat a csúnya férgeket, melyek a 
szívünket rágják.

Mialatt igy beszélt, ránézett Ingebritt asszonyra, mintha 
egyedül hozzá szólott volna, ő azonban félretekintett. A liszt- 
tartó valósággal úgy beszélt, mint egy pap és háttal a tűznek 
megállt közvetlen előtte, kezét, összekulcsolta és így folytatta:

— Legyetek csak csöndben, jó emberek és ne együnk addig, 
míg nem imádkozunk! Ilyen szerencsétlen éjszakát, mint a 
mai, azért bocsát a hatalmas Isten az emberekre, hogy jókká 
és nagyokká tegye őket, hogy egy ilyen kis nép1 sokkal szebbnek 
és nagyobbnak lássák a maga szegénységében, mint a többi nagyok 
az ő aranyos pompájukban!

Az özvegy odament a nyitott szekrényhez és a fazekakat 
ide-odatologatta, csak hogy ne hallja, de azután visszafordult.

— Trulsson, én azt hittem, hogy kelmédnek lelke van . . .
— Néném ugyan kemény rendet ta rt a házában, de az asz

tali imádságunkat még sem tilthatja meg.



A durva legények erre megálltak a fal mellett ás össze
kulcsolták kezüket. Ingeb ritt asszony mindezt nyugodtan nézte, 
a tiszttartó pedig lassan, minden szót megnyomva, elkezdte a 
Miatyánkgot.

Az özvegy izgatottan gyürkéi te kötőjét, reszketett és félre 
akart nézni, de a tiszttartó szelídségével mintegy kényszerítette, 
hogy találkozzon a tekintetük és minden alkalommal izgatottan 
fellélegzett. Midőn oda értek: „A mi mindennapi kenyerünket 
add meg minékünk m a ...” — hirtelen közbeszólt:

— Ne tovább!
— Mit? Ne mondjam tovább az Űr Imáját?
— Ne ma éjszaka! Majd holnap reggel.
Megragadta a karját és úgy vonszolta ki az előszobába.
— Fösvénynek és keményszívűnek mondott — szólalt megi 

olyan hangon, mintha nem is a nyelve, hanem maga a szive 
beszélne

— Bizony azt mondtam.
— És még azt mondta, hogy ilyen szükség mint a mostani 

azért, szakadt reánk, hogy jóvá és naggyá tegyen.
Az intett a fejével.
■— Ügy hát kövess! — suttogta és kimentek a téli éjszakába.
A hó olyan keményre fagyott, hogy járni lehetett rajta 

és a csillagok ragyogtak a sötét háziak fölött, melyekben most 
senkisem lakott és senkisem tett ki. zabkévét a madaraknak.*) 
Zúgó északi szél süvített át a házak között. Szorosan a esűrfalak- 
hoz húzódtak a szél miatt és mikor heértek az erdőbe, a fenyő- 
galyakba kapaszkodtak.

Az ijedtség elvette az eszét, gombolta a tiszttartó és 1 öl
esért formálva tenyeréből, úgy kiáltott utánna, de aZ nem hal
lotta szavát a viharban. Csak előre mutatott és ment továbbí
tó vább. Nem hitt a jószándékában és félni kezdett, de az asz- 
szonyí is szégyelte egyed .1 hagyni az éjszakában, mert tudta, 
hogy a farkasok megszaporodtak, mióta az emberek meg'ogytak.

A hidegtől és félelemtől borzongva, meggyorsíts lépteit, 
hogy megragadja és visszatartsa. Akkor vette észre, hogy be
tért egy elpusztúlt tanyára, melynek népe pesz Írben, fiai pedig 
a csatában hullottak el. A csűr összeomlott, a ház folyosóját pedig 
befújta a hó, A nyitott ajtón át kiviláglott az üres szoba £zem- 
berilevő ablakja. A tiszttartó borzadva megállott.

*) Ősi karácsonyi szokás a svédeknél, hogy minden gazda egy kévét köt 
ki a kapujára kaiácsonyi lakomáúl a madaraknak.
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A  ház falának dűlve, egy ijesztő jelenség állott, egy ma
gas alak, bundába burkolt férfihez hasinlított, fején egy nagy zeg
zugos hókoronával. Talán a jiesztisben elhunyt gazda kelt ki a sír
jából, hogy megünnepelje a "karácsonyt, mint a megboldogult 
Károly Idejében, midőn még tizenegyednapon is töltögettek a nagy 
sörös kancsókból és szakadatlan pengtek a hárfák.

Ingebritt asszony szinte megdermedt az ijedtségtől, és kezét 
szeme elé tartva, hogy semmitse lásson, berohant a szobába.

A  tiszttartónak majdnem megállóit a szívverése és lassan 
közeledett a jelenség felé. Ekkor észrevette, hogy az egy meg
fagyott jávorszarvas, amely idecsalogatva az előző telek emlé
kétől, midőn a falnál meleget és oltalmat talált, most js betért 
az elhagyott tanyára, ahol már senki sem lélegzik a mennye- 
zetes ágyakban >és nem csillog ki a tűz fénye az abl kon át.

— Oh, irgalmas Isten! — sóhajtott Trulsson lés belépett 
a szobába. — Nemcsak az emberek, hanem az erdő állatai Js 
elpusztultak.

Ingebritt asszony azonban nem hallott semmit. Kiszakított 
néhány deszkát a padlóból és a sápadt hóvilágnál előtűnt egy 
láda, körülbelől fálrőf széles és két rőf hosszú. A láda kékre 
volt festve, fehér virágokkal díszítve, két oldalán vasfogantyukkal.

Ingebritt asszony nem mert a szoba szögletébe, az üres ágyak 
felé nézni, hanem mindig úgy állott, hogy Trulsson a háta mögött 
volt. Az nem értette a dolgot, de midőn Ingebritt asszony meg
fogta a fogantyút, ő a másik után nyúlt és nem nézve 3© 
jobbra, se balra, kihozták a ládát a házból és vitték haza, 
a templom felé.

Itt letették a templom bejáratánál.
— Menj a papiakba — szólt Ingebritt asszony — és ülj 

le az asztalhoz, mint az én hívatlan vendégeim házigazdája, 
Én magam itt maradok a láda mellett és sok mindent megfoníol- 
gatok, mert holnap reggel korán kell összegyűlnünk, ha Isten 
megsegít, hogy megünnepeljük karácsonyt.

A tiszttartó engedelmeskedett és a temetőn át elment a 
papiakba, de útközben úgy gondolta, hogy az özvegynek elment 
az esze és holnap kénytelen lesz őt valami kórházba vinni.

Reggelre elült a vihar, de nem csengtek a szánkók mint 
máskor, sem a jómódú gazdák nem közeledtek párkányos nye ég
ben az úttalan úton. Több mérföldnyire az elpusztult tanyákból 
nem hallatszott sem ostorpattogás, sem kiáltás. Néhány fáklya 
világított a fák kiözlött és néhány öreg asszony és néhány béna
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gyülekezett a templom bejáratánál.' Ép férfi egy se volt köztük 
és a templpmlátogatók alig voltak tizenketten. Több volt a sír, 
mint a sirató és egy karácsony reggel sem virradt föl ily 
csöndben.

Eloltották havas facipőjükkel a fáklyákat, és midőn meg
látták Ingrebitt asszonyt a ládán ülve, húzódozva, csodálkozva 
köszöntötték. Midón az ülve maradt, fejét a kezére támasztva, 
anélkül, hogy szólna vagy intene, akkor úgy érezték, hogy még 
jobban gyűlölik.

Lassanként a papiakból is előjöttek az álmos vendégek, de 
nem hallatszott ki harangszó a pusztába, mert a harangot már 
régen átöntötték ágyúvá, amely ott pihen elnémulva valamelyik 
ditmári mocsár fenekén. Pap nem ment föl a szószékre, kántor 
sem kopogtatott a hangvillájával, hanem a szolgáló, aki már 
régóta helyettesíti, ott várt az ajtóban.

Ekkor fölemelkedett Ingebritt asszony és elsimitá haját hom
lokáról, de olyan sötét volt a templomban, hogy kezével tapoga
tódat- a padok között. Sem a tetőlámpát, sem a keresztelő kutat 
nem lehetett megkülönböztetni, sem a festést, sem az oszlopokat. 
Csak a rézgyertyatartók csillogtak a messzi oltárról a hófénynél.

„Tegnap”, mondta Ingebritt asszony, „avval fejeztük be az 
imádságot: A mi mindennapi kenyerünket add meg minekünk 
ma.” Azután hozzáfűzte csöndesen, szinte suttogva: „Bocsásd meg 
a mi vétkeinkét!” 1 <

Ekkor egy kisértetszerü, sápadt kis gyermek jelent meg a 
templomajtóban, égő fáklyával kezében. Ennek világánál föl- 
njútotta a ládát és letérdepelt a kőre. í

„A szerencsétlenség csodát csinál,” mondta, és mindegyiknek 
úgy "tetszett ezen a sötét karácsony reggelen, mintha száz viasz- 
gyertya fénye ragyogna föl a templomban.

Hat ezüst kelyhet és hat ezüst kanalat vett elő fés elosztotta 
a katonák -és azlok földhözragadt pajtásai között. Négy kövér 
pénzzel teli erszényt ü ritett ki és minden kinyújtott kézbe (ugyan
annyit számolt le, és senkit sem ért, jogtalanság a jelenlevők 
közül, és mindegyik kötőbe tett kenyeret, sót, gvüszüt meg mi 
egymást, míg csak ki nem ürült a láda és a fáklya ,el nem 
aludt. 1 lj,f; jj /;

Svédből Dr. Leffler Béla 
főgimn. tanár.
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I r o d a l o m .

Vasárnapi könyv. Kiadja az országos közművelődési tanács. 
Szerkeszti Á r k a y  Ká l má n ,  a tanács alelnöke. Kiadóhivatal: 
Budapest IV. Ferenciek-tere 3. sz. A heti füzetekben megjelenő, 
a tudomány minden ágát népszerűsítő, hasznos mű félévenként 
kötetben is megjelenik. Ára 2 korona ; aki ezt 30 fillért hozzá
csatolásával beküldi, a könyvet bérmentve kapja meg.

Lutheri és Kálvini vallásosság. Irta P r e u s s  J á n o s  lip
csei egyet, tanár, fordította dr. S z l á v i k  M á t y á s  eperjesi 
theol. tanár. A jeles értekezés Pozsonyban, Wigand K. F. könyv
nyomdájában jelent meg.

Mintalapok a fa-kézimunka oktatáshoz elemi-, gazdasági- és 
ismétlő iskolák, valamint műkedvelők számára. 1. füzet, ára 
50 fillér, összeállították: Lohr  L a j o s  és B e r e c z k  K o r n é l  
fővárosi igazgató-tanítók, kiknek tájékoztató ismertetését illetőleg 
felhívását következőkben közöljük:

„Tanterveink a kézimunka oktatást kötelezővé teszik. A 
gyakorlati irányú nevelés-oktatás e fontos tényezője megindul 
tehát az egész vonalon, hogy teljesítse azon missiót, melyet 
tőle tanításunk gyakorlati irányú kialakulása és népünk technikai 
készségének fejlesztése szempontjából elvárhatunk.

A kivitel nehéz, de végtelenül hálás és kedves feladata 
tanítótársainkra vár. De bármily nagy legyen is jóindulatunk e 
nemes cél érdekében, eddigi munkakörünk keretén kívül álló 
ezen újabb kötelességünk oly sok nehézséghez kötött, hogy 
azoknak leküzdése hosszú idők kérdése. Ezen dologi nehéz
ségek egyik legfontosabb része a saját technikai készségünk 
fogyatékos volta mellett az, hogy nem állanak rendelkezésünkre 
olyan könnyen megszerezhető és mintegy beszélő utasítások és 
rajzok, melyeknek nyomán a gyakorlati foglalkoztatás munkája 
megkönnyíttetnék. Legfőbbként a famegmunkálás elemeire vonat
kozik eme megjegyzésünk, mert a fa feldolgozásának sokoldalú
sága nyújtja számunkra a legnagyobb nehézségeket E célból 
fogtunk hozzá a famunka-oktatás „Mintalapjainak“ megrajzolásá
hoz, melyeknek elterjedése révén azon hő óhajunk teljesedését 
reméljük, hogy általuk a gyakorlati oktatás legnagyobb akadá
lyát, a munkakedvet rontó tájékozatlan tapogatódzást szün
tetjük meg.

Olcsón, könnyen hozzáférhető módon, 10 mintalapot tar
talmazó borítékban bocsájtjuk útnak sok évi tapasztalatunk révén
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szerzett munkánkat, hogy három hetes turnusokban, tehát még 
e tanév befejezése előtt teljes menetét nyújtsuk a famegmun
kálás technikai egymásutánjának. Teljes munkánkat 10 borítékban 
reméljük közzé adni, borítékját 50 fillérjével. A 10 boriték 
mintalapjaiban teljes sorrendjét óhajtjuk nyújtani úgy az elemi, 
mint a gazdasági irányú ismétlő iskolák idevonatkozó anyagának.

A sorrend teljesen a technika szempontjából állíttatott 
egybe a számok fokozatos használatának figyelembe vétele 
mellett. A megszámozott mintalapokhoz munkánk teljes befejez
tével a kivitelnél szükséges szerszámok jegyzékét is nyújtani 
fogjuk. A tárgyi sorrend a technikai készség fejlesztésének szem 
előtt tartása mellett fel fogja ölelni a fa-muka köréből mindazon 
egyszerűbb kivitelű tárgyi formákat, melyeket az iskola szükség
lete, a gyermek játékos kedve, a családi otthon kultusza és a 
gazdasági oktatás kívánalmai Írnak elénk. — Azon biztató 
reményben, hogy hézagpótló törekvésünket tanítótársaink meg
érteni és támogatni fogják, vagyunk kiváló tisztelettel: Lohr 
Lajos és Bereczk Kornél székesfőv. el. isk. igazgatók.“

A füzeteket kiadja Löblowitz Zsigmond könyvkereskedő, 
Budapest, VII. Thököly-út 40. sz.

„A magyar pap és tanító szociális kötelességei“ cimti 
müvet adott ki Ó id ófal  vy István dr., kolozsvári kir. közjegyző, 
az erdélyrészi szövetkezeti mozgalom régi, érdemes harcosa 
özv. dr. S c h u l z  Józsefné úrnővel társulva, aki ugyancsak nem 
csekély érdemeket szerzett az alsóbb néposztályok szociális 
helyzetének megjavítása, főként pedig a jövő nemzedékben a 
népjólét kérdései iránt való érdeklődés felkeltésében és ébren
tartásában. A könyv első kiadása már a múlt évben megjelent 
3000 példányban, a mostani második kiadás pedig 5000 példány
ban jelenik m eg; oly siker ez, amelyhez fogható a magyar 
könyvpiacon ritkán akad. Azt bizonyítja ez, hogy a Gidófalvy- 
Schulz könyv valóban élénken érzett hiányt pótolt és olyan 
kimeritő útmutatást ad a magyar pap és tanítóra a szociális téren 
váró kötelességekről, amelyet minden olvasó mint kész irányítást 
használhat föl.

A könyv két részből áll. Az első rész az óvó-rész, a máso
dik rész az építő-rész. Az elsőben a következő fejezetekben 
adják elő a szerzők rendkívül értékes tapasztalataikat és bölcs 
tanácsaikat: 1. A pap és a tanító a közegészségügy szolgálatá
ban. 2. Az alkohol. 3. A gyermek és az anya védelme. 4. A 
pártfogó egyesületek. 5. A ki- és visszavándorlás. A Il-ik, építő-
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rész tartalmazza: 6. A szövetkezetek. 7. Háziipar és munkás
védelem. 8. Szórakoztató- és oktatóegyesületek. 9. A pap és 
tanító társadalmi és politikai kötelességei.

A könyvet a szerzők a tanítóképzőket, teológiát, gazdasági 
akadémiát és a középiskolák utolsó osztályát végző növendékek- 
keknek, valamint a papoknak, tanítóknak, gazdáknak, körjegy
zőknek és a nép többi természetes vezetőinek szánták. Felsőbb 
iskolai növendékeknek ajándékkönyvnek nagyon alkalmas.

A könyv árát, dacára annak, hogy a második kiadás majd
nem feleannyival dúsabb és gazdagabb, mint az első volt, a 
szerzők a szövetkezetekkel szemben több példány megrendelése 
esetén darabonként 2 koronára szállították le, mig egyes pél
dány ára 2 korona 50 fillér. — A megrendelők forduljanak 
közvetlenül a szerzőhöz: Gidófalvy István dr., kír. közjegyzőhöz 
Kolozsvárt, aki a pénz előleges beküldése esetén a könyvet 
portómentesen küldi meg a megrendelőknek.

V  e g y e s e k .

Jubileum. A Protestáns Országos Árvaház érdemekben 
gazdag igazgatója: B r o c s k ó  L a j o s  a f. évben tölti be igaz
gatói működésének negyvenedik esztendejét. Erre az alkalomra 
az árvaház volt fiú- és leánynövendékeiből bizottság alakult, 
kitűzvén feladatául, hogy a jubilánst ebből az alkalomból méltóan 
megünnepli. Ez utonjs felkéretnek az árvaház volt növendékei, 
hogy tartózkodási helyüket, valamint azoknak a növendéktársaik
nak a cimét, a kikét ismerik, közöljék Papp Gézával (Budapest, 
VII. Erzsébet körút 1.), ki bővebb felvilágosítással szolgál az 
előkészítő-bizottság megbizásából.

Előfizetési felhívás. Tisztelettel értesítem lapunk olvasóit, 
hogy február elején egy 5—6 ivre (egy-egy oldal 48 sor) ter
jedő munkát bocsátottam közre „ B ö l c s e l e t i  é s  n e v e l é s -  
t u d o m á n y i  d o l g o z a t o k “ címen, amely 9 önálló tanul
mányt hoz a neveléstudomány, a bölcselet, a modern protestáns 
liberális theologia $ a vallásoktatás köréből. Ára két korona, 
amelyhez még 20 fillér porto melléklendő. Munkám az igazság
utáni önzetlen törekvés szüleménye s mindazok érdeklődésére 
számíthat, akik korunk eszméit, bölcseleti s vallási problémáit 
tigyelemben részesítik. Megrendeléseket a címemre kérem : 
Koller István, polg. isk. tanár, Beszterce, Erdély.
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Nyolcosztályú népiskola Magyarországon. Diósgyőrött, az 
állami vasgyár iskoláinál ez év szeptemberében nyílik meg az 
első 8 osztályú népiskola. Hazai népiskoláink jövő fejlődését 
jelző ügy érdekében fáradhatatlan munkásságot fejtett ki Keresztes 
Vencel igazgató-tanító, aki a leendő új típusú iskola tantervét is 
készítette. — Megjegyezzük e helyen, hogy az erdélyi szászok
nál a 8 évi népiskoláztatás már régi gyakorlat.

A cselédnevelésröl, ami napjainkban oly fontos kérdéssé 
vált, — igen érdemes sorokat olvashatunk a „ H á z t a r t á s “ 
legutóbbi számában, mely úgy a divat, mint a házimunka s a 
konyha körébe tartozó dolgokkal foglalkozik behatóan. E lap 
kiadóhivatala (Budapest, II. Margit-körút 5/b II. sz.) szívesen küld 
bárki kérésére mutatvány számot. Előfizetési ára negyedévre 3 K.

A dunántúli ág. h. evang. egyházkerület soproni főiskolája 
(theol. akadémia, líceum, tanítóképző-intézet) f. é. január hó 31-én, 
a kaszinó nagytermében zártkörű táncmulatsággal egybekötött 
h a n g v e r s e n y t  rendezett, következő tárgysorozattal: 1. Krécsy 
Ede: „Tárogató.“ Előadta a főgimn. vegyeskar : zongorán kisérte 
Hollós Sándor, főgimn. VII. o. t. 2. Kéler Béla: Magyar vígjáték- 
nyitány. Játszotta a tanítóképző zenekara. 3. Haydn J.: Trió. 
Hegedűn, csellón és zongorán előadták Simkó Árpád VII. oszt. 
Guilleaume René Vili. o. és Bancsó Ferenc VII. o. főgimn. 
tanulók, 4. Kiss József: Roboz Ágnes. Szavalta Káldy József IV. 
évf. theol. akad. hallgató. 5. Sjögren Emil: Ábránd. Hegedűn 
játszotta Nitschinger János IV. éves tanítóképzőint. növ., zongorán 
kisérte Kárpáti Sándor tanár. 6. Major J. Gyula: „Falu végén 
kurta korcsma.“ Énekelte a tanítóképző férfikara. 7. Hubay Jenő: 
Egyveleg a „Cremonai hegedűs“ cimü operából. Előadta a 
főgimn. zenekar. — A sikerült hangversenynek legkimagaslóbb 
pontja volt Nitschinger János tanítónövendék hegedű-szólója, 
melyet a nagy közönség kitüntető elismeréssel fogadott.

Harmonium,
szivólég szerkezetű, 4 oktávos, teljesen jókarban levő, 2 éve 
használt — egy nagyobb harmonium vásárlása miatt, — fele árért, 
100 koronáért eladó.

Bővebbet Gömbös Sándor ev. tanítónál, Fehérvácsurgón, 
Fehérmegye. ,



TELEF ON
177— 77.

1 liter Fónagy-féle dustless 8 3  in. K 1 — 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben
Utasítások kívánatra bérmentve tnesküi

déinek.

Fönagy-féle dustless-gv > , Buíape8ti ,v;  
ERDŐS JÓZSEF ÉS ,ARSA zb/e

Orgona- és lo.s.rrn.oril-u.rrig-3rár.
Uőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók 

R á k o s p a lo t a  (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon «nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkiviil könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron -kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat, összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Amerikai C O T T A G E-szivólégrendszer

H A R M O N  IUIVI OKÁT
valamint európai rendszer szerint 
------  legolcsóbban szállit 1 —

PAJKR REZSŐ és TSA
BUDAPEST,

X , Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 
minden hitelképes vevőnek.

Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.
5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos ha rm o n iu m  ok m in d k é t re n d sze r s ze rin t és  m inden nagyságban  pontos o rgona- 
— *o- m é re te k k e l tem plom ok, szem inárium ok ré s z é re  és m in t gyakorló  orgonák.
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianlnókról).

Alapittatott: 1867. évben.

A N Ő S T E R  J. é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak eisä dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
le g tö k é le te s e b b  k iv ite lb e n .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



A F ran k lin -T ársu la t kiadásában B u d ap esten  
(IV., Egyetem-ulca 4.) megjelent:

AZ

Engedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyetemes 
közgyűlése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Ka p i  Gyula és Papp J ózsef. Á b é c é  és o lv asó k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve_________________________________ 50 fillér.
A m in iszter i engedélyezés s z á m a : 116487/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m in iszter i engedélyezés szá m a : 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharmadik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve___________________________________ 1 K80 fillér.

A m in iszter i engedélyezés szá m a : 139052/1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve_____________ ._______ __________________68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály szám ára___________‘ 88 «
— « a IV. « « ___________1 K 30 « ®
— a az V/VI. « « _________Előkészületben.

T ankönyvül való a lkalm azás cé ljáb ó l szívesen küldünk m utatvány
példányt m indazoknak, akik ez iránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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XXVI. ÉVFOLYAM 6. SZ. 1914. MÁRGIUS HÓ.

ELŐFIZETÉSI ARA: EGÉSZ ÉVRE 8  KORONA, 
FÉL ÉVRE 4  KORONA, NEGYED ÉVRE 2  KORONA.

A LAP SZELLEMI KÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DUAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON)



TARTALOM,

Egyház és iskola. N a g y  Jenő................................................
Tanítóink törekvése az egyházban. Bo h á r  László. . .
Emlékezés a „tanítók atyjáról.“ (Vége.) Hamar  Gyula. .
A tankönyvpályázatról. Ho r v á t h  János...............................
TÁRCA. Jubileum. T a p o l c z a i ..............................................
Iro d a lo m ......................................................................................
V egyesek....................................................................... . . .

125
128
134
137
141
142
143

Szerkesztői üzenetek.
V. Z. Magyarbóly. Térszüke miatt csak rövidítve közölhettem, de azt 

hiszem, semmi lényeges el nem maradt. — H. J. Vadosfa. Szívesen közöltük; 
még mindig időszerű. — H. J. Tolnanémedi. Közlésre előjegyeztük, habár 
nagyon is a reális világon kívül mozog.

uAÍHHhÉIHHBbhIi H



XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. március hó. 6. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkesztötéghez (Sopron) 

küldendők.

fe le lő s  szerhesztö é s  m a ié :  
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
8 korona, félévre i  korona, 

negyedévre 2 korona.

E gyház és iskola.
Az egyház szülte az iskolát, az iskola emelte naggyá az 

egyházat. A kettő közötti kapocs tehát a leg lehelő tegintimebb, 
a lehető legszorosabb, mert vér köti őket össze. S ez a vér
rokonsági összeköttetés teszi a kettőt elválaszthatatlaná egymás
tól. Az egyház existentíája iskoláinak nívójától van függővé téve.

Hol fakadnak a vallásos élet csirái legszembetűnőbben ? 
Hol lehet napjainkban igazi vallásosságot, Istenhez való felemel
kedést tapasztalni ? Az iskolában. A zsenge gyermeki lélek 
megnyilatkozásában, amely még érintetlen, az élet viharától meg 
nem tépett s minden nemes, szép és jó indulatok befogadására 
szinte mondhatnék predestinálva van. Nem tudom megérteni 
azokat, akik annak a tantárgynak egészen az egyházhoz való 
utalását óhatják! S nem tudom viszont azokat az egyházakat 
sem eléggé csodálni, akik iskoláikról oly könnyen le tudnak 
mondani, azért, hogy egy tehertől szabaduljanak. Tagadhatatlan, 
hogy az iskolák fenlartása sok áldozatot kiván. De kérdem: 
arányban van-e ez azzal a veszteséggel, ami ez által felekezeti 
szempontból az egyházra háramlik ? Szó sincs róla.

Az iskola megtalálja az ő második szülőjét, aki örömmé 
öleli keblére a hozzá jövő gyermeket; mi történik azonban a 
magára hagyott, az erejétől megfosztott egyházzal ? Megcsappan 
az érdeklődés, lazul a kapocs, mely a hívőt egyházával összetar
totta s helyébe lép a közöny, amit szintén, mint a nyomorúságot, 
a rozsdához lehet hasonlítani, mi tönkre teszi, elpusztítja a 
legerősebb s legfényesebb acélt is

S ha kérésük azokat az okokat amelyek protestáns egyhá
zunk hanyatlásának, számbeli csökkenésének előidézői, s ha



nézzük azt a sorvasztó betegséget, amit sem ortodox sem libe
rális recepttel gyógyítani nem vagyunk képesek: ennek egyik 
okát abban is vélem feltalálhatni hogy az egyház az iskola ügyet 

. nem méltatja kellő figyelemre, nem mint olyat a mi az egyházat 
a szétzülléstől megmentheti. S mig egyrészt maguk az egyházak 
is sokszor irányítói ennek a ferde gondolkozásmódnak, másrészt — 
sajnos — a tanítók között is találhatni már olyanokat, akik a 
hittannak csak az egyházakhoz való utalásától s az iskolának az 
egyháztól való elválasztásától várják a jövő iskola ügyének felvirá- 
gozását.

Ez ma — igaz — csak sporadikus jelenség, de minden 
esetre olyan tünet, amit figyelmen kívül hagyni nem szabad, a 
mivel protestáns egyházunknak is számolni kell.

Egyik tanügyi szaklapunk, az a bizonyos „valamiféle“ lap 
per longum et latum jónak találta ezt a kérdést tárgyalni, de 
dicséretére legyen mondva a magyar tanítóságnak a radikális 
irányzatnak ez esetben is úgy mint egyéb mozgalmainál, gátat 
tudott vetni és az egyesek által nagy hűhóval s nagy garral 
felfújt vallási vita, mint szappan buborék szétpattant a levegőben, 
a nélkül, hogy ezúttal valami nyomot hagyott volna maga után. 
Hisz ez természetes is ! Ha valaki, nagy a tanító tudja legjobban 
értékelni a vallásnak nevelő hatását s mint olyat, ami nélkül 
nevelői munkássága meddő, eredménye: illusoriussá válik. Az a 
kisebbik rész is, mely ennek ellenkezőjét állítja — meg vagyok 
róla győződve — nem az egyházhoz való ragaszkodás hiányában 
hangoztatja azt. Ennek rugói a meg nem felelő bánás módból 
származó lelkesedésben keresendők.

A harag a legrosszabb tanácsadó 1 Az elkeseredett ember 
képes csak arra, hogy ellenségével is szövetkezzék azért, hogy 
bosszút állhasson megbántóin, Ez mindenesetre gyengeség, 
mindazáltal nem elegendő ok a felháborodásra. Egyházunknak 
nem áll érdekében az elkeseredettek számát szaporítani, hisz — 
sajnos — ezeken kivül is van elég. Nem elidegeníteni, hanem 
az egyházhoz láncolni kell az ilyen elégedetleneket, hogy minő 
formában, azt úgy hiszem felesleges mondanom, mindenesetre 
azonban nem úgy, mint azt a nagy kavarodást előidéző legutóbbi 
egy-két esetben történt,

A másik ok, ami az egyház és iskola közötti kapcsot lazít
ja, a mi kornuk haladásának iránya. Hogy milyen ez az irány? 
Hát bíz ezt nagyon nehéz volna meghatározni. Én azt hiszem,



Jiogy legjobban rneközeiitjük az igazságot, ha azt módjuk, hogy 
szürke, mindent utánzó iníernacionális s a legnagyobb mérték
ben egoistikus, melynek legfőbb ideálja a pénz. Vallásosság, haza- 
fiúi érzés, becsület, kötelességtudás, a közért való érdeklődés 
a társadalomban hova tovább mindinkább kihaló félben lévő 
tulajdonságok lesznek, mint ereklyék a múzeumi lomtárba kerül
nek. amelyet a mai kor gyermeke meg fog ugyan tekinteni 
kuriosumképen, hogy aztán egy számalmas mosollyal fejezze ki 
legmélyebb sajnálatát a kultúrálatlan elődök fogyatékos világnéze
tén. Szerintük az előbb említett tulajdonságok valamelyikével 
ékeskedő egyén egyszerűen : balek, sptrituszba tenni való ! Így 
fest kérem a mi társadalmunk. A proletárok seregestül lepik el 
az országot s a merre mennek a korruptiót terjesztik. S ha látjuk 
ezeket a szánandó alakokat, önkénytelenül hiányára gondolunk. 
Megtömjük fiainkat újabban lányainkat is a tudományok az 
ismeretek összeségével, nem csak a népiskolában, hanem a 
felsőbb iskolákban is a nevelés és jellemképzésre azonban nem 
fordítunk annyi gondot, mint a mennyi egyházi, állami és emberi 
szempotból feltétlenül szükséges. Vagy ha nevelünk is — mondjuk 
— mért nem tudunk eredményt felmutatni? Azért mert hiányzik 
a nevelésnek kovásza: a hit, a vallásosság. Így válnak aztán 
lassan széjjel az egyház és iskola utjai. Még a népiskolánál 
sem oly nagy a baj, mint a felsőbb iskolánál, ahol a valásoktatás 
nem felel meg a hozzá fűzött reményeknek. Ha a műveltebb 
protestáns közönség közönyéről vallástalanságáról beszélünk, 
a tulajdonképeni hiba itt keresendő. Az iskolából hozza magával 
az ifjúság a közönyt, mely később esetleg vallástalansággá fajul, 
a hitoktatás nem tud maradandó eredményt felmutatni, azért, mert 
az egyházzal való közösség érzetét nem tudja a fiatalságba bele 
szuggerálni. Kevés hozzá az idő, nincs hozzá hely és alkalom. 
Minden felsőbb tanintézetnél elengedhetetlen egyházi szükségletet 
kellene, hogy képezzen, internatusok felállítása. Ezeknek a révén 
lehetne csak a fiatalságban a hitéletet fejleszteni, az esetleg 
mutatkozó közönyt csirájában elfojtani s az egyházi ügyek iránti 
érdeklődést a folytonos velük való érintkezés utján felkelteni s 
azt a kapcsot, mely az iskolát az egyházzal összeköti, még 
szorosabbá fűzni. Szóval oda hatni, hogy az ifjú összes tanuló 
évein keresztül folytonosan az egyház karöltő kíséretét érezze. 
Tagadhatatlan, hogy itt is érvényesül az a pedagógiai elv : non 
multa, sed multum I

A népiskolában viszont a vallás nevelői hatásának fontos
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ságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Igaz ugyan, hogy a vallás
tannak a hítelveket illető anyaga a gyermek felfogásához mérten 
nehéz, amiért is én ezt a 8 osztályú népiskola kérdésével 
szeretném megoldani, addig is azonban törekedjünk arra, még 
ha a reál tantárgyaknak némileg a rovására esik is-, hogy ennek 
másik, a gyermekekre nézve vonzóbb része, a bibliai töténetek 
minél többször s minél bővebben tárgyaltassanak. Ebből — tapasz
talatom szerint — sohasem taníthatunk annyit, amire azt mond
hatnánk, hogy sok. Csak látni kell őket hogy egy-egy biblia v 
történet elmondásánál minő lelki gyönyörűséget okozunk nekik 
s a hatást látva — önmagunknak is. Mint a tikkadt föld a nyári 
esőt, úgy szívja magába a kisded gyermeki lélek a történetekből 
kiáradó, isteni félelemre és szeretetre irányuló igazságokat

Ha ily irányban vezetjük végig növendékeinket a népiskola 
minden osztályán, úgy nemcsak hasznos polgárokat az államnak, 
hanem oda adó egyházias gondolkozásu egyéneket neveltünk 
egyházunknak is, akik bátran szembe szállva az ellenkező áram
lattal, győzedelmesen fogják visszaverni annak esetleg az egyház 
ellen irányuló támadását.

Így válik azután az iskola az egyház legerősebb táma
szává ! Nevelni kell a leendő egyháztagokat, edzeni és vértezni 
a vallás, a hit fegyverével, akkor aztán nem lesz okunk egyhá
zunkat félteni s nem lesz okunk kishitüen azok táborába állani, 
akik kezüket összetéve nagy sopánkodás mellett hirdetik az egy
ház végpusztulását!

Nagy Jenő ,

Tanítóink törekvése az egyházban.
Nemzeti és társadalmi életünk újabbkori demokratikus fej

lődése természetszerűen terelte a közfigyelmet a démoszra, a 
népre, akivel eladdig csaknem kizárólag az egyház törődött. E 
fejlődési fordulattal kapcsolatosan ugyanoly természetesen találta 
meg a közfigyelem a maga fókuszait a nép gyermekeit nevelő 
tényezőkben: az iskolában és tanítóságban.

Az élet fejlődését figyelemmel kisérő tanítóságnak csak
hamar észre kellett vennie, aminthogy észre is vette a közér
deklődésnek és közméltánylásnak ezt a személye, állapota s mun
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kája felé irányúló tekintetét; s a nevelésügy bajainak gyógyítga- 
tásával párhuzamosan jogosan okosan s részben kielégítő si
kerrel kezdte szorgalmazni saját sebeinek orvosoltatását is.

Kiáltóbb sebek manap inkább csak az egyház tanítóinál mu
tatkoznak. 5 bizonyos dolog, hogy ezeknek a sérelmeknek orvos
lása — talán az egy csafádi pótlékot kivéve, t— előbb-utóbb 
az egyház elutasíthatatlan feladata lesz. Teljes joggál követeli 
pl. az ev. tanítóság az - egyetemes egyházi nyugdíj-intézet köte
lékébe leendő felvételét kántori javadalmazásához mérten; teljes 
joggal követeli az igazgató-tanítói tiszt szervezését az egyház- 
községek terhére, stb. Sőt jogosnak tartom az egyház ostromol- 
tatását ott is, ahol voltaképen inkább az állam a mulasztó^ jogos
nak tartom azért, mert ezeknek a mulasztásoknak jóvátételét utó
végre talán mégis a közegyháznak, mint közvetítőnek, kellene 
a méltánytalan állammal szemben keményen sarkára állva ki
harcolni; az egyháznak kellene határozottan és komolyan ki
mondania az állam előtt, hogy az államiakénál több munkát 
végző kántortanító számára joggal akar az államiakéval nem 
azonos, de azokénál jobb helyzetet teremteni; akarja pedig ezt 
elsősorban az állammal karöltve, de szükség esetén megvan az 
útja-módja annak is, hogy az állam nélkül, sőt az állam ellen 
tegye ezt meg.

Én azonban ezúttal voltaképen nem is ezekről a materiális és 
t ö b b k e n y e r e t  kérő törekvésekről óhajtanék beszélni. Szólni 
kívánnék azokról a magasabb értelemben sociálisnak mondható 
törekvésekről, amelyek — különösen a zsinattartás gondolatá
nak felmerülte óta, — t ö b b  j o g o t  követelnek az egyházban.

Szeretem hinni, hogy nincs ev. egyházunknak tagja, aki — 
ha elfogulatlan, — tanítóink ezirányú törekvéseit is nem meg
értéssel és méltánylással látná, tudván azt, hogy aki több jogot 
kér, az már e jogkérésben implicite azt is mondja, hogy több 
felelősséget és kötelességet kész vállalni. S szeretem remény
leni, hogy törvényhozó zsinatunk meg is fogja tenni eZirányban 
a teendőket. A tanügyi bizottság nemrég lezajlott ülésének elvi 
megállapodásai öntözik a reménykedés bokrát.

Volna azonban e törekvések egyikére-másikára néhány sze
rény észrevételem. S szeretném ezeket az észrevételeket úgy el
mondani, hogy senki, még a legérzékenyebb se értene félre s ne 
vonná kétségbe jóhiszeműségemet. Szeretném, ha mondandóimat 
senki úgy nem venné, mintha a jogok székiben már bennülő 
testületnek egyik tagja mintegy a magasból kritizálná a szék
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felé még csak most törtető másik testület aspiricióit; hanem 
venné mindenki úgy, ahogy voltaképen van, mintha t. í. baráti 
beszélgetésnél érné a vélemény a véleményt, a szó a szót.

1. A törekvések egyike a tinítóságnak az egyházkormány
zatban leendő méltányosabb képvsieltetésére irányúi. — Teljes 
joggal! Mert valóban első tekintetre észre kell venni azt a visz- 
szásságot, ami e téren fennáll. S egészen érthető, ha a tanító
ság ezt íV jogállapotot magára nézve bántóan sérelmesnek is
merte fel. Joggal követeli helyét a tanítóság az egyházközségi kor
mányzatban, a kerületi és egyetemes gyűléseken, valamint a min
denfokú bizottságokban, főkép tanügyiekben. Csak — szerény 
véleményem szerint, — egy helyen, t. i. az egyházmegvei gyű
lésen leendő képviseltetésében megy túl a teljesíthetőség hatá
rain, amikor pl. a tolna-baranya-somogyi tanítóság az egyház- 
megyei gyűlésnek1 minden tanítót hivatalból tagjává kívánna tenni.

Ehhez a kívánsághoz szó fér mindenekelőtt egyházi-alkot
mányjogi szempontból.

Egyházi alkotmányunk fundamentális elve ugyanis ebben a 
frappáns kifejezésben ölt testet: „Minden jog az egyházközség
ből ered.” No már. most: ha az egyházmegyei gyűlés mai össze
tételét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az egyházközségeket két-két 
hivatalból való tag (lelkész és felügyelő) mellett két-két választott 
tag képviseli; s ha ehhez hozzávesszük az egyházmegyei tisztikar 
hivatalbóli tagjait, úgy azt látjuk, hogy az egyházmegyei gyűlés 
mai összetétele sem felel már meg az alkotmány alapelvének, 
amennyiben a hivatalbóli tagok száma nagyobb a valójában egy
házközségi akaratot képviselő választott tagok számánál. Pedig 
az már így sem helyes. S ha most még valamennyi tanító is 
hivatalbóli tagja lesz, akkor az alkotmány alapelve, a fennhangon 
hirdetett demokrácia teljesen illuzóriussá lesz. A hivatalból; 
tagok akarata mindig absolut fölényben lesz az egyházközségi ki
küldöttek akaratával szemben.

De szó fér hozzá más szempontból is.
Nikelszky tanítóképző-igazgató úr elég erélyesen száll sikra 

azok ellen, kik a tanítóság e kívánságával szemben az érdek- 
képviseltséget emlegetik. (Ev. Őrálló.) Pedig hiába; ezt le
tagadni és eliininálni a kérdés elbírálásánál nem lehet egészen. 
Mert nem mondom én, hogy minden tanító, de egyik-másik tanító 
nem annyira önzetlenül azért hangoztatja e kívánságot, mert kész
nek érzi magát az új joggal járó új kötelességek vállalására, hanem 
csupán azért (bocsánat az őszinteségért!), mivelhogy úgy okos-
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kodík: ha a lelkész tagja, mért ne lenne ő is? Nem mondom én 
azt, hogy (az egyházmegyei gyűlés akkor szükségképen érdekkép- 
viseltségek küzdőterévé sülyedne, de bizonyos, hogy adott al
kalommal könnyen azzá válnék. S bizonyos az is, hogy tanítóink 
ezirányú követelőzése még nem tudta levetkezni magáról azt az 
öltözetet, amelyben a lelkészekkel szembeni érdekképv'iseltségj 
aggodalmát egész önkéntelenül ébreszti fel. (L. pl. a tolnai tanító
ság e tárgyban tett felterjesztését!)

Pedig első tekintetre világos, hogy a tanítóság ebbéli kíván
ságát a lelkészek meglevő jogával szembe-állítani teljesen elhi
bázott dolog. Mert a lelkész az egyházmegyei gyűlésen voltaképen 
nem a lelkész!, hanem a gyülekezeti érdekeket képviseli; nem 
azért van ott, mert lelkész, hanem azért, mert a gyülekezet ügyei
nek ő a felelős vezetője s ajgyülekezet érdekeinek ő a legexponál
tabb személyesítő je. Bizonyság erre az a körülmény is, hogy tör
vényeink csak a rendes és helyettes lelkészt ismerik el hivatal
ból! tagnak, a segéd-lelkészt már nem. Mint ahogy a középiskolák 
tantestületének sem minden tagja, hanem csak igazgatója és fel
ügyeltje a hivatalból való tag.

Teljesen téves utón járnak tehát azok a tanítók, akik e 
kívánságot, ha kifejezetten nem is, de kicsillanóan azért han
goztatják, mert a lelkésszel e tekintetben is egyenjogúak akar
nak lenni. Nem jogot, csak rossz vért szül inkább az efféle 
szembeállítás. De nincs is semmi ok reá, mert a tanítóság sok
kal komolyabb és alaposabb címeken is követelheti jogait és 
érvényesülését.

Nem tévesztendő azután szem elől e kérdés elbírálásánál 
a financia sem. — Tudott dolog, hogy épen zsinatunk összeülte 
előtt hangzott egyházszerte a kívánság, hogy közigazgatá
sunkat egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegyük. S ez, azt 
hiszem, mindenkinek, aki nemcsak a maga, hanem a közegyház 
érdekeit is nézi, velem együtt őszinte óhaja. Mert horribilis, 
amit mi a mi gyarló közigazgatásunkra manap költünk. Már pedig 
ha az egyházmegyei gyűlés tagjainak számát — az összes ta
nítók és ezzel együtt természetesen az összes tanárok bevételével, 
szaporítjuk, őszinte óhajunkkal épen ellenkezőt cselekszünk s a 
közigazgatási kiadásokat, napidíjakat csak növeljük (anélkül, hogy 
a Sass István tanító úr említette Osztrák-Magyar-Bank vagyonát 
a magunkévá tennők.)

Legyen szabad végül e kérdéshez még egyet hozzáadnom.
Én előttem — őszintén megvallva, — gyönyörű perspektíva
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nyílik arra a gondolatra, hogy lelkészek és tanítók valamely ter
rénumon — már akár az egyházmegyei gyűlésen (mert én aggo
dalmaim elosztása után oda is készséggel bevennék minden taní
tót), akár valahol másutt, — együttes tanácskozásban, vállvetett 
munkában dőlnek neki az evang. egyház s ezzel együtt Isten 
országa építésének az emberek között. S úgy érzem, hogy ezt 
az együttes tanácskozási és közös érintkezési terrénumot — ha 
már az egyházmegyei gyűlésen nem lehetne (ahol az együttlét 
parlamentáristikus ridegsége és megkötöttsége különben sem te
remthetné meg az óhajtott gyümölcsöket), — valahol másutt 
meg kellene valósítani. Gyönyörű és áldásos volna, ha egyház
megyéink lelkészi és tanítói karát évenként legalább egyszer kö
zö s  értekezleten láthatnánk abban a szent munkában fáradoziva, 
amely úgy a magunk közös és különleges, mint elsősorban a 
közegyház érdekeinek előmozdítását célozná!.

2. Tanítóink másik irányú törekvése az egyházban az iskola 
körül mozog. Mindenkinek észre kellett venni, hogy tanítóink 
az iskolai ügyek intézése körül valami változtatást óhajtanának. 
Ha nem tévedek, erre irányúit (s nem csupán a Haiszer tanító 
úr emlegette harangozó! hivatás eltörlésére) a tolnai tanítóság 
ama gyámságot emlegető felterjesztése is.

Ehhez a kérdéshez azonban nagyon nehéz hozzászólni. Nehéz 
különösen lelkésznek. Ez a nehézség pedig azért van, mert a 
tanítóság itt nagyon általános keretekben mozog; beszédéből nem 
lehet kivenni, hogy voltaképen mit és hogyan is akarna változ
tatni. Hogy érdemileg hozzászólni lehessen, ahhoz mindenek
előtt meglkivántatnék, hogy a tanítóság részletesen és határozottan 
fixirozza a maga kívánságait; mondja meg egész nyíltan, hogy 
mit óhajt; mennyi jogot és mit akarna magának biztosítani, meny
nyit és mit szándékoznék a lelkésznek és iskolaszéknek fentar1- 
tani. Enélkül a precizirozás nélkül a kérdéshez érdemileg hozzá
szólni nem lehet.

Épen ezért én sem óhajtok a kérdéshez ezúttal érdeme sze
rint hozzászólni. Csupán csak egynéhány tény regisztrálására szo
rítkoztam.

Gyermekét senki, sem én, sem más, (maga a tanító úr sem) 
bizná nyugodt lélekkel olyan kezekre, amelyeknek nevelői-oktatói 
munkája akár az illetőnek magának (pl. magántanítónál), akár 
valamely közhatóságnak felügyelete és ellenőrzése alatt nem áll. 
Ehhez, azt hiszem, szó nem fér (még a tanároknál sem). Azokkal 
a tanítókkal tehát, kik az iskoljai ügyekben maguknak teljesen
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szabad kezet vindikálnak, vitatkozni e "kérdésről egyáltalán nem 
lehet. Felügyelet és ellenőrzés kell!

Tanítóink egy része azonban e felügyelet és ellenőrzés terén 
közvetlenül valamely szakhatóságot, pl. speciei! tanfelügyelőséget 
óhajtana, hogy ilyenképen a lelkész és iskolaszék kimaradjon a 
kalkulációból.

Hát ezekhez is volna valami mondanivalóm.
Mindenekelőtt vitathatónak tartom azt, hogy a tanító mun

kájának megméréséhez feltétlenül kell-e képzett szaktudás, vagy 
nem. En t. i. azt tartom, hogy egy általános műveltséggel bíró 
ember a tanító nagyon kevés kérdéséből és a gyermekek nagyon 
kevés feleletéből ítéletet tud alkotni magának a végzett munka 
értékéről. Sőt azt tartom, hogy ha az a szakember magasztaló 
felterjesztést tesz a tanító munkásságáról, az az egy
szerű bácsi pedig fia írását és számadását nézve, 
vagy magaviseletét látva rosszaiban csóválja fejét: 
akkor annak a bácsinak van inkább igaza és helyesebb fogalma 
a tanítói munka pozitív súlyáról. Természetesen a megfordított 
esetben is az utóbbinak adnék inkább igazat.*)

S minden esetre érdemes a felett is elgondolkódni, hogy 
kívánatosabb-e egy az ügyeket bürokratikusán kezelő tanfelügyelő- 
ségnek, vagy a mégis csak más elvek szerint ellenőrködő lelkész
nek' és iskolaszéknek közvetlen felügyelete alá tartozni. Bizonyos 
dolog, hogy amily mértékben akad egy-egy nem szánk ize szerint 
felügyelő lelkész, ép oly mértékben akadhat és akad is kelle
metlenkedő az ú. n. szakellenőrzők sorában. S szerintem e kérdés 
elbírálásánál nem kicsinylendő súllyal esik a latba az a tény 
sem, hogy ahol lelkész és tanító között a viszony egyikük-másikuk 
hibájából elmérgesedik, a méltatlanúl megbántott mögött mindig 
ott áll a mindent szemmel tartó és nem egykönnyen megveszte
gethető fórum: a gyülekezet. Ez a nem kicsinylendő és a meg- 
bántottnak mindig biztos menedéket nyújtó fórum azonban rögtön 
elesik s avatatlanná sülyed, mihelyt a tanítót nem a lelkész, 
hanem pl. a tanfelügyelőség részéről éri sérelem.

Ezeket kívántam hamarjában elmondani tanítóink törekvé
seire nézve. Fogadtassanak az elmondottak olyan jóhiszeműség
gel, amily jóhiszeműséggel adattak,

Bohár László
ev. lelkész.

*) Szabad legyen itt megjegyeznünk, hogy e kérdésben cikkíróval nem 
értünk egyet. Hogy a tanító kellő módszerességgel végzi-e munkáját, annak 
megítéléséhez általános műveltségen kivűl okvetlenül pedagógiai szakképzettség 
is szükséges. Szerk.
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Emlékezés a „tanítók atyjáról.“
A soproni evang. tanitóképzö-intézet Pálfy-körének 1914. február 
16-án Péterfy emlékezetére tartott díszülésén előadta Hamar 

Gyula, a kör e. i. tanár-elnöke.
(Vége.)

Péterfy kitűnő tanító volt s 1865-ben a budapesti Deák-téri 
evang. elemi iskolához került s ott működött 1877-ig. Jól fel
fegyverkezve került a fővárosba, fegyvere volt a hit és a tudás 
S ezek oly alaptulajdonságok, melyek nélkül kiváló ember senki 
nem lehet. E tulajdonságok viszik előbbre az egyes embert és 
az egész emberiséget a tökéletesedés útján. Ez alaptulajdonsá
gokra való törekvés maga után vonta azt a sok nemes vonást, 
miknek a révén Péterfyből, a szegény falusi mesterinasból, fő
városi tanító lett, de nem csak fővárosi tanító, hanem a főváros
nak legkiválóbb tanítója, majd pedig az egész országé. Életének 
ama korszakában, 1865—1877 között fejtette ki legnagyobb mér
tékben tevékenységét a hazai tanügyirodalomban, tanítói egye
sületekben, tanügypolitikában. Ez időre esik életének legszebb 
és legmaradandóbb alkotása: az Eötvös-alap megteremtése. E 
sokoldalú, nagyérdemű tevékenysége cseppet sem gátolta szoro
san vett tanítói lelkiismeretes és eredményes munkájának vég
zésében. Mindezeken kivül az önképzésre és a jótékonyságra, 
tanitó-gyermekek — özvegyek és — árvák segélyezésére, a kar
társi szeretet ápolására és nagymérvű levelezésre is volt érke
zése és ereje.

Az a 12 esztendő, melyben Péterfy a budapesti Deák-téri 
evang. elemi iskolánál tanítóként s később, 1874—1877-ig igazga
tóként működött, jelzi életpályájának legértékesebb, legerőteljesebb 
munkásságát. Az emlékesésnek e rövid órájában nem szólhatunk 
behatóan Péterfy életének eme vázolt korszakáról is ; különben 
pedig azóta, hogy Péterfy Budapestre került, életpályája, munkás
sága általánosan ismert. Én ez alkalomra célul tűztem magam 
elé, hogy bemutassam a kevéssé ismert ifjú, fejlődő Péterfyt, 
miként küzdött, miként gyarapodott, mígnem Budapestre kerülve, 
új és kedvező helyzetek közt a hit és tudás fegyvereit úgy for
gathatta, hogy élete munkásságának eredményeként a nemzet 
tanítói „a tanítók atyja“ díszes elnevezéssel tisztelték benne az 
altruizmust, ami ékes tulajdonsága a jó atyának, aki önzetlenül 
csak a fiainak igaz javára munkálkodik. Nem szólok tehát Péterfy
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kiváló tanítói egyéniségéről, tanügyirodalmi tevékenységéről, vas
szorgalmáról, a szíves kartársról, a jó hazafiról, hitéhez szilárdan 
ragaszkodó vallásos lelkületéről, puritán, szerény, az önmegta
gadásig önzetlen jelleméről, tanító-egyesületi szerepléseiről, ne
mes jótékonyságáról, szegény tanítók, tanuló tanító-gyermekek 
gyámolítására, tanító-özvegyek és-árvák felsegélyezésére irányuló 
tettbeli, szóbeli és írásbeli önzetlen ténykedéséről, nagymérvű 
agitációjáról, levelezéséről. De mégis, ó mégis hadd szóljak lega
lább néhány szót az Eötvös-alapról, Péterfy legmaradandóbb, 
legnagyobbszerü alkotásáról, hazánk tanítóinak eme legszebb 
intézményéről és Péterfyről, a „tanítók koldusáról“ ahogy maga 
magát sokszor vallotta.

1875-ben megalkották a tanítói nyugdíjintézetet, melyből a 
törvény kizárta azokat a tanítókat, kik 1870 előtt már működtek. 
Ez fájdalmasan érintette Péterfy nemes lelkét; elgondolta, hogy 
mily keserves sors vár a folyton dráguló időkben azokra a 
szegény elaggott tanítókra, azoknak özvegyeire, árváira! Mikor 
pedig az 1874-ik évi 11. egyetemes tanítógyűlés végrehajtó
bizottsága a Napló szerkesztéséért 200 forintot szavazott meg 
Péterfynek, ő ezzel a pénzzel megvetette az Eötvös-alapot. 
Tehát Eötvös nagy nevéről nevezte el az alapot; Eötvösről, ki 
magas polcon volt a szív és eszmék ideális lelkületű embere. 
Péterfy is ideálista s lehet-e jó tanító nem ideálista?! ő tehát, 
szerény állásban közdő, szintén a szív és eszmék embere lévén 
miként Eötvös, megteremti szellemi rokonának emlékezetére az 
Eötvös-alapot, mellyel testet öltött életének legnemesebb esz
ménye : a szegény tanítóknak, ezek gyermekeinek, özvegyeinek, 
árváinak felsegélyezése az önzetlen szeretet jegyében. Azóta 
Péterfy lelkének minden erejével, szinte rajongó ideálizmussa 
azon buzgólkodott, hogy az Eötvös-alap olyan nagyhatalommá 
fejlődjék, melyben hazánk tanítósága nemzetiségi és vallási 
különbség nélkül tömörüljön s ez alapon erkölcsileg és anyagi
lag gyarapodjék. Hogy mennyit tett, mennyit fáradozott az 
Eötvös-alap révén a magyar tanítóságért, azt itt röviden elmon
dani képtelenség. Maga járt elöl jó példával az adakozásban, a 
könyörgésben, a koldulásban! S mindezt tette önzetlenül, 
csupán a magasztos ügy érdekében, mint egy apostol. Hitte és 
remélte, hogy az önzetlen szeretet jegyében össze tudja terelni 
a magyar tanítóságot egy hatalmas, anyagilag és erkölcsileg erős 
táborba. De ez mégsem sikerült neki. Pedig ha tudnák azok a 
tanítók, kik az Eötvös-alapnak nern tagjai, hogy az alaphoz
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benyújtott ezer meg ezer folyamodvány száz meg száz elárvult, 
szerencsétlenül járt tanító családnak szívét megrendítő nyomorát 
tárja fel; ha tudnák, hogy a nyomor és ínség enyhítésére min
den egyes esetben épen a kellő anyagi erő híján nem lehet 
segíteni; ha másrészt tudnák, hogy az ösztöndíjakért folyamodó 
tanító-gyermekek bizonyítványainak tanúsága szerint hány s mily 
szép reményekre jogosító ifjút nevelnek e hazának a nemzet 
napszámosai,“ a tanítók; s végül ha tudnák és meggondolnák, 
hogy ama néhány koronányi évi tagsági díj révén mekkora 
jótékonyságot gyakorolnának épen a „hitük cselédeivel“ s meg
szerezhetnék általa a jogot, hogy netán bekövetkező ínségkor 
maguk vagy szerencsétlen családtagjaik is részesülhetnek az alap 
jótéteményeiben, tanuló fiaik pedig hathatós segítségben : akkor 
hihetetlen dolog, hogy be nem lépnek az Eötvös-alap kötelékébe, 
ha csak készakarva nem vétkeznek az ég ellen és saját maguk 
ellen és akkor nem méltók, hogy a „nemzet népszámosainak“ 
neveztessenek. Ne feledkezzenek meg ifjú barátaim, az Eötvös- 
alapról. Mihelyt a jó Isten kegyelméből állásba jutnak, lépjenek 
be az Eötvös-alap kötelékébe. Nem bánják, nem bánhatják 
meg soha!

1875-től 1902-ig, azaz Budapestről való elköltözéséig Péterfy 
27 éven át lankadatlan buzgalommal végezte „a kartársi köz
érzület és szeretet munkáját.“ Közben. 1877 ben, a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter kinevezte, az Andrássy-úti áll. 
polg. isk. tanítónőképzőintézetben tanárnak, ahol 1896-ig, nyuga
lomba vonulásáig volt a pedagógia tanára. Ez idő tájt nem csak 
az Eötvös-alap felvirágoztatásáért dolgozott fáradhatatlanúl, hanem 
a fővárosában és Kolozsvárt tanuló tanító-fiak részére otthon 
megépítésére is gondolt, erre gyűjtést is indított. A millennium 
esztendejében tartott 11. egyetemes tanügyi kongresszus is csat
lakozott az eszméhez s megalakították a Tanítók Háza ideig
lenes igazgatótanácsát. Azonban az otthont, noha arra az emlé
kezetes évre tervezték a megnyitását, egyelőre még csak meg 
sem építhették, mert nem volt reá költség; csak később, 
1899-ben, mikor a kormány is hozzájárúlt, nyitották meg a buda
pesti „Ferenc József Tanítók Házát“ és 1904-ben a „Tanítók 
Hunyadi Házát“ Kolozsvárott. A budapesti — Tanítók Házában 
— jelenleg 150 ifjú talál otthont, a kolozsváriban pedig 120. 
Hogy mily jótétemény ez, arról hálálkodva leginkább azok a 
tanítók szólhatnak, kiknek fiai ama áldásos intézményben része
sültek.
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A millennium esztendeje Péterfyt úgy találta, mint akit a 
magyar király tanácsosává nevezett ki, méltányolva benne a nép
tanítót, és mint akit Magyarhon összes tanítói „atyjuknak“ is
mertek el, rajongó szeretettel zárva szívükbe a „hófehér szakállú 
kedves apostolunk“ jóságos, nemes vonásait. A kongresszus 
1896. julius 5-én ünneplést rendezett Péterfy tiszteletére. Csak 
ennyit mondok : magyar néptanító még soha olyan ünnepelte- 
tésben olyan rajongó szeretetben nem részesült. Úgy-e mivé 
fejlődött az eleintén egyszerű, falusi „mesterinas !“

1902-ben elköltözött Budapestről; eleintén Győrbe ment, 
azután Pozsonyba, végül Pándorfalura, nevelt fiához. Kimerült
sége visszavonulásra késztette. De a „pándorfalusi remete,“ ki 
alkotásait jó kezekben tudta, azontúl is érdeklődő figyelemmel 
kísérte a magyar tanítóság sorsát, intézményeit. Némelykor hirt 
adott magáról. A tanítókhoz küldött utolsó üzenete az volt, hogy 
aggodalommal nézi az elfajult, eldurvult tanítói közéletet s ez 
fájt neki.

Utolsó napjaiban mindinkább súlyosbodott régi szív-, vese- 
és idegbaja. Ekkor így ír egyik utolsó levelében : „A tehetetlen
ség igen elért már; Írni csak néha tudok vagy kínnal egy keve
set ; az olvasás is hamar kifáraszt. Keserves az én sorsom; de 
azért nem zúgolódom. Hiszen adott az Isten nekem jobb napo
kat is és megengedte, hogy én is szolgálhassam Veletek együtt 
tőlem telhetőleg szent ügyeinket. Ezért is áldja én lelkem az 
Urat naponta a Ciliik zsoltár igéivel!“

Mi is áldjuk az Urat, mert Péterfy Sándor a mi „hófehér 
szakállú kedves apostolunk“ is volt. Az Úr adta, az Úr vette el 
tőlünk. Áldott legyen az Úrnak szent neve!

H am ar Gyula.

A tankönyvpályázatról.
Folyó évi február hó 28-án lejárt a Luther-Társaság által 

hirdetett tankönyvpályázat határideje. Jelen soraim tehát már 
nagyon is utólagosan, mondhatnám elkésve jelennek meg, ha 
ugyan Szerkesztő úr egyáltalán méltónak Ítéli a nyomdafestékre.

Az Evangélikus Népiskola megjelenő számait mindig öröm
mel fogadom, a legutóbbi számokat pedig már nehezen vártam, 
mert azt hittem, hogy evang. tanítói karunknak sok jelese között 
akad valaki, aki a tankönyvpályázathoz még a határidő letelte



előtt hozzászól. Reményemben azonban csalódtam. Ebből azt a 
következtetést vonhatnám le, hogy a tanítóság teljes megnyug
vással fogadta a pályázati feltételeket s a legtöbbje mindjárt el 
is foglaltatta magát —i részt óhajtván venni1 a pályázatban >— 
a tankönyvírás nehéz mesterségével. Adja Isten, hogy így legyen, 
hogy a pályázat meddő ne maradjon, sót minél nagyobb ter
mékenységet mutasson fel. De az is lehet, hogy a tanítóság 
közömbösen viselkedik a pályázattal szemben.

Minthogy azonban nagyon fontos ügyről van szó, t. i. a 
megírandó és majdan jóváhagyott tankönyveknek iskoláinkban 
kötelezővé tételéről, tehát kell, hogy elsősorban minket, tanító
kat érdekeljen és minél behatóbban foglalkoztasson a dolog. Az 
természetes, hogy a tankönyv minőségére, az anyagnak mikénti 
feldolgozását illetőleg, előre véleményt mondani nem csak hogy 
nem lehet, de az iró esetleges befolyásolását, korlátozását tekintve 
nem is szabad. Ott lesz majd a biráló-bizottság, (reméljük tul- 
nyomólag tanítókból fog állani), mint illetékes faktor, mely 
hivatva lesz dönteni a tankönyvek megfelelőségéről és használ
hatóságáról. !

Hogy ettől eltekintve lapunkban utólagosan is szóvátenni 
óhajtom a pályázatot, annak okát lehetőleg röviden a követ
kezőkben fejtem ki.

Előszói is nem tudom kellőleg megérteni, hogy a pályázat 
határidejét miért nem tolták ki jobban, miért adtak oly kevés 
időt a mű tervezetének az elkészítésére és az első rész teljes 
kidolgozására, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a tanító
ság nagyrésze csak újév után olvasta a hirdetést. Én pl. a 
Belmisszió januári első számából olvastam először. Lapunkfat 
ynnél a dolognál, hogy teljesen figyelmen kívül hagyták, azon 
végtelenül csodálkozom, mert elsősorban is ebben kellett volna 
közölni a hirdetést. Szóval a fentemlített munka elvégzésére két 
hónapi idő sem állt rendelkezésre. Nagyon szép és elismerést 
érdemlő azon törekvés, hogy iskoláink mielőbb jó tankönyvek
kel láttassanak el, de az ügynek lóhalálában történő lebonyoi- 
lítását elhibázottnak tartom. A fő az, hogy minden tekintet
ben megfelelő könyvet kapjanak az iskolák, nem pádig az hogy 
1915. szept. l-én bevezettessenek az új könyvek. A kitűzött 
terminus megváltoztatása kevés fáradságba és semmi kockázatba 
nem kerül, de a rövidre szabott határidővel elősegíteni a pályá
zat esetleges meddőségét, továbbá kockáztatni a pályázók mun
kájának alaposságát nem lett volna szabad. Hogy valóban tan
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könyvírás legyen a tankönyv elkészítése, ne pedig gyártás, ahhoz 
a rátermettségen és gyakorlati tapasztalaton kívül még idő is kell.

Második észrevételem a magyarázó jegyzetek azon kitéte
lére vonatkozik, mely szerint a szerző osztott iskolákra legyen 
tekintettel s a példákon csillaggal megjelölheti, melyeket tekint 
különösen fontosnak s az osztatlan iskolákban átveendőnek. Itt 
mindjárt előre bocsátom, hogy sem az igen tisztelt Szerkesztő 
úrral, sem a zsinat tanítóképviselőivel,*) mint akik a magyarázó 
jegyzeteket megállapító értekezleten részt vettek, polémiába 
bocsátkozni nem akarok, nemcsak az irántuk táplált tisztelet* 
és ragaszkodásnál fogva, de mert az ő elismert tekintélyükkel 
szemben érzem és beismerem kicsiny voltomat. Azonban, miután 
néhány évi tapasztalat már az én hátam mögött is van, továbbá 
mivel minden iskolának ,az anyag mennyiségét illetőleg meg
felelő könyvet szeretnék adatni, így kifejezem abbeli szerény
nezetemet, hogy talán helyesebb volna, ha úgy az osztatlan, 
mint az osztott iskola külön könyvet kapna. A csillaggal való 
megjelölésnek nem vagyok nagy barátja, kivált ahol az el
kerülhető. In parenthesi jegyzem meg, hogy a 11,—111. o. olvasó
könyvében is helyesebbnek tartanám, ha a 11. o. anyaga a könyv 
elején egyvégben volna, mint vegyesen a 111. o. anyagával,
mert úgy nem kellene ugrálni az 54. olvasmányról pl. a 180-ikra 
s az olvasmányok száma is megfelelne a II, o. számtani köré
nek. (Ez utóbbit csak azért hozom fel, mert a legtöbb iskolában 
az olvasmány számát is mondatják a második osztályban is.)

Visszatérve a tárgyra, mint már említém, én a kétféle iskola 
részére külön tankönyvet készíttetnék, mert ha tekintettel vagyunk 
egyikre vagy másikra, akkor mindenekelőtt az osztatlanra kellene 
tekintettel lenni. Hogy miért, s hogy milyen a helyzete az 
osztatlan iskola tanítójának, azt felesleges hangoztatni. Azonban 
ne helyezzük egyiket sem a másik fölé, hanem adjuk meg 
mindegyiknek a magáét. Kapjon mindkétféle iskola olyan könyvet, 
hogy az a tanítónak valóban kánonja legyen. Úgy az osztott, 
mint az osztatlan iskola könyvében az anyag kerek egész legyen 
és úgy feldolgozva, hogy az mind elvégezhető legyen. Ne kelljen 
a könyvben kihagyásokat eszközölni. Általában tankönyvben csak 
az foglaltassák, amit a gyermeknek meg kell tanulni. Ha az 
olvasókönyveknél meg lehet, akkor a tankönyveknél szerintem 
ímeg kell tépni a kétféle iskola szerint a könyveknek is két

*) Megjegyzem itt mindjárt, hogy az a bizonyos megcsillagozás nem fedi 
az én véleményemet sem. Szerk.
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csoportra osztását. Én ebben kivihetetlen nehézséget nein látok. 
Hogy esetleg osztott iskolából osztatlanba és megfordítva ván
dorol egyik vagy másik tanuló évközben, hát ezért természetesen 
nem vetetünk vele másik könyvet, hanem az esetben, ha osztat
lanba jön, kihagyatjuk az egyes részeket, ha osztottba kerül, 
akkor a hiányzó részeket másik gyermekéből is pótolja. Az ilyen 
előfordulható egy-két kivételtől talán el lehetne tekinteni és mégis 
csak helyesebb lenne mindkétféle iskola részére külön meg- 
iratni a könyveket.

Az állami tanterv, melyet egyetemes egyházunk is elfogadott, 
s amelyről megjelenése után az általános vélemény az volt, hogy 
valóságos mestermű, rövid időn belül nem fog változást szen
vedni. Az abban felvett anyagot tehát úgy az osztott, mint az 
osztatlan iskola részére, hogy úgymondjam precízen külön könyv
ben kellene feldolgoztatni, úgy aztán megkivánhatnók annak az 
elvégzését is.

A pályázati hirdetésnek még csak a 10. pontját hozom fel, 
amely szerint osztott iskolák számára beszéd- és értelemgyakor
latra olvasókönyv készítendő. Erre már Szerkesztő úr is meg
tette megjegyzését, hogy t. i. ez egészen érthetetlen. Hát bizony 
igaz, mert eddig ilyen még nem volt és nehéz eltalálni, hogy 
a Luther-Társaság ezt milyen formában gondolja. Talán az az 
intenció, hogy az iskolában tárgyalt tételt a könyvből is el
olvastassa és otthoni olvasásra is feladja a tanító? Ehhez mégils 
csak kellett volna egy kis kommentár!

A fentieket, meggyőződésemet követve, szükségesnek tar
tottam a pályázatról a határidő letelte után is elmondani. Lehet, 
hogy felfogásommal egyedül állok, de lehet, hogy szavaim több 
kartársam lelkében is visszhangra találnak. S ha valakinek komoly 
aggodalmai vannak, inkább mondja el most, mert még mindig 
lehetséges a változtatás, a segítés, mintha majd azután lármázunk, 
amikor a könyvek már jóváhagyattak.

Vadosfa, 1914. március 8.

Horváth János.



Jubileum.
Így szól az élet: „Jöjj, küzdj meg velem, 

Van számodra elég küzdőterem ;
Válassz, vagy sorsodra is bizhatod, 
Küzdelmedet hol kezded, hol folytatod.

És küzd, kit vágya avagy sorsa küld,
Itt, vagy amott munkálva gáncsot tű rt; 
Munkája mellett hűség volt az őr,
Elég mégsem volt s kezdhette elől.
És küzd tovább, feledve gáncsot, gúnyt, 
Feledve, hogy itt kezdődik az út,
Melynek a vége kétségbeesés,
Mert más szemében hűsége kevés.
Küzd, mig más könnyen szedi a babért, 
Kit küzdés nélkül zsíros falat ért;
Szánó mosollyal nézi társait,
Kiket elismerés nem gazdagít.

De múlnak évek; húsz vagy huszonöt, 
Múlt jelen egy napra frigyet köt,
S frigyök gyümölcse szép jubileum,
Amit a világ soha meg nem un.

A jubilálók díszes serege,
A felköszöntők bortelt serlege 
Szived sebére gyógyít tenni vágy.
Hogy lelkedben elnémuljon a vád. 
Dicséretedtől áradoz sok ajk,
Ezt hallva lelked titkon felsóhajt.
Múltad ragadja meg most lelkedet.
Örömed benne sohasem telhetett. 
Agyondicsér a cicomás jelen,
Biztat: jövőd majd több babért terem.

A cécó véget ér. — Magad maradsz. 
Jövőd felé nézel; múltad maraszt,
És szól: „Benned örömed nem leléd. 
Jövőd is csak sziréndalt zeng feléd !u
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Múlik a mámor. — Vár a küzdelem. 
Pajzsod a régi hűség, türelem; 
Jutalmadat lelkedben hordhatod,
Magad m e g ju b i lá l tn a k  mondhatod.

jubileum! — Nem vágytam rá soha 
El is takarta feledés moha. 
jobb is! — Ne kápráztassa el szemem, 
Ne tépje fel multejtette sebem.

. Olyan mi nden jubi leumi  láz, 
Miként  cser épen fénylő,  cifra máz;  
Az edény ürme tőle nem lesz méz,
Ki felcserélje őket, nincs bűvész.

T apolczai.

I r o d a l o m .
A „Belmisszió“ cimü havi folyóirat 2-i1< száma épen oly 

gazdag tartalommal jelent meg mint az első. Cikkei a követ
kezők: A belmisszió városában, Zimmermann Rezsőtől. Az 
irodalom a belmisszió szolgálatában, Paulik Jánostól. Meg
figyeléseim Amerikában, Paul le Seurtől. Válasszunk missziói 
szuperintendenseket, Krupec Istvántól. Gondolatok a belmisszió 
épülésének fejlesztéséhez, Laczkó Jánostól.

Elöleges jelentés. Vértesi Zoltán ev. lelkész szerkesztésében 
legközelebb va l l  ás t a n i  k é z i k ö n y v  fog megjelenni a nép
iskolák számára, mely „az összes vallási tanayagot egy könyv
ben” tartalmazza. Nevezetesen az I.—II. osztály részére: vallásos 
alapismereteket, bibliai történeteket (a tanterv szerint 14-et), a 
tiz parancsolatot s az apostoli hitvallást magyarázat nélkül, és 
végül imádságokat s egyházi énekeket. — A 111.—IV. osztály 
részére az egyik éven: a káté felosztása, a tiz parancsolat ma
gyarázatokkal, 7 ószövetségi és 4 újszövetségi történet, imád
ságok, egyházi énekek; a másik éven: a keresztyén hitvallásról 
általában, magyarázatokkal is ; az egyházi év felosztása és az 
evang. kér. ünnepek; 10 bibliai történet a fő egyházi ünnepekre 
szóló alapigék nyomán; Jézus példázatai; imádságok, egyházi 
énekek, erkölcsi versek. — Az V—VI. osztály részére, az egyik



éven: az imádságról általában, a „miatyánk” magyarázatokkal; 
kegyelmi eszközök; az ó- és újszövetség könyvei; a keresztyén 
egyház története a 30 éves háborúig; imádságok, egyházi énekek, 
erkölcsi versek. A másik éven: a kegyelmi eszközök (folytatás); a 
különféle vállasfelekezetek; keresztyén erkölcsi kötelességek; a 
magyarhoni keresztyén egyház története; alkalmi imák, egyházi 
énekek s erkölcsi versek. — Az iskolák vezetői és az érdeklődők 
megrendeléseikkel forduljanak mielőbb szerzőhöz (Magyarbóly, 
Baranyamegye). A képekkel is illusztrálandó könyv ára a ren
delés mennyiségétől függ.

A „Háztartás“ legutolsó száma sok képpel illusztrálva az 
angol s német női kertészekről értekezik, hogy milyen nagy 
kár. hogy hazánkban a nőket e téren nem képezteti az állam. 
Pedig tanítókra, földbérlőkre s földbirtokosokra nézve valóságos 
áldás volna az olyan feleség, ki leánykorában kertészeti iskolát 
végzett, mert férjének valóságos jobb keze lehetne. Ez a lap 
egyúttal sok divatképet, gyönyörű Csipkemintákat és sok konyhai 
receptet hozott. Ne sajnáljuk tehát érte a 1/'4i évi; 3 K-ás előfizetést. 
Kiadóhivatal: Budapest, II. Margit-körút 5/B.

Y e g y e s e k
A zsinati tanügyi bizottság február 27. s 28. napján tartotta 

tanácskozását Budapesten, Molnár Viktor dr. volt államtitkár 
elnöklete alatt. A megbeszélés tárgyát a zsinat elé terjesztendő 
tan ügyi törvényjavaslat a l a p e l v e i n e k  megbeszélése képezte. 
A bizottság véleménye szerint iskoláink egyházi jellegét minél 
jobban meg kell őrizni, kívánatos tehát, hogy az államosítás 
csakis az egyetemes egyház hozzájárulásával történhessék meg. 
Az egyházias szellem erősítése érdekében gondoskodni kell evang. 
tanárképzésről. A tanárok és tanítók az egyházkormányzatban, 
különösen pedig a tanügyi bizottságokban nagyobb számban 
nyerjenek képviseletet. Csak olyan tankönyv legyen használható 
iskoláinkban, melyet egyházunk is engedélyezett. Egyházunk állít
hasson és tarthasson fenn mindennemű iskolát, még egyetemet 
is. Az egyházmegyei tanító-egyesületek alakítása s az azokba 
való belépés kötelezőleg mondassék ki. A kántorság egységesen 
szabályoztassék. — Felvetődött az az új eszme, hogy a tanítók 
bizonyos theologiai képzettség megszerzése és bizonyos számú 
működési év után lelkészekké legyenek avathatok, mint az erdélyi
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szászoknál, mely intézkedés a kisebb gyülekezetek lelkipásztori 
ellátását könnyítené meg.

A „tanítók Szava“ című tanügyi folyóirat szerkesztését ideig
lenesen M e s k ó  K á r o l y  galgagutai lelkész vette át, hogy a 
lap megszűnését megakadályozza. íme, ez is mutatja, hogy 
vannak lelkészeink, akik a tanügyért még áldozatra is készek.

Eötvös-ünnep. Az eperjesi ev. koll. tanítóképzőintézet önkép
zőköre folyó évi március hó 8-ikán Br. Eötvös József emlékére 
ünnepélyt rendezett a következő müsorozattal: 1. Bizet György: 
Carillon az „Arlesienne” c. szvitből. Előadta a tanítóképző zene
kara Molitor Gusztáv tanár vezetése mellett. 2. Megnyitóbeszédet 
mondott Janócsik András IV. o. tan.-növ., az Önképzőkör ifjús. 
elnöke. 3. Eötvös-ünnepen. Ünnepi óda Sajó Sándortól. Szavalta 
Horcsák Lajos IV. o. tan.-növ. 4. Br. Eötvös József emlékezete, 
írta Celder Gyula IV. o. tan.-növ. 5. Eötvös—Révfy: „A megfagyott 
gyermek” . Szavalta Fiedler Ferenc IV. o. tan.-növ., a gyakorló" 
iskola növendékeiből alakított gyermekkar közreműködésével. Har- 
moniumon kisérte Scholtz Béla IV. o. tan.-növ. 6. a) Ei Uchnem,
b) Palmgren Selim: „Tengerész a szénégetők között” . Énekelte 
a tanítóképző énekkara Becht József tanár vezetése mellett. 7. Br. 
Eötvös József: A vár és a kunyhó. Melodráma. Szavalta Kapy 
Jenő III. o. tan.-növ. 8. Schumann R.: Cigányélet. Előadta a 
tanítóképző ének- és zenekara Becht József tanár vezetése mellett.

Protestáns esték. A „magyar protestáns irodalmi társaság“
Pozsonyi Köre az egyetemes evang. theologiai akadémia tanárai 
által kezdeményezett és évek során át sikeresen tartott „Pro
testáns Esték” -et munkakörébe átvévén, ugyanazon címen kiváló 
erők szives közreműködésével az e célra legalkalmasabb ádventi 
és böjti időben építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. 
E felolvasások a vallás, nevelés, történelem és társadalom körébe 
vágó közérdekű tárgyakkal foglalkoznak. A felolvasások rendje:
I. Március 7-én: Emlékezés Antal Gáborról. Az unalomról. 
Bancsó Antal, soproni theol akad. igazgató tanár. Versek. Sza- 
bolcska Mihály. II. Március 14-én: Nietzsche — az Antikrisztus. 
Dr. Szelényi Ödön, theol. akad. tanár. III. Március 21-én: Győry 
Vilmos, mint vallásos költő. Dr. Sziklay Ferenc, kassai áll. fő- 
reáliskolai tanár. IV. Március 28-án: A közösségi mozgalmakról. 
Adamis Gyula, evang. hitoktató lelkész. E programm alkalom
szerűen szavalatokkal, ének- és zeneelőadásokkal bővül. Az ének
kart Frühwirth Sámuel akad. énektanító vezeti.



Ültessünk konfirmációi emlékfákat. Angliában és Amerikában
egy nagyon szép s amellett közgazdasági szempontból áldásos 
tavaszi ünnep van szokásban a fák ültetése idején. Ugyanis egy 
szép tavaszi napon egy-egy osztály kivonul tanítójával egy előre 
meghatározott közhelyre s ott egy ünnepély keretén belül gyül- 
mölcsfákat ültetnek maguk a gyermekek a tanító vagy lelkész 
vezetése mellett. Az ünnepély énekkel kezdődik, azután 
a tanító egy beszédet intéz a gyermekekhez, amelyben az ünne
pély jelentőségéről, a természet szeretetéről, a fák hasznáról 
beszél; e beszéd után hozzáfognak1 a fák ültetéséhez, mely alka
lommal a tanító megmutatja a gyermekeknek a szakszerű helyes 
ültetést s utána újból egy énekkel zárják be az ünnepélyt.

Ily módon utak, sétaterek, temetők, magános udvarok és 
kertek lettek beültetve és ezzel egyúttal ápolják a természet 
iránti szeretetet. Az illető osztálynak, mely a fákat ültette, köte
lessége egyúttal bizonyos ideig gondoskodn ia fák ápolásáról,, 
öntözéséről és őrzéséről, hogy rossz gyermekek ne bántsák. 
Nebraska államban nem kevesebb, mint 360 millió fát ültettek 
az utolsó 15 év alatt; Délausztráliában nem kevesebb, mint 15 millió 
fácskát osztott ki ily célra a hatóság az iskolák között. Német
országban Krefeld vidékén honosították meg ezt a szokást a 
konfirmációval kapcsolatosan s azóta szemlátomást gyarapodik, 
ott a gyümölcstermelés. Ha ezt a szép szokást mi is meg- 
honosítanók, valóban nagy áldást hoznánk hazánkra és gyüle
kezetünkre. Összekötve a konfirmációval, szép hála- és emlék
jelet emelnének ezzel a konfirmandusok szülőfalujában, mely 
többé-kevésbbé emlékeztetné még a legszegényebbet is, szülő
helyére. S ha távol is volna, bizonyára kérdezősködne, hogy 
az ő konfirmációi emlékfája virul-e?

A közterületen ültetett gyümölcsfa bizonyos ideig az ültető 
gyermek tulajdona, azután átmegy a közterület birtokosának 
tulajdonába.

A fák fajtájának megválasztásánál ajánljuk az érdekelteknek, 
hogy csak oly fákat ültessenek, amelyek azon a vidéken leg
jobban tenyésznek s amely' fajok legalkalmasabbak az export
üzletre. Köztudomású, hogy ma a gyümölcs elsőrangú keres
kedelmi cikk. Azután egy-egy vidéken ne sokféle fajtát, hanem 
lehetőleg kevés és egyidőben érő fajtát ültessünk, hogy az a 
gyümölcs az illető vidéken tömegexport-cikk legyen. A talaj 
javítására használjunk 100 m2 területre: 6 kg szuperfoszfátot,
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3 kg chilisalétromot, 4 kg kálitrágyát. Azok, akik az éneklő 
madarak nyári munkáját meghálálva most tél idején napról-napra 
etetik őket, élesztőt tartalmazó eledellel (kenyér, sütemény) ne 
etessék, mert ettől vérhast kapnak s elpusztulnak. A cinkék
nek hushulladékot, faggyút adjunk. (A „B e 1 m i s s z i ó” után.)

Petőfi a kispapok között. Petőfi hires mulatozását az egri 
kispapokkal, mely a nagy költő küzdelmei korának egyik leg
szebb és legboldogabb jelenete volt, kedves cikkben írja meg, 
közölve hozzá Orlai Petrich Soma képét, Zuboly a Jó Pajtás 
legújabb, március 8-iki számában. Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek kedves gyermeklapjába ezenkívül verset Írtak Lampérth 
Géza és Benedek Elek, elbeszélést Szabóné Nogáll Janka és 
Szebenyi József, Sebők Zsigmond folytatja Az arany cipő, Bene
dek Elek Oh, szép ifjúságom című regényét. Faragó Géza 
mulatságos képet rajzolt, Zsiga bácsi elmondja egyik legked
vesebb mókáját. A Kis Krónika rovat apróságai, a rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.

A nemzeti ünnep méltó megünneplésére igen alkalmas két 
színdarab jelent meg a könyvpiacon. Az egyik cime: H o n v é d 
t o b o r z á s  1848-ban; .a másiké: I s k o l a i  j e l e n e t  1848 m á r 
c i us  15-én. Történik Pesten. Mind a két iskolai színdarab írója 
K o z l a y n é  J e n e s  J o l á n ,  pazdicsi (Zemplén m.) lelkész neje, 
ki egykoron mint tanítónő működött s így tehát ismeri a gyermeki 
lelket, az iskolai életet. Csak ezek tudatában Írhatta oly meg- 
kapóan sikerült színdarabjait, melyek közül az első 60 f„ a má
sodik 70 f. Kapható a szerzőnél és O r s z á g  Gábor nyíregyházi 
tanítónál, mint a szerző megbízottjánál.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV, oszt. számára (ára 90 fillér) 
továbbá:

„A kér. Anyaszentegyház története*,
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára (ára 50 fillér) alulírott szerzőnél kapható. — Nagyobb 
megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 százalék enged
mény. — Tiszteleípéidányt szives bevezetés céljából készséggel 
küld:

Nagykároly (Szatmár m.) RédCÍ Károly
evang. lelkész, 

főgimn. vallá6tanár.
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TELEFON 
M l- 1 1 .

1 lite r  Fónagy-féle dustless 8 3  m. K 1.— 
1 darab bekenőszeiszám K 1.—
1 darab piassftva-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve megkül- 

detuek.

S Fónagy-féle dustless^pv-'r, 
I  ERDŐS 1ÚZSEF ÉS .ARSA

Budapest, IV, 
Szív-utca 26/E
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Orgona- és Dn.a.rrmonl’u.m^^á-r-
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta  (Budapest mellett),
ÁLAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Amerikai C O T  T A G E-szivólégrendszer

H A R M O l i l U M O f t A T
valamint európai rendszer szerint 
= •  - legolcsóbban szállít -

P A J K R  R E Z S Ő  é s  X S A
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 

— . ** minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.

5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Pedálos harmoninmok mindkét rendszer szerint és minden nagyságban pontos orgona- 
— méretekkel  templomok, szeminárinmok részére és mint gyakorló orgonák. -<=«.—
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók éspianinókról). 

Alapittátott: 1867. évben.

A N O S T E E  J. é s  F I A
orgona- és h arm o n iu m -g y ár 

PÉCSETT,
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é le t e s e b b  k iv i te lb en .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



E n ged élyezte  a m agyarországi ág. h. ev .egyh áz egyetem es  
közgyűlés© ; 1912. évi közgyű lési jegyzőkönyv GO-ik pont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lv a só k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve__________________________________50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szá m a : 116487/1909.

— Képes o lv a só k ö n y v . A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m inisztert engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve____________________________________ 1 K80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szá m a : 139052/1907.

— L esebuch  für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. O lvasókönyv a II. osztály számára. 

Kötve________________________________________ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára____________ 88 <t
— a a IV. a 4 ___________ 1 K 30 4 ®
— 4 az V/VI. 4 4 _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívesen  küldünk m utatvány
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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A  papok és tanítók társadalm i és poli
tikai kötelességei.*)

A társadalmi és politikai szereplése nálunk Magyarországon 
minden egyes egyénnek és így a pap és tanítónak is egyike a leg
nehezebbeknek.

Elhagyott kis vidéken rendesen kanapéperek folynak anélkül, 
hogy az egyéneket ösmernék, azt keresik: ki legyen az első legény 
a csárdában. Ettől a szereplési körtől tartózkodjék a pap és 
tanító. Nem a külső nagyhangú vezetés az áldásos munka, hanem1 
a belterjes, értékes, csendes irányítás.

Társadalmi kérdések megoldása körül ügyelni kall arra, hogy 
annak a kis társadalomnak, annak az összefüggő, egyetértő család
nak a harmóniája meg ne bomoljon.

Éppen ezért a békéért, melyet minden jólvezetett községben 
fenn kell tartani, azokban a községekben, melyekben több fele
kezet szernit több nyelven, több templomban áldják a mindeneket 
megteremtő és fenntartó jó Istent, nem szabad a társadalmi kér
déseket felekezeti szempontból tekinteni, hanem azon felül kell 
emelkedni.

Hisz mindnyájan egy Istenimádók vagyunk, a teremtő, fenn
tartó és szerető Istent imádjuk. Egy jó pap és tanító felekeze
tieken felüli magaslatra emelkedik és onnan nézi ta dolgokat.

Azt mindnyájan tudjuk és hisszük, hogy egy az Isten. A fele
kezetek szerniti elkülönítés emberi elme munkája és a kerítések 
emelése hála Istennek csak azt a magaslatot érte el, melyen

*) 0 /.v. űr. Kchulz Józseíné és dr. Gidófalvy István „A magyar pap és 
tanító szociális kötelességei“ című, lapunk 4. számában ismertetett művéből.
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átlát az intelligens ember s átnyújthatja barátságos meleg kéz
szorításra a kezét a más, a kerítésen túl levő polgártársaihoz 
is és így, ha a jobbak ezt a tanácsot követik, meg lesz oldható 
a felekezetek közötti béke, amely hazánk gazdagodását, előmene
telét, a családok boldogságát, a kiegyenlítődést, kiengesztelődést 
eredményezi és ez az egymás iránt való korlátlan szeretetünk 
fokozza azt az érzést, mely nagygyá, boldoggá, megelégedetté 
tehet egy nemzetet.

Népszerűsíteni és általánosítani kell a jólétet. Ebben az irány
ban munkálkodjék minden pap és tanító. Ne nézze féltékeny szem
mel felebarátjának anyagi és erkölcsi gyarapodását, mert az köz
vetve a haza gyarapodása és még távolabb nézve az ő gyara
podása is.

Az anyagi gyarapodás előmozdítása céljából minden pap és 
minden tanító kisérje figyelemmel a reábizott községben az i n g ó  
és  i n g a t l a n  v a g y o n  a dás á t - v  e vé s é t .  Különösen akkor 
legyen erre gondja, ha valamelyik felebarátja könnyelműség vagy 
szerencsétlenség folytán á r v e r é s  előtt áll, mert ezek az árverések 
igen gyakran úgy folynak le, hogy hitelező és adós is károsodik. 
Oda nem való árú- és telekuzsorások kivonják a szegény ember 
talpa alól azt a fiöjdet, amely őt hazájához köti s vándorbotot adnak 
a kezébe, hogy azzal induljon a nagyvilágba jobb hazát keresni.

Minden árverés vagy kényszereladás alá kerülő ingatlan bir
tokról, mihelyt erről tudomást szerez, azonnal tegyen jelentést a 
„Magyar Földhitelint. Orsz. Szöv/’-nek (Budapest), melyet más
képpen Altruista Banknak is hívnak, vagy más hozzá közelállókkal, 
utolsó esetben a plap és tanító által ajánlott jóravaló, hazáját szerető 
szorgalmas állampolgárral, az ingatlant az árverésen vagy magán
úton megvásárolja és járadékszerü előnyös kölcsönt nyújt olyan 
kamatozás mellett, hogy kölcsönösen megállapított határidőn belül 
az ingatlan tehermentesen a vevő tulajdona lesz, ki ha szor
galmas, ezen idő alatt akkora jövedelmet tud magának biztosítani, 
hogy nemcsak a járadékot fizetheti pontosan, de családjavai együtt, 
ha mindnyájan szorgalmatosak, tisztességesen megélhet.

Kisérje figyelemmel minden pap és tanító a k ö z s é g h á z á n  
történőket. Tanulja meg az adótörvényeket, hogy segítségére le
hessen a reábizott híveknek.

A k é p v i s e l ő t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t o k a t  kisérjék figye
lemmel s vigyázzanak arra, hogy az irányadó és ott szóval biró 
képviselő testületi tagok mindenben teljesen tájékozódva legyenek 
jóelőre, mivel igen sokszor a legüdvösebb javaslatok azért nem
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válnak határozattá, mert egyik-másik vezető ellene tesz egy pár 
megjegyzést, a gyengébbek ráhagyják s az így leszólt és letár
gyalt javaslatok többet nem látnak napvilágot.

A képviselőtestület tagjai pártoskodnak. Itt is megvannak a 
pártvezérek. Rendesen úgy van, hogy amit az egyik akar, azt ellenzi 
a másik s küzd ellene minden meggyőződés nélkül. Ezeket a körül
ményeket figyelembe kell venni s nem kell megengedni, hogy ilyen 
semmiségen szenvedjen hajótörést a haladásért, a közjóért küzdők 
munkája.

Jó, ha ellenvélemények akadnak. A felvilágosodást, a tudo
mányt és minden örök szépet és jót az teremtett meg. Az ellen- 
vélemény azonban meggyőződésből, tudásból induljon ki s ne 
legyen a butaságig elfajuló „csak azért se” jelszóval útnak in
dított személyeskedés.

Ha a papok és a tanítók a népet vezetni akarják, m eg  is 
ke l l  ő k e t  a l a p o s a n !  s m e r n i  ők.

Az nem elég, hogy névleg ismerje valamennyit. Ahogy a nem
zeteket is csak úgy ismerhetjük meg, ha az egész történelmét 
ismerjük, a családokat és a falut is úgy ismerhetjük meg ala
posan, ha kutatunk a múltja, a múlt és jelenlegi összes körülmé
nyei után. Abból tiszta képet nyerünk arra nézve, hogy milyen 
a fejlődése, mutat-e haladást, esetleg mi gátolja a haladásban, 
milyen úton halad vagyonilag, erkölcsileg, és szellemileg. Egy vissza
pillantás azonnal megmutatja, hol és hogyan lehet segíteni.

Sokszor panaszkodnak a lelkészek és a tanítók, hogy nincs 
mit olvasniok. Pedig csak fel kell menni a parochia, a községháza 
padlására s ráakadnak poros, elfelejtett írásokra, melyek között 
akadnak olyanok, amelyek a tudománynak, az iskolának, a temp
lomnak megbecsülhetetlen szellemi kincseket tartalmaznak és nyújt
hatnak, ha akad, aki felfedezze őket.

Egy meszelés, egy átköltözködés, egy hivatalcsere igen sok 
helyen ott felejti a régi l e v é l t á r t ,  vagy hosszú időn át olyanok 
keze alatt lehetett, akik nem tartották érdemesnek azokkal fog
lalkozni.

Tudok olyan esetet, amikor egy fiatal tanító a községi régi 
levéltárból olyan alapítványok nyomára jött rá, amelyekből 3 űj 
iskolaépületet lehetett építeni.

A tanítónők a h á z t a r t á s ,  a c s a l á d i  él et ,  a n é p  k é z i 
m u n k á i n a k  m ú l t j a  és  j e l e n e  iránt érdeklődjenek. Higy- 
jék el, hogy ok maguk is sokat tanulhatnak ebből.
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A megismerés vezet az élet művészetéhez. Ha valaki a kör
nyezetét alaposan ismeri, hamar úrrá lehet azon, ha még azt 
a 'művészetet is bírja, hogy a saját személyét olyan világításba 
helyezze, melyet minden kényszer nélkül önkényt követendő pél
dának fogadnak el.

A tanító és pap t á r s a d a l m i  és  c s a l á d i  é l e t e  m a g a 
t a r t á s a ,  sőt ruházkodása is fontos tényezők. Ő rajtuk csüng 
a nép kritikus szeme. Rajtuk nevetségest, kivetni valót, lealázót, 
erkölcsbe ütközőt ne találjon.

A tekintélyt holmi rejtett udvarlással, kalanddal nem szabad 
eljátszani. A falusi pletyka nagyít, ferdít s irgalmatlanúl elpusz
títja annak a tekintélyét, aki a pletykára okot ad. ,

A kollégák egymással is jól éljenek. Még ha bármliyen fontos 
okuk is lenne az ellenségeskedésre, a külszint, a látszatot őrizzék 
meg és soha se felejtsék el még a legnagyobb felindulásukban sem, 
hogy amit ők tesznek, az az irányadó.

N e m z e t i s é g i  v i d é k e k e n  kell igazán jó példát mu
tatni a különböző nemzetiségű papoknak és tanítóknak. Az ő 
barátkozásuk az ő egymásközti békéjök mutassa meg a népnek, 
hogy az egymásiránti türelem és szeretet nem nézi a nemzetiséget.

Mikor a kis leányom megszületett, megakadtunk azon, hogy 
hol kereszteljük meg? A faluban csak szerb pap és szerb temp
lom volt. Közelünkben is csak más felekezeti templomok voltak. 
Megkértük hát a szerb papot, lenne szives és keresztelje meg a 
kis pogányunkat. A pap készségesen vállalkozott reá. Feldíszí
tettük a nagy eseményhez a mi féltett drágaságunkat s a kereszt- 
szülők elvitték a templomba. Természetesen lestük, vártuk vissza 
őket. Egész processzióval jöttek. A falunak minden családja kép
viselve volt a keresztelőn. Önmaguktól, hivatlanul, örömmel 
mentek a templomba, bogy tanúi legyenek annak, hogy a kis 
doktorkisasszonyt az ő papjuk kereszteli.

Örömükben annyi kis ingre való szerb vásznat és hímzést 
hoztak ajándékba, amivel egy sereg apróságot ki lehetett volna 
öltöztetni.

Ügy is hívták a kis jíeányomat: „Nása Frajlica” (a mi kis- 
asszonykánk).

Hogy onnan elköltöztünk, évek múlva is valósággal könyö
rögtek nekünk, hogy menjünk vissza, annyira megnyertük ezzel 
a kicsiséggel őket.

Egy másik jellemző esetet mondok el. Mikor a szerb háborúnak 
hire futott, mi ott lenn a határon bizony nem aludtunk nyugodtan.
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Csavargók, kémek nyüzsögtek ott lenn. Egyszer csak beállít hoz
zánk egy hatalmas, daliás és minden elferdítő igyekezet dacára 
igazán férfias szép koldus. Az akkori körülményekhez képest nem 
volt nehéz kitalálni, hogy a jövevény nem az, akinek látszani sze
retne. Szerbül alamizsnát kért. Előbb közönséges gonosztevőre 
gondoltam s átvillant az agyamon, hogy ha én most megfordulok 
s bemegyek pénzért, ez utánam jön. A félsz bátorságot adott. 
Volt erőm mosolyogva megkérdezni, hogy tulajdonképpen mit 
adjak, mert látom, hogy nem koldus.

Elmosolyodott. Összeütötte a bokáját, szalutált s elmenőben 
azt mondta, hogy mi ne féljünk semmitől. „Miért” ? — kérdez
tem tőle. „Mert szerbül felelt” — szólt s elegáns, ruganyos lép
tekkel elment. — Most is azt hiszem, hogy egy szerb katonatiszt 
volt, akik közül akkor sokan mint kémek járták be a délvidéket 
és azért, mert anyanyelvén beszéltem vele, talán tényleg, ha 
valami kitört volna, a szerb tudományom megmentett volna a 
veszedelemtől.

A nemzetiségieknek is ugyanaz az örömük, mint nekünk. Ha 
mi külföldre megyünk s ott valaki magyarul szól hozzánk, annak 
a nyakába borulunk. Ők is örömmel hallják az anyanyelvűket. 
Sőt kérdezzük meg a torontáli németeket és svábokat: büszkén veri 
a mellét, hogy ő bár német ajkú, de szívvel lélekkel magyarnak 
tartja magát. A jóléttel karöltve haladó felvilágosodás meglátszik 
rajtuk.

A szegénységben elmaradt, állati módon küzdő hegyvidéki 
lakósok éppen olyan jó magyarok lennének, ha a vezetők tanítanák 
és a jóra vezetnék őket.

Ragadjuk ki ezt a nyomorult szegény népet az őt elnyomó, 
kiszipolyozó léleknélküli agitátorok kezéből s Magyarország bércei 
és havasai nem sok idő múlva a himnusz hangjait verik vissza. 
A magyar nép, a magyar szó dicsőségét fogja hirdetni a hegy
vidék is.

Nem kell a nemzetiségeket „elnyomni” , nem kell velük újat 
huzni, hanem szerettessük meg magunkat és hazánkat velük, hogy 
önmaguktól simuljanak hozzánk, hogy a szeretet tegye őket ma
gyarrá, testvérekké.

De térjünk most át a legkényesebb kérdésre, a p o l i t i k á r a .
Fájdalom, Magyarországon mindenki közjogi kérdéseken poli

tizál, mindenki azt hiszi magáról, hogy ha ő hozzá nem szólna 
és hogy ha ő nem nyilatkozik meg abban a kérdésben, az egész 
közjogunk veszedelemben forog. Milyen másképpen gondolkoznak



erről a kérdésről a müveit nyugaton a nagy nemzetek. Azoktól 
vegyünk példát. Az egyének csak akkor és ott politizálnak, mikor 
az ő társadalmi köreiket érintő fontosabb nemzeti jólétet elő
mozdító intézményekről van szó. Gazdaggá tudták és akarták tenni 
nemzetüket és így a világ hangversenyén bátran játszhatnak ez 
első hangszereken.

Tehát a politika első sorban arra legyen felhasználandó, hogy 
az állam minden egyes polgára szellemileg s anyagilag gazda
godjék. A mai nagy magas gabona-árak és jó állat-árak mellett 
arra kell buzdítani a föld megmunkálásával foglalkozó polgár
társainkat, hogy a termelést megkétszerezzék. Nem mesebeszéd, 
hogy amíg ma nálunk 1 hold földről 7—12 mm-án fölül aratunk, 
Németországban például, ahol a földek semmivel sem jobbak, 
mint e magyar Kánaánban, 20 mm-án felül van az évi termés.

Ha sikerül a termelőket a műtrágyára, a gépek használatára, 
a belterjesebb munkára rászorítani, ha sikerül az értékes és 
nemesített magok termelésére megtanítani, hogy például a dug- 
hagymát ne Csehországból, az ugorka egy részét ne Znaimból, 
a káposztát ne Hollandiából és mindenféle magvakat és hagy
mákat ne Erfurtból hozzanak be, nagyot lendítettünk gazda
ságunkon.

Ha sikerül a munkára nem képes szegény koldusember mun
káját ügy kihasználni, hogy a dudva között növő gyógynövényeket 
gyűjtsék, még azokat is termelő egyedekké teszszük, akik eddig a 
község terhére lettek volna. (A gyógynövények termesztésére és a 
vadon termő gyógynövények szedésére és szárítására vonatkozólag 
igen szivesen ad útbaigazítást dr. Páter Béla, a kolozsvári gazd. 
akad. igazgatója.)

Ha pld. a tisztviselők gyermekei segítőtársaik lesznek szüleik
nek a kisebb munkában, ez által nemcsak apjukat kímélik meg 
a kézzel folytatott munkától, hanem magok is munkában nővén 
fel Magyarországnak is nagy hasznára válnak, hogy ha az állam 
ennek a hasznát belátja, nem csak a családi pótlékkel fogja 
az apát jutalmazni gyermekeiért, de a gyermekeknek kisebbszerü 
javadalmazást is fog nyújtani.

Ha élni akarunk, Magyarországot hatalmassá és gazdaggá 
akarjuk tenni, kö zg a  z d a s  ágii p o l i t i k á t  kell folytatni és 
nem folytonosan csak közjogit, mely az értékes elemeket is el
vonja a hasznos munkától.

A pap és a tanító politizáljon, de csak akkor, ha a nemzet 
jólétét előmozdító nagy kérdésekről van szó. Ne legyen vezér, csak
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irányító s gondoskodjék arról, hogy a reábizött polgártársak ka
landos politikára eszközül fel ne használtassanak és gondoskod
jék arról, hogy äz a nép, amelynek gondozása reá van bízva, 
megelégedett, boldog és gazdag legyen, mert akkor mindazok 
az előnyök, amelyet most ok nélkül erőszakkal akarunk megt- 
szerezni, az ölünkbe hullanak.

Tehát politizáljon a pap és tanító, de ne induljon megfon
tolatlanul eldobott jelszavak után. Csak olyan politikai pártot 
támogasson, melynek megbizhatóságáról meggyőződött s amely 
párt a reábizött községnek kárt nem okoz.

Bízzuk a nagy politikát az ország azon kiválasztottjaira, akik 
látják és tudják, hogy mi kivihető, mi (nem, mi pedig azokra 
adjuk szavazatainkat, akikről meg vagyunk győződve, hogy úgy 
politizálnak, hogy az európai egyensúlyt fel nem borítják és ha
zánk békéjét hosszú időre biztosítani tudják, hogy fejlődjünk, 
gyarapodjunk és gazdagodjunk. A hatalmas gazdag országnak 
mindenki a barátja, a szegény koldust, ha azok maradunk, még 
Szerbia is felfricskázhatja.

Legyenek az igazi műveltség terjesztői papjaink és tanítóink 
és ne romboló álműveltségnek és akkor megtették kötelességüket. 
Mi bízunk bennük és hisszük, hogy amint Németországot a pap és 
tanító tette gazdaggá áldásos, szorgalmas munkával, úgy Magyar- 
országot is nagygyá és hatalmassá teszik.

Felhők repülnek. Villámok cikáznak a magyar haza egén. 
Hogy ezekből ne származzék nemzetrontó vihar, legyünk mind
nyájan villámhárítók, papok és tanítók és dolgozzunk arra, hogy 
e készülő égzengésekből ne pusztulás és romlás, de anyagi és 
erkölcsi terméstöbblet, gazdagodás, egymás iránt való szeretet 
nőjjön ki.

Tarlózás.
Mielőtt tulaj donképeni tárgyamra áttérnék, legyen szabad 

kijelentenem azt, hogy ebből a küzdelemből, amelyet a tanítói-' 
kar helyzete érdekében folytatok, én rám semmiféle előny, és 
semmiféle haszon nem származik. Mire ennek a zsinatnak al
kotásai törvénnyé válnak, mire azok a törvények végre lesznek
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hajtva, akkor én már nem leszek, mert nem lehetek hivatalban. 
Az én agyon csigázott idegeim, s folytonos betegeskedésem, lehe
tetlenné teszik rám nézve a maradást. Csak azt várom, hogy 
nyugdíjammal annyira rendbe jöhessek, hogy legalább a min
dennapi kenyerem biztosítva legyen.

Azért tartottam szükségesnek ezt ismételten kijelenteni, mert 
nem szeretem, hogy lépten-nyomon azzal vádolnak meg, hogy 
önérdekből dolgozom. Szeretem egyházamat, s szeretem pályámat, 
szeretem úgy, hogy ez a szeretet irányítja minden tettemet. 
Amidőn én a tanítóikar helyzetének rendezését sürgetem, sokkal 
inkább szolgálom egyházam javát, mint a tanítóikarét, mert 
egyházunk jövő boldogulásának egyik legfőbb alapfeltétele az, 
hogy tanügye virágozzék. Mi tanítók meg tudjuk találni a magjankj 
boldogülását más helyen is, de mi lesz az egyházból, ha annak 
tanügye aláhanyatlik? Akik ezt megérteni nem tudják (vagy 
nem akarják, azok nem építői az egyháznak, hanem megrontói.

Jóleső érzéssel szegezem le azt a bizonyosságot, hogy egy
házunk vezető körei teljes mértékben méltányolják a tanítói- 
kar törekvését és óhajait, épen olyan jóleső érzéssel látom lapunk
ból azt, hogy az áldatlan harci után kezdetét veszi a komoly, 
a tárgyilagos munka, legalább erre enged következtetni „Taní
tóink törekvése az egyházban” cím alatt lapunk legutóbbi szá
mában megjelent közlemény. De, bármily jóleső érzéssel olvastam 
is e sorokat, nem tehetem, hogy annak egyes pontjaira meg na 
tegyem észrevételeimet.

Szerény nézetem szerint, a tolna—baranya—somogyi egy
házmegye tanítóikarának, az az óhajtása, hogy minden egyes 
tanító hivatalból legyen tagja az egyházmegyei gyűlésnek, ma 
már teljesen tárgytalan dolog. Tárgytalan, amennyiben mult- 
évi egyh. kér. gyűlékünk is csak annyit fogadott el, hogy: „ahány 
anyagyülekezet van, annyi tanítóképviselő küldessék az egyház- 
megyei gyűlésre”. — Országos egyesületünk pedig az íE. A. 
85. §. e. pontját úgy kívánja módosítani, hogy annak második 
része is töröltessék!, s helyébe kimondani kéri, hogy: „az egyház- 
megyei gyűlésre az egyházmegyei tanító-egyesület minden tiz 
tagja után e g y - e g y  képviselőt küld”.

Most már, én nem a tolna—baranya—somogyi, nem a dunán
túli, hanem az egyetemes egyház tanítóikara nevében /készD 
tettem javaslatomat, azért nem is helyezkedhettem volna más 
álláspontra, mint amit Országos egyesületünk elfogadott.

őszintén bevallom, hogy soha nem szerettem elérhetlen dolgok
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után futni. A szertelen szélsőségek engem nem vonzanak. Hiszen 
mit nyernénk vele, ha még megvalósítható volna is az a sze
rintem lehetetlen dolog, hogy minden tanító hivatalból tagja 
legyen az: egyházmegyei gyűlésnek? Ugyebár azt, hogy ural
nánk a helyzetet az egyházmegyén, és ezzel csinálnánk jegy 
olyan tarthatatlan állapotot, amely sem aZ egyház, sem a tanítói- 
kar szempontjából nem lehet kivánatos. Én nemcsak ev. tanító 
vagyok, de ev. egyháztag is, azért a tanítóérdeket csak addig, 
s olyan mértékben istápolóm, amíg az ellenkezésbe nem jön az; 
egyháztag érdekével.

A közös értekezlet eszméjét örömmel üdvözlöm. Ez igazán 
nagy mértékben előmozdítaná a kölcsönös megértést, de hát 
kérem, ez nem mi rajtunk múlik. A mi gyűléseink nyilvánosak, 
mi nem zárkózunk el senki elől, örömmel látjuk ott a lelkész 
urakat, ha részit akarnak venni a mi munkánkban, ne zárkózza
nak hát ők sem el mitőlünk es azonnal közös erővel kereshetjük 
a boldogulás útját. '

Ami a 2. pont alatt említett törekvést 'illeti, szerintem, 
igen könnyű hozzá szólni. Javaslatomban hivatkoztam arra, hogy 
ha már ránk nézlve is az; egységes íállami tanterv a kötelező, 
akkor a tanítás rendje, a tanítás eredménye biztosítása szem
pontjából szükséges, hogy kötelezővé tétessenek mindazon intéz
kedések, amelyek az 1907. XXVI. törvényben es ;az állami 
iskolák számára kiadott gondnoksági utasításban foglaltatnak. 
Mi, akik nemcsak a közismereti tárgyakat tanítjuk, hanem vé
gezzük a vallásoktatást is, ctsak megérdemlünk annyit, és meg
vagyunk már érve annyi önállóságra, mint az állami iskolák 
tanítói, annyival inkább várhatjuk ezt, mert ezen önállóság 
mellett még mindig az elégnél is több joga marad azi iskolaszék,! 
elnöknek.

Ami a felügyeletet illeti, ott szerintem a „bács;i”-nak csak 
véletlenül lehet igaza, épen úgy, mint minden egyéb, a tanítással 
nem foglalkozó és szakképzettséggel nem bíró egyének. Hiszen 
közismert dolog, hogy még a szakemberek közül is csak az 
tud igazán tiszta képet adni egy iskoláról, aki át tudja érezni 
annak a tanítónak a helyzetét és felül tud emelkedni minden 
kicsinyes személyi tekinteten s emellett nyugodt tárgyilagossággal 
tekint a dolgok mélyére. Amikor én belépek az iskolámba, én 
nem vagyok senki és semmi más, mint tanító. Ott nekem nincs 
saját gyermekem, nincs jó barátomnak és nincs ellenségemnek 
gyermeke, csak: egytől-egyig tanítványom. Közel két évtizedet
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töltöttem el egy házmegyem szolgálatában mint iskolavizsgáló 
tanító, s elmondhatom, hogy minden kartársamnak iskolájába 
ugyanazon érzéssel léptem be, mint a magaméba. Nekem nem 
volt jó barát, nem volt ellenség, csak mindig a méltányos igazság. 
De, nem méltóiztatott-e tapasztalni, hogy hányán vannak itt 
is, ott is, akik nem a kitartói munka árán akarnak kiemelkedni 
a tömegemberek sorából, — mert ez nehéz jós fáradságos, — 
hanem a mások kisebbítésével, mert ez könnyű és a bő lelki- 
ismeret alatt könnyen elfér. Nekem nagyon gazdag tapasztalataim 
vannak e téren, tudom, hogy mit tud csinálni az érdek, a 
gyűlölködés, a rokon- és ellenszenv. Hogy ilynemű tapaszta
lataim nemcsak nekem vannak, ebben van a baj forrása.

Nem a felügyelet alól akarunk mi tanítók szabadulni, Iranern 
a kicsinyes személyi tekintetek által befolyásolt okvetetlenke*- 
déstől, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy aki még ezeket a 
kicsinyes gyarlóságokat sem tudja levetkőzni, legyen az akár 
lelkész, akár tanító', annak nincs joga ahhoz, hogy egy oda
adással működő tanító munkáját lebecsülje.

Különben, szerintem, a boldogúlás feltételeit pontokba fog
lalni nem lehet, a fődolog az, hogy mind a Jelkész, mind a 
tanító legyen kötelességtudó, legyen meg közöttük a kölcsönös 
tisztelet és becsülés, ne akarjon egyik sem több lenni, mint a 
mi, és akkor meglesz a béke, meglesz az egyetértés és meglesz 
a közös munkán az Isten áldása.

Sajnálom, hogy ehhez a fontos dologhoz csak ilyen röviden 
Lehetett hoZzá szótanom, de annyira túl vagyok terhelve műm 
kával, hogy lehetetlen volt eZ alkalommal minden részletre ki
terjeszkednem.

Súrd, 1914. március 17.
Sass Istv

Az anyanyelv tanítása német nem zeti
ségű vidéken.

I. A m a g y a r o r s z á g i  n é m e t e k  és  i s k o l á i k .

Hazánk nyugati határszélén dolgos, életrevaló nép lakik. 
Nagy Károly telepítette ide frankjait, kik az idők folyamán 
bajor törzsékkel összekeveredtek. így származott a hienc nép-
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törzs. Szívós, igénytelen és szorgalmas faj, melyet élelmessége 
és takarékossága, valamint minden téren való alkalmazhatósága 
és magas kulturális fejlettsége a magyar állam hasznos ténye
zőjévé tesz. Büszke a tudására és felvilágosodottságára, mel>et 
jó iskoláinak köszönhet és sokkal külömb népnek tartja magát 
osztrák szomszédainál, kik a hegyvidéken elszórtan lakva, szelle
mileg nem is vehetik fel a versenyt a hiencekkel. Sok kiváló 
pedagógust, tudóst, lelkészt, művészt, hivatalnokot, kereskedőt 
és iparost adott ez a maroknyi néptörzs a hazának és a nagy
világnak. „A púpos világ” , ahol laknak, csak sovány kenyeret 
ad nekik és mégis szivük egész melegével szeretik ezt a földet 
és hű polgárai a magyar hazának. Bebizonyították ezt 1848-ban 
fegyverrel a kezükben és bebizonyítják most is azáltal, hogy 
az állam által őreájuk rótt kötelességeket híven teljesítik.

Ennek a néptörzsnek, valamint a többi magyarországi néme
teknek iskolái, főképen az északmagyarországi szászok és dél
magyarországi svábok iskolái az utolsó évtizedben rohamosan 
magyarosodnak, úgy hogy ezeken a vidékeken ritkaságszámba megy 
a nem magyar tannyelvű iskola. A hiencek, valamint a svábok 
és szepesi szászok tudvalevőleg régebben sem idegengedtek a 
magyar nyelvtől, minek bizonysága az előbb oly virágzó csere
rendszer.

Újabb időben azonban — mint említettem — a német 
iskolák kevés kivétellel magyar tannyelvüekké váltak és az összes 
tantárgyakat magyarul tanítják, kivéve a vallást és a német 
írást, olvasást. Bármennyire jó magyarok azonban magyarországi 
németjeink, anyanyelvükhöz mégis szívósan ragaszkodnak és meg- 
kivánják, hogy gyermekük anyanyelvén is tanuljon helyesen írni 
és folyékonyan olvasni és büszkék iskolájukra, ha azt mond
hatják, hogy gyermekük folyékonyan beszél, ír és olvas magyarul 
és németül. Szívesen látják, sőt megkívánják, hogy gyermekük 
magyarul tanuljon, de elégedetlenek az iskolával szemben, ha 
az anyanyelvet egészen kiküszöbölik az iskolából. Sőt ilyen 
helyeken az előbb oly hazafias németek a pángerman agitátorok 
karjaiba vetik magukat. Példa rá több bánsági és bácskai község. 
Azért az állam (ha jól tudom Apponyi minisztersége alatt) 
megengedte, hogy egyes községekben (p. o. Franzfelden, Toron- 
tál m.) még az állami iskolákban is tanítható az anyanyelv.
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II. N e m z e t i s é g i  v i d é k e n  l e vő  i s k o l á b a n  m e n n y i 
b e n  va n  l é t j o g o s u l t s á g a  az a n y a n y e l v i  o k t a 

t á s n a k ?

Fenntiek után egyik-másik kartárs azt fogja kérdezni: „Tekin
tettel kell-e lennünk a nemzetiségekre és kínlódni a kétnyelvű
séggel, mikor az ember egy nyelven is alig bír végezni a tan- 
tervszabta rengeteg anyaggal?” Hát erre nézve nem is kérdez
nek minket. Az állam vagy az egyházi hatóság által előirt anyagot 
el kell végeznünk és sok helyen bizony két urnák szolgálni. Mert 
ami a tanfelügyelőnek tetszik, az akárhányszor nem tetszik az 
iskolafenntartónak és megfordítva, úgy hogy a tanító, különösen 
a fiatal tanító sokszor azt sem tudja, mit csináljon. Sem az 
állami tantervben, sem az egyetemes közgyűlés által az ág. hitv. 
evang. népiskolák részére kibocsátott tantervben erre vonat
kozólag utasítást nem talál sehol. De még a tanügyi lapok sem 
foglalkoznak e kérdéssel, pedjijg a tanítók ezreinek közös gondja ez.

Igaz, nem népszerű dolog ezzel a kérdéssel foglalkozni 
De ha már kötelességünkké teszik a német vagy más nemzetiségi 
nyelv tanítását, nem szégyen, hanem kötelességünk, hogy úgy 
az anyagkiválasztásra, mint a módszerre nézve nézeteinket közöl
jük egymással, mert a rendelkezésünkre álló kevés időben csak 
helyes beosztással és megfelelő módszerrel érünk el némi ered
ményt. Különben a magyar államnak nem is célja á nemzeti
ségeket anyanyelvűktől megfosztani, hanem csak az, hogy minden 
magyar honpolgár tanulja meg az állam nyelvét és legyen hü 
fia magyar hazájának.

Az államnak ezen álláspontja azonban súlyos terhet, csak
nem kétszeres munkát ró mireánk, tanítókra. És azért méltányos 
volna, ha úgy az állam, valamint az egyházak valamiképen kár
pótolnák a nemzetiségi vidéken működő azon tanítókat, kik 
magyarul tanítanak, de emellett a gyermekeket anyanyelvükön 
is tanítják írni, olvasni és helyesen beszélni. Hisz’ a kettős 
feladat sokszor bizony még tetemes óratöbbletet is rak a tanító 
vállára.

Sokan azon csodálkoznak, hogy a különben hazafias német
ség oly szívósan ragaszkodik a német írás- és olvasástanítájshoz. 
Ennek lélektani és praktikus oka van. A Teremtő a meglevő
höz, a megszokotthoz való ragaszkodást kisebb-nagyobb rnér-i 
tékben minden ember szivébe plántálta. Annál nagyobb ez a 
ragaszkodás, ha praktikus alapja van és többé-kevésbbé élet-1
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szükségletet képez. Határszéli németjeink nagy része ugyanis a 
szomszédos Ausztriába kénytelen kenyérért menni. Eddig — mint 
már említettem — előnyben voltak az alpesi tartományokból 
származó munkásokkal és iparosokkal szemben, úgy természetes 
eszük, mint az iskolában szerzett ismereteik által. Most, hogy 
egyes helyeken anyanyelvükön nem tanulnak írni, olvasni, ez 
az előny megszűnt, amiért a magyar államot okolják, mely meg
fosztja őket boldogulásuk alapfeltételétől, de a haza földjén 
kenyeret nem tud adni nekik. Ehhez járul még, hogy szülő 
és gyermek, ha távol vannak egymástól — nem tudnak érint
kezni egymással, mert a gyermekek még levelet sem tudnak 
írni szüleiknek. Látják továbbá, hogy a magyar urak gyermekei
ket német nyelven is taníttatják, az ő gyermekeiket pedig meg
fosztják anyanyelvűktől.

Ezek a körülmények szülik a magyarországi németség újabb 
időben főképen a nyugatmagyarországi németség körében azt az 
elégületlenséget, „mely belső meghasonlásba hozza az ő érzelmi 
világuk egy részét annak a magyar hazához és a magyar 
nemzethez vonzódó másik részével, amely valóságos lelki ellen
tétbe hozza az eddig annyira megelégedett és annyira egységes 
lelkivilágukat” . . .

Mikor Budapest népiskoláiba újból be akarják hozni a német 
nyelvet (lásd „Uj Élet” 19Í4. év 1. sz.) és a magyarság elsői 
városa, a tősgyökeres magyar Debrecen elhatározta, hogy tanonc
iskoláiban a német nyelvet is taníttatni fogja („Tanító” 1914. 
évi 10. sz.) nagyon is érthető, ha a perifériákon lakó németek 
elégedetlenek, mikor iskoláiból telejsen kitiltják anyanyelvűket. 
Ezek az esetek — igaz — csak állami iskoláknál fordulnak elő, 
de az elégedetlenség, mint a ragályos nyavalya, elterjed az egész 
vidéken. Vannak emberek, kik gondoskodnak arról.

Községi és felekezeti iskolákban heti 3—4 órában tanítják 
az anyanyelvet, csakhogy tanterv és utasítás valamint megfelelő 
módszer nélkül, főképen a fiatal és tapasztalatlan k|artársak, kellő 
eredményt nem érnek el. így az anyanyelv tanítására fordított 
heti 3—4 óra csaknem kárba vész, minek következtében gyakori 
a panasz: „A gyermekek se magyarúl, se németül nem tudnak” . 
És a panasz sokszor indokolt, mert aki rosszúl tanít németül, 
az a magyarban se lesz különb. Pedig aki ezt a kettős fel
adatot sikerrel végzi, az nagy szolgálatot tesz hazájának, mert 
a demokrácia haladása által szóhoz jutó és a közel jövőben 
az ország sorsára nagy befolyást gyakorló néptömegeket nyer
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meg, illetőleg tart meg az államfenntartó magyarság hü szövet
ségesének. Tanítványai pedig hálával és köszönettel fognak meg
emlékezni őróla, mert az életben szükséges ismeretekre tanította 
őket.

IIí. A n é m e t  n y e l v t a n í t á s  a n y a g a  és m ó d s z e r e .

A német nyelvtanítás a következő tantárgyak keretében tör
ténik: olvasás, szépírás, helyesírás, nyelvtan és fogalmazás, vala
mint indirekte a hittani órákon is. Az olvasásra vonatkozólag 
más mondani valóm nincsen, mint amit az új Tanterv a magyar 
olvasásra mond (lásd Tanterv!). A negyedik osztályig azon kell 
lenni, hogy a gyermekek anyanyelvükön is folyékonyan olvassanak* 
az V. és VI. osztályban az értelmes és szép olvasás gyakorlandó. 
Emellett egynéhány, a gyermek értelméhez mért költemény be
tanítandó, minden évben körülbelül hármat-négyet az olvasó
könyvben levő költemények közül. A szépírás minden évben heti 
V2  órában gyakorlandó. A helyesírásról, nyelvtanról és fogal
mazásról bővebben lesz szó, mivel ezekre vonatkozólag a tanító 
sehol semmi útmutatást és útasítást nem talál. A helyesírás
tanítás módszeréről már megjelent egy cikkem az „Evangélikus 
Népiskola” 1912. évi 10., 11. és 12.—14. számában. Amit ott 
a helyesírás módszeréről általánosságban írtam, az a német 
helyesírisra is áll. A fogalmazás anyagára és módszerére vonat
kozólag nézeteimét egy külön cikkbén fogom kifejteni, most 
csak röviden említem a nyelvtanítás és helyesírás-tanítás anyagá
val kapcsolatban.

A soproni ág. hitv. evang. népiskola tanítótestülete egy* 
hangú határozat folytán ezentúl a német nyelvet az alábbi tervezet 
alapján fogja tanítani. E tervezet alapján nyelvgyakorló köny
vecskét is szándékozik kiadni. Nem mondom, hogy e tervezet 
tökéletes, de aki jobbat tud, álljon elő vele!

Megjegyzem, hogy a soproni evang. népiskolában a II. osz
tályban kezdjük a németet, ahol azonban már az I-ben kezdik, 
a II., III. és IV. osztály anyagát arányosan feloszthatják az
I., II., III . és IV. osztályok között, így mindenik osztályra ke
vesebb jut.

(Véye következik.)

Gráf Samu.



—  163 —

T Á  K  0  A .

Ad astra.
„Ad astra!” — mondják s lía gyűl benned a vágy. 
Úgy bizonnyal lelked utána megy.
„Ad astra” ; de merre jutsz; oda fül,
Előtted áll a Golgota-kegy.
Egyetlen egy csupán tékát az út,
Nincs, nincsen más mód oda fülfelé:
Vinni kereszted, térdre esve gyakran, 
így jutsz „ad astra” : csillagok felé.
. . . Uram, én Uram! Ki előttem jáirtál.
Kinek hivő lelkem utána megy,
Kicsiny kitemnek, milyen rémítően,
Kegyetlen magas ott az a kegy . . .
. . . . Kétely és panasz : mint megtépi 
Gyarlóra termett szívemet,
Uram, én Uram! oda föntről,
Nyútsd alá kezed s fogj engemet! —
Nyújtsd alá kezed s miként Pétert,
Úgy emelj á t a kétkedésen,
Míg föl nem jutok oda hozlzád,
Hol futva azi út mindegiészen.
. . . „Ad astra” : a csillagok felé . . .
Él bennem a vagy oltkatatlan,
De gyarlóságom volta előtt 
Az' út már majdnem járhatatlan.
Ki végig mentél mindhalálig,
Ók nyútsd előmbe erős kezed 
S szólj: „Ók ne remegj kicsiny k ítű :
Golgota útja menybe vezet!”

Bedők Pálné.

Jézus a mi vezérünk.
Nagykét! A megrendítő szenvedés, gúny, megcsúfoltatás, 

véres kinok és gyötrelmes halál hete: annak az emlékhete, hogy 
a világ legnagyobb jóltevőjét a legbűnösebb hálátlanság érte. 
Megváltónk szenvedésének nagyságát legjobban az tudja el gon-
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dőlni, aki maga is szenved. Mi ev .tanítók Jézus Krisztusban örök! 
mintaképünket, legtökéletesebb mesterünket látjuk. Az ő tanait 
hirdetjük napról-napra: az ő eszméivel telítjük, nemesítjük 'tanít
ványaink szívét, az ő egyházáért harcolunk. Ugyancsak az ő 
szenvedéséből merítünk vigasztalódást, megnyugvást, ha nyo
mor, bántalom, hálátlanság sebzi lelkünket.

Az ev. tanítóság szenvedésének hosszú, kínos, kálváriás hete 
még most is folyik. Évek szövődnek évek :után a reménység 
szálaiból és osak nem akar meghúsvétodni. Már-már kezünkbe 
vettük a barkát, hogy méltányos kívánságaink teljesülésén ho- 
zsannázzunk. Örömünk elsietett volt: barkánk lehullott, a ho
zsanna megfagyott ajkainkon. Vállainkra vettük a keresztet újra 
és rogyadozó inakkal vonszoljuk tovább a sziklaszivek, gáncsok, 
nélkülözések között, rögös, göröngyös és mégis magasztos pályán
kon. —

Folyton szegezik az Eszme harcosait A kalapácsütéseket> 
a nyomorgó tanítók jajjait, nyöszörgését nincs aki meghallja: 
nincs aki vonaglását meglássa és szánja. Tikkadt ajkainkat ecettel 
kínálják, ó, és mióta már! Bár szomjazunk, de ebből nem lehet 
innunk. A tengervíz szomjat nem olt, a keserű epe sem. Más 
itt az orvosság! Bánatosan látjuk a minden várakozást^ Kifá
rasztó huzavonából, hogy az iskolafentartók, kik szükségeinket 
némi kis jóakarattal enyhíthetnék és vágyainkat betölthetnék, 
ismét mostoha kézzel mérnek s a bőség tarisznyájának fenekén 
kotorásznak: nincsen, nem segíthetünk! Nincs kilátásunk boldog 
feltámadásra. Előbujtak rejtekükből a merész újítók és ököllel 
döngetik Pilátus ajtaját: Feszítsd meg, feszítsd meg az Eszmét 
és követőit. Hasztalan szólal fel egy-egy arimathiai József, Ni,- 
kodémus a krisztusi szeretet mezején munkálkodó nemzetnap
számosok érdekében, szava elhangzik, elhal a lármában. Félénk 
Pilátus pedig mindig akad, aki bár méltányosnak, igazságosnak 
tudja kívánságainkat, hamar mossa kezeit, eltöri boldogulásunk 
itélőpiáloáját s mi újra ott vagyunk a kínos keresztúton. hol 
az embertelen poroszlók vihogva püfölnek, taszigálnak. Ez a 
mi sorsunk! Eszméinkért életünket sorvasztjuk, adjuk. A Keresztet 
a kereszten sem tagadjuk meg. Hordozni tudtuk a rögös úton: 
szenvedésünk halálágyán is az fáj nekünk leginkább, hogy szelíd, 
áldásos vetéseinket rablókezek tépdesik, pusztítják el. Kétes mo
dernek, kétes moralisták, ingadozó filozófusok meg akarnak fosz
tani bennünk eszményünktől: az édes M e s t e r t ő l .

Támadjunk fel tehát aZ ev. tanítói önérzetnek, öntudatosság



165

nak, bátorságnak sziklafokára! Fiöl a bét pecsétes sorból! Rügy 
fakad, virág' nyílik ; minden teremtmény él jogával, csak mi szende- 
regjünk mélyen, lombán, nemtörődömséggel ? A vezérek mellé, 
a küzdők után te hatalmas ev. tanítói tábor mindaddig', míg 
a győzelem kivíva nincs, míg ajkad nem kiálthat lelkes, öröm
teljes Alleluját!

Novák Gyula.

Csak e g y  sóhaj . . .
Sohasem szoktam az előítéletekkel kacérkodni. Kétszeresen 

nem, ha a gondolat-, a lelkiismereti szabadságról van szó, 
amely terrenum pedig Eldoradója az epigonok, az értelmetlenül 
kiabálók és a bambán kritizálok támadásainak. E ponton 
Petőfivel tartok, az ő talán szélsőségesen republikánus kiroha
násával: „ . . . Legyen elved, hited, És ezt kimond, ha mind
járt Véreddel fizeted!” — 1 Igaz, vele Pandora-,szelencét nyitunk, 
de nem találok nálánál felemelőbb erényt. Kétszeresen az oly 
embereknél, kiket exisztenciájuk, „a lét vagy a nemlét” kér
désének „vis major” -ja szőrit a sablonosság nyomasztó kali
bájába. Sohasem oly imponáló valami a nyílt szó, ha az egy 
egyénileg izolált ember ajkait ékesítette, mint annál, kiről tudjuk, 
hogy individuális akaratát, egész lelkét, egész Én-jét kénytelen 
hét lakát alatt őrizni s mindazt, ami benne egyéni, érték és 
érdekesség, hangtalanéi rendelni alá a legnagyobb tyrannak: 
az é r d e k n e k .

Avagy nem hatott-e ujjongásig lelkünkre a zseniális székes- 
fehérvári püspöknek komoran szárnyaló szava:

— Az Isten fogalma épúgy alá van vetve a fejlődésnek, 
mint akármily más fogalom.

Szokatlan és merész hangok. Szokatlan, mert ritkán hallunk 
ily hangokat (hisz’ csak eg y  Prohászkája van a katolikusok
nak) s merész, mert a dogmák fülledt légköréből kiszabadúlva 
— mint az albatros — a napsugaras aether kéklő magasságá
ban milliók felett csattogtatja „vészi-jósló” szárnyait . . .
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S mindezt csak azért mondtam el, hogy bevezessem az én 
tulajdonképeni mondókámat.

Van nekünk*) egy derék, ambiciózus papunk. (Luther hitét 
valljuk!) Néhány évvel ezelőtt került ide, telve szép, megvaló
síthatatlan álmokkal, naiv, szinte gyermekes rajongással s szent 
hevülettel eltelve missziója iránt. Tapasztalatlan fiatalsággal, melyet 
az önzetlen jóság aranyozott be, könnyen hevűlő, a titáni dolgo
kat is csak gyerekszobák szűzi játékának néző lélekkel, melyet 
nem érintett még a csalódás, a lemondás fárasztó szele — kezdte 
meg működését s nem csinált titkot meggyőződéséből, amit 
sokszor hangoztatott:

— Ránk fiatalokra vár a munka, a második reformáció mun
kája, mely szükséges, ha azt akarjuk, hogy hitünk jövője bizto
sítva legyen.

Beszéd közben két sötét, okos szeme fáklya-fénnyel lobo
gott s arcán az ihlet bíbora égett. Szavainak érces csengésé
ben azonban már ott kisért a tragikum zordon lágysága is.

A legelején kezdte.
Rajongással vetette magát a könyvekre. Jól tudta a nagy 

igazságot: A tanúlás minden értelmi értéknek egyedüli forrása. 
Örökösen tanúlmányaiba mélyedt; azt lehetett hinni, hogy lan
kadatlan szorgalommal a bölcsek kövét, a kör négyzetét vagy 
a perpetuum mobile-t keresi. Nem félt a „Világ” -tól sem. S a 
szabad, fesztelen szellem, mely a pozitivizmusból táplálkozik •— 
nem bántotta. Épp oly élvezettel olvasta a Háckel monizmusáról 
riportozó cikkeket, mint Wilhelm Ostwald energetikáját. Azt 
tartotta, hogy az igazi megismerés sem nem positiv, sem nem 
negativ, hanem abból a kohóból kerül elő, hol e két irány a 
gondolkozó ész objektiv kritikájának tüzében megszabadúlt a 
salaktól.

Múltak a hónapok, az évek . . .
A falu harangja épp oly szomorúan búgott mindennap — 

ha eljött az este s a kis házak épp oly nyugalommal szunnya- 
dozták az akácok ráborúló árnyában, mint azelőtt; az emberek 
is a régi, tudatlanúl jámbor nép maradtak, a lelkek világosságba 
sem derengett, csak egy háznak felburjánzott udvarán -— ott 
a templom alatt — nevelkedett észrevétlenül egy „magános fa” , 
virágos ágakkal, az első tavasznak szűz-virágaival. —- Nem zavar
ták kiváncsi szemek. Csak én kerestem fel minden este — úgy

*) E sorok írása óta más egyházközségbe távoztam.
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harangszó után — s hosszan gyönyörködtem az élet e nagy
szerű renaissance-ján.

Aztán elszakadtam tőle. A nyáron máshol voltam. S mikor 
az ősz-előn ismét visszatértem s elmentem a fához, gyümölcs 
nélkül volt az, levelei is elhervadtak, fiatal ágai pedig lemon
dóan, erőtlenül csüngtek a föld felé . . .

Nem értettem.
De midőn másoktól hallottam, hogy a „ m á j u s i  f a g y ” 

látogatott el ez évben hozzánk — megértőén bólogattam.
Azóta is sűrűn felkeresem a fát. Fagyos álmából költögetni 

próbálom — de mindhiába! Száraz gallyai mintha rezignáltan 
csörögnék • Elvégeztetett!

S ahogy nézem a díszétől megfosztott ágakat, szivemben 
valami langy érzés támad s hosszan, reszketőn sóhajtok . . . 
csak egyet sóhajtok! . . .

Harsányi Jenő.

I r o d a l o m .
A lovaszpatonai evang. egyház évkönyve az 1913. évről. 

Szeikésztette B o g n á r  E n d r e  lelkész. Ennek a füzetnek min
den sora hangosan hirdeti, hogy a lovászpatonai egyházban ele
ven egyházi élet van, mert az őrállók meg eszik kötelességüket, 
nemesen töltik be szent hivatásukat, karöltve munkálkodnak a 
belmisszió tágas mezején. Bizonyságai ennek a szépen sikerült 
v a l l á s o s  e s t é l y e k ,  melyeknek rendezésénél főképen az egy
ház tanítói buzgólkodtak. De bizonysága ennek még inkább az, 
amit az évkönyvben az istenitisztelet rendjéről olvasunk: vasár
nap és ünnepnapokon délelőtt prédikáció, délután ádventtól 
áldozó csütörtökig k a t e k i z á c i ó ,  áldozótói ádventig e p i s t o l a -  
m a g y a r á z a t ;  hétköznapokon egész éven át m i n d e n  r e g 
ge l  k ö n y ö r g é s  (ádventtól husvétig) bibliamagyarázattal. 
Adventtól husvétig minden s z o m b a t  e s t e  istenitisztelet b i b 
l i a o l v a s á s s a l .

Felhívás. B ü c h l e r  Hu g ó ,  nagybecskereki kartársunk,
lefordította Se inig" O s z k á r n a k ,  a oharlottenburgi munka
iskola híres igazgatójának „Die redende Hand” o. művét. Seinig 
Oszkár a munkaiskolának apostola és megtestesítője, ki feltűnést
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keltett fővárosunkban is három tartalmas előadásával, melyek
ben a kéz beszédét az iskolában kifejtette és bemutatta. Előadása 
hatása alatt a főváros több tanítót küldött Charlottenburg'ba, 
hogy a munkaiskolát tanulmányozzák. „Die redende Hand” o. 
művében elméletileg' és gyakorlatilag fejtegeti azt a módot, miként 
kell a kéznek a beszédét (a munkát) az iskolában az oktatás 
módszereként használni. Ezt a művet óhajtja kartársunk a ma
gyar tanítóságnak átadni. A Délmagyarországi Tanítóegylet el
határozta, hogy e törekvését elősegíti az esetben, ha előzetesen 
tájékozást nyer az iránt, vájjon az előfizetők száma lehetővé 
teszi-e majd a fordítás kiadását. Kartársi szeretettel fordul tehát 
az egylet elnöksége annak tagjaihoz, s minden magyar tanítóhoz, 
szíveskedjenek úgy a maguk, mint az iskolák könyvtárai számára 
való megrendeléseikkel, illetve ezeknek bejelentésével ezt lehe
tővé tenni. A mű ára legfeljebb 3 korona lesz. Előzetes be
jelentéseket a fordító oimére (Búchler Hugó áll. tanító) ,Nagy- 
beciskerekre, április hó elejéig kérünk. Tekintettel arra, hogy 
kartársunk kész a tiszta jövedelemnek 75 százalékát a Dél- 
magyarországi Tanítóegylet konviktusának juttatni, kettős köte
lességet teljesítünk akkor, ha lehetővé tesszük a munka meg
jelenését. Panesova—Temesvár, Lambrecht Péter elnök, Maurer- 
Mihály titkár.

V e g y e s e k
Kitüntetés. B r o c s k ó  La j o s  az orsz. protestáns árvaház

igazgatója, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, az árva- 
nevelés terén kifejtett 40 évi sikeres tevékenysége elismeréséül, 
ő felségétől a k i r f a l y i  t a n á c s o s i  cimet nyerte. — A jól 
megérdemelt kitüntetéshez gratulálunk!

Március 15-ike. A soproni ev. tanitóképző-intézet Pálffy-köre
(önképző-kör,e) díszűlés keretében ünnepelte meg a nagy napok 
emlékét, következő műsorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Al
kalmi beszéd. Mondta Heintz Fülöp ifj. elnök. 3. Szügyi: „Honfi 
imája,” (Karének.) Vezette Nitschinger János IV. é. n. 4. Áb
rányi : „Milliók hirdessék . . Szavalta Szekeres S. főjegyző. 
5. Himnusz. (Közének.) — Volt ezenkívül a theologia akadé-



imával és a lyaeummal közösen megtartott intézeti ünnep1. Sőt 
a gya kori ó-iskola növendékei is ünnepeltek, ahol Masznák Rupert 
IV. éves növendék tartott ünnepi beszédet.

Március 15-iki ünnepség. A váci ev. elemi iskola tanuló 
ifjúsága ez évebm is megünnepelte a szabadság kivívásának évfor
dulóját saját iskolájában f. h. 14-én, de mivel a kisterem, amint 
előre látható, volt, nem lett volna képes a'zi iskola ily irányú élet- 
nyilvánulása iránt érdeklődő közönséget befogadni, azért március 
15-én az ottani siketnéma-intézetben ismételték meg ünnepségüket. 
A nagyterem is tényleg zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel, 
mely a legnagyobb elismerés hangján diosérte a kis fiuk jés 
lányok készültségéit, ügyes fellépését. Alkalmi énekek és költemé
nyeken kívül Ralla Miklós: „Az öireg honvéd” cimű dialógját; 
Erdélyi Zoltán: „A hazaáruló” és Pásztor József: „Szabadság 
ünnepe” oimű egyfefvonásos darabjait adták elő olyan közvet
lenül és hatásosan, hogy elfeledtették a hallgatókkal, hogy tulaj
donképen kis gyermekek, akik ott a dobogón mozognak. A szép 
ünnepségről az ottani sajtó is diosérőleg nyilatkozott. -—• Ez a 
szépen sikerült ünnepség a váci tanító és lelkész egyetértő mun
kájának eredménye volt s nemcsak erkölcsi siker követte azt, 
hanem a csekély belépő-díj révén 121 korona bevétel is.

Rz Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének 
évi közgyűlése az idén az elnökség intézkedése folytán Budapesten 
a fasori ev. főgimnáziumban, a pünkösdi szünidőben j ú n i u s  
2-án és 3-án lesz. A közgyűlés tulajdonképen Aszódra volt ter
vezve, de az ottani leányiskolák n. é. igazgatójának, Oeschger 
Adélnak elhunyta folytán, az elnökség Budapest mellett döntött.

Jubileumi ünnepély Mihályiban. A mihályi i evang. gyülekezet 
március 8-ikán vallásos estéllyel egybekötött ritka szép ünnep
lésben részesítette szeretett tanítóját, T a k á t s J ó z s e f e t ,  Mi
hályiban való tanítói működésének negyedszázados évfordulója 
alkalmával. Az ünnepélyt közének s Dubovay Géza IV. évf. 
theologiis alkalmi imája vezette be, majd Rakó (János elnök 
rövid, szép üdvözlő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést Viola 
Réla postamester, üdvözölte a jubilálót és szívből fakadt, szívhez 
szóló szavakban tolmácsolta a gyülekezet osztatlan szeretetét, 
tiszteletét és nagyrabecsülését, — Isten áldását kérve az egyház, 
hű munkására. Majd a tanítványi hála és ragaszkodás jeléül 
két iskolás gyermek köszöntötte fel az ünnepelt tanítót, ki 
megható szavakban köszönte meg a szép ünnep éltetést. Ezután
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után a vallásos est pontjai következtek, még; pedig: Mozart: Öh, 
Atyánk . . . Takáts József tanító vezetésével énekelte a mihályi-i 
ev. vegyeskar. „Napszámosok”, Balogh. Istvántól. Szavalta: Hajba 
Juliska. „Te hozlzád, óh Uram!” szóló ének. Takáts Béla III. evf. 
theol. harmonium kísérete mellett énekelte Káldy József IV. évi", 
theol. „Az ev. Csepreg városának 1621-ebn történt elpusztítása”, 
irta és felolvasta: Takáts Béla III. évf. theol. Mozart: Szárnyain 
az áhítatnak. Takáts József tanító vezetése mellett énekelte a 
mihályi-i ev. vegyeskar. „Keresem az Istent”. Ábrányi Emiltől. 
Szavalta: Tomka Gusztáv III. évf. theol. —- A szép ünnepélyt 
Eőry László III, évf. theol. imája és közének zárta be.

Iskolai ünnepély. A pozsonyi ág-, hitv. evang. népiskola f. é. 
március hó 7-én szépen sikerült iskolai ünnepélyt rendezett, kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Öh, vajha ezer nyelvem volna (vegyes- 
kan)'. 2. Igazgatói megnyitó. 3. Az anya (költemény). 4. Alkalmi 
beszéd. 5. Fiamhoz (költemény). 6. A hársfa (vegyeskar). 7. A 
hat szegről (mese). 8. Vonós négyes (kisebb (szemelvények).
9. Hogyan játszanak a jó testvérek (párbeszéd). 10. Himnus 
(vegyeskar). — E tárgysorozat 4. s 5. szám alatti beszédet s 
költeményt legközelebb bemutatjuk olvasóinknak.

Nyugalmazott tanítók mint helyettesítők. A vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter f. é. 193.303. sz. rendeletében megengedi, 
hogy egyéves önkéntesi szolgálatra bevonúit tanítókat már nyu
galomban lévő tanítók szabályszerű díjazás mellett helyettesíthesse
nek, az esetben, ha más pályázó nincs. Ehhez az alkalmaztatás
hoz a kir. tanfelügyelő jóváhagyása is kikérendő, es orvosi bizo
nyítvánnyal igazolandó, hogy a nyugalmazott tanító a tanítói te
endők ellátására a szóban forgó idő tartamára alkalmas.

Vallásos estély. A soproni ev. tanítóképző-intézeti belmisz- 
sziói egyesület március hó 29-én vallásos estélyt rendezett, követi 
kező tárgysorozattal: 1. Ima. Mondta Szabó Jenő III. é. növ.
2. Énekkar. „Mi Atyánk” , zenekarkísérettel. Irta Király József 
Páll. ,3. „Franke Ágost Hermann” . Irta Gáspár Pál ÍV. évf. növ.
4. Zenekar. Mascagni P. Intermezzo sinfonico. Vezette Heintz 
Fülöp IV. évf. növ. 5. Szavalat. Kozma Andor: „Krisztus minde
nütt.” Előadta Pecznyik Mihály IV. évf. növ. 6. Közének.



Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21 211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F O N
Ü l — 1 1 .

1 lite r  Főnagy-féle dustless 8[3] m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 d ;rab piassava-sepro K 1.60
Fizetendő tetszesszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkiil- 

detnck.

F on agy-fé ie  d u s t íe s s -g v  > ,  Budapm)t| lv - 
ERDŐS JÓZSEF ÉS ■ ARSA * * * * *  2«/E

Orgona- és liarm onm m gyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh. Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók 

R ákospalota (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del11, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel " (első díj), kitüntetve - azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vaun k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
í* változat összeállítással megrendelésre ké

nek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
lünk.



Amerikai C O T T  A G E-szivólégrendszer

H A R M O N I U M  OK A T
valamint európai rendszer szerint 

■.......: legolcsóbban szállít --

P A J K R  R E Z S Ő  é s  T S A
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep).
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 

minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól íölfelé. Részletfizetések 8.— K-tól fölfelé.

5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Pedálos harmonlnmok mindkét rendszer szerint és minden nagyságban pontos orgona- 
méretekkel templomok, szeminárinmok részére és mint gyakorló orgonák. < » ~ .  

Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókról).

Alapittátott: 1867. évben.

A N O S T E R  J. é s  F I A
orgona- és h a rm o n iu m -gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O rgonák, harm cnium ok
l e g t ö k é l e t e s e b b  k iv i t e lb e  .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átepiteseket olcsón elvállalunk

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



Mutatványszám ingyent

Mutatványszám, ingyent

‘J Ó  v a j t á s
a legkedvesebb képes gyermeklap.

Kiadóhivatal:

FRANKUN-TÁRSULAT
Budaié* IV. Egyetem->Ho 4 

Előfizetni lehet a kiadöhioaialbtsn 
t i  minden kónyokereskedtsben.



A F ranklin -T ársu laí kiadásában B udapesten  
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

Engedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyetemes 
közgyűlés©} 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lv a só k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve__________________________________50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szá m a : 116487/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve____________________________________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052 1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von K a r l  F r ü h w i r t h . Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve________________________________________ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára___________  88 a
— a a IV. <l <t ___________ 1 K 30 t  ®
— <t az V/VI. « « _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívesen  küldünk mutatvány- 
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.



ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.

RÖTTIG GOSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON. '
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XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. majus hó. 10. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkesztötégliez(Sopron) 

küldendők.

fe le lő s  s z e r ű  és M séé:
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden lió elején 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

A  vallástan kiküszöbölése.
Összejövetelek alkalmával, tanácskozásokban, kongresszusokon 

állandóan foglal kozunk a nevelés problémáival. Aztán ne vegyük 
a szaklapokat, csak nézzük a napilapokat. A honi és külföldi 
lapok egyaránt nemtísak, hogy állandó rovatit vezetnek, hanem 
emellett alig van szám, amelyben nem esnék azonkívül is szó 
a nevelésről, a tanításról, a tanítóki ó l. és taná: okról, szóval az 
iskoláról, az óvótól kezdve fel az egyetemig. És miért? Azért, 
mert a nevelés és tanítás közügy, mert itt is, ott- is több-kevesebb 
baj van és főleg, mert lázas küzdelem, ádáz harc folyik az iskoláért 
azon ismert elv szerint: akié az iskola, azé a jövő.

E sorok szűk keretéiben el kell tekintenem a valláistanításra 
vonatkozó küzdelem behatóbb ismertetésétől, mert az igen messze 
vezetne. De nincs is szükségünk erre. Olvasóink úgy is tudják, 
hogy e harc alapjában és végső céljaiban az istentelen világnézet 
harca, Isten, a keresztyénség" és az ezen alapuló hitvallásos iskola 
ellen.

Ki az Istennel, vallással, azoknak oktatásával I szítják a 
radikális és destruktiv irányzatú tanítók. Ki a vallástannal, mert 
a vallás magánügy! Vissza a családba, az egyházba!

Helyes! Vissza a családba, az egyházba... mintha öröktől 
fogva nem ott volna! Hat igen tisztelt árak, vájjon az államot 
(nem a csaladok összesége teszi-e ? És ha az a sok-sok család 
azt akarja, hogy a hittan tanítása, a vallás és erkölcsös nevelés 
feladata az iskola munkakörével is megosztassék, vájjon ezen 
nemcsak az Isten, hanem a természetadta jogból eredő nagy
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családi akarattal szemben mi kívánni valójuk van a mozgalom 
híveinek, mint ezen nagy család által alkalmazott és akaratuk 
alá rendelt tényezőknek?

Vagy talán mi tanítók, bárhol és tárlói által alkalmaz
tassunk is, épen seggel nem alár ndelt tényez, i vagyunk a nagy 
köznek és képviselőinek és vájjon csak tőlünk függ-e, kizárólag 
bennünket illet-e határozni, dönteni afölött, mit kell tanítani 
és miként kell nevelni ?

Nyilatkozzanak meg őszintén, vájjon eredetileg is a tanító 
határozta meg a Család nevelő jogát avagy a család alkalmazta 
a tanítót? A tanító határozta-e meg a tanítónak, hogy mit akar 
tanítani, avagy a család, hogy mire tanítsa gyermekét? Nyilat
kozzanak. meg, vájjon a társadalommal, a családdal, a sok-sok 
család összeségével: az. egyházzal, az állammal széniben tulajdon- 
képen, kik és mik vagyunk? Hogy értelmezek a szók a tartalmat: 
a nemzet napszámosai, mikor ott, ahol napszámos van, gazdát, 
urat is kell tudni és rendelkezéseit is el kell ismerni!

Ki a vallástannal az iskolából!
Talán azért, hogy a polgári erkölcstan jobb erkölcsű embereket 

neve], minő az Istenben való hit. Mert hát a szabadgotidolkodás 
fényes sugara által megvilágosodott koponyák bölcseleté szerint 
mi legyen a hit más, mint egy szemenszedett ház igságokból össze
tákolt babonaság, amelynek az élén az Isten fogalma \ an, a.mely 
fog; 11 o m a z o nba n ér thete ti en.

És ha úgy lenne? De hát a polgári erkölcstan talaj donképen 
miből merítette tartalmát, mondjuk igazi erkölcsi é.tékát, talán 
azon egykori, avagy jelenkori társadalmi életből, amelyeknek 
Istenük egyáltalán nem volt és nincs? A t  g n k Inam, lioay e 
felvetett kérdésre igenlőleg aligha mernének telelni az isten
tagadó, a hitet magánügynek tekintő szabadgondolkodó bölcsek.

Lássák, az a polgári erkölcstan is a l e l k i i s m e r e t  bázi
sára van fektetve, mert hisz anélkül semmi néven nevezendő 
erkölcsi tétel, felelősség nem képzelhető el. Miért is az,t kérdem 
én: vájjon könnyebben meghatározható fogalom-e a lelkiismeret 
fogalma, mint az Istené, amelyből tulajdonképen a lelkiismeret 
fogalma, öntudata, félelem, megnyugvás érzete ered ?'

B a b o n a !  Azt ugyan könnyű kimondani és úgy hevenyészve 
/megállapítani, hogy a hit nem egyéb, mint babonaság, miért 
is a hittan tanítása butítás. És ha úgy lenne (de persze, hogy 
nem az), felvetem azt a kérdést is, vájjon akkor mire vezet
hető vissza az a tény, hogy művelt, okosnak, ‘tudósnak, isten
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tagadónak is azért emberek is azonképen babonásak voltak <'s 
babonásak ma is, mint ama népek, amelyek az Isten fogalmával 
azokból következtetve, jósoltak. És minek tulajdonítható- az, Hogy 
nem voltak tisztában és mint ilyenek éles megfigyeléseik nyomán, 
bizonyos dolgoknak, bizonyos látszatoknak igazat adtak, sőt 
megrendítő események hatása alatt akár félelemből akár károm
lásból. akár hálából, dicsőítésből, akár átokból annaka valami
nek, valakinek a nevét veszik ajkukra, amit, akit ismerni nem 
akarnak. És ha ba.bonaság lenne is a hittan még ez esetben is 
.nem volna-e szebb, fenségesebb és megnyugtatóbb oly eszményi 
babonaságban élni, melynek tana azt hirdeti: „babona, valamely 
dolognak oly rendkívüli erőt tulajdonítani, aminővel az Isten 
rendelése szerint nem bir.” És ezt a tant akarják kiűzni, az 
iskolából ?

Mit akarnak helyébe adni? Kimondatott: a polgári erkölcs
tant ! íelejtve azt, hogy a nép, amelynek a-z Istenről tiszta 
fogalma nem volt, az emberáldozatig terjedő katonaság törtei
méiben gyönyörködött. Mert mi szülte és szüli most is; a jövő
ben is a babonaságot? Nemde a véletlen összetalálkozott esemény 
fölött való tűnődés, töprengés, amely, ha megújul, rögeszmévé, 
babonává fejlődik és azt ugyan emberfia ki nem irthatja, ha 
(sak Istent nem ismer, egyébként pedig egyszer és másszor való 
-elhagyadottsága mégis csak annak megismerésére törekszik, akit 
Istennek nevezünk. Igen bizony Istennek, a ki hogy nem babona 
lényege, igazolja az, hogy csak az tekinthető annak, amellyel 
az ő rendelése semmi néven nevezendő rendkívüli, avagy rendes 

< rővel nem bír.

Polgári erkölcstannal akarják boldogítani Magyarországot, 
amint hogy boldogították Franc-ziaorszagot, hol a polgári er
kölcstant tanító állami tanítók a szabadgondc ikodás nagy er
kölcsi törvényei alapján ötven százaléka vadhárzasságban él; hol 
az -erkölcstelenség és bűn nagy mértékben els aporodett. S ez 
kell Magyarorszzágnak is a progresszív, agress .iv, atheista, ra
cionalista, internacionalista, sznbadgondclkodó radikális és de
mokrata-szocialista kartársaink szerint. Ebből azonban nem ké
rünk. Ép azért megmagyarázhatatlan előttem Budapest székes- 
főváros községi tanítóinak állásfoglalása, Hisz e kérdés elbírá
lása nem. tartozik a mi hatáskörünkbe. E fölött egyedül az egy
házaik', a nemzet jogos jogérvényesen dönt ni Mi tanítók tartozunk 
a reánk háramló feladatokat teljesíteni; amint azt a nemzet
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érdekében a nemzet törvényeiben, az  egyházak pedig rendtar
tásukban előírják, megállapítják.

A tanítói tekintélyt nem azzal érjük el, ha a vallásban ki
küszöbölését kívánjuk, követeljük és ennek elérhetése víg A a 
csendes érdemekre való tekintet nélkül betyárcs, kői híveb ) k i
fejezéssel jasszos, vagy apacs társalgásra valló eszme, gondolat
cserét kezdjünk, üzziink, folytassunk; hanem azzal, hogy is
merjük el mi is a tekintélyt, anélkül, hogy szolgafelküek, bardo- 
latlanok lennénk. Iskolán kívül esi tevékenységünk súlypontját 
a bennünket környező nép társadalmi, közmivelődési és jóléti 
előmozdítására fordítsuk.

És akkor oly tekintélynek fogunk örvendeni, amit semmi 
néven nevezendő hatalom nem fog tudni lerombolni, s á  örülni 
fog; hogy a tanítóban azt a tekintélyt nyerte meg, amely nagy 
tudásával, működésével, cselekedet Ível, finom tapintatos, igazán 
nevelőhöz illő viselkedésével, alkalmazkodásával, pedagógiai böl
csességével válogatott részét képezi a magasabb társadalmi kö
röknek is. Laikus morál, hangzatos jelszavaknak és irányelveknek 
ne üljünk fel; mert azizal el fogjuk veszteni azt a piedestát is; 
melyre' oly fáradságos munkával eljutottunk.

A fővárosi kartársak szerintem nagyon is hibás állásfog
lalását részemről tehát visszautasítom, illetőleg nem helyeslem 1

h o v á k  Gyula. .

A  kántortanítok  flzetésrandezésérók
Az Ev. Közérdekben már több cikk jelent meg a kántor

tanítók kántori illetményeinek rendezéséről, de, véleményem sze
rint, egyedül Wagner Ádám ráckoz ári lelkész által ajánlom ja
vaslat jár közel az igazsághoz és alkalmas a kérdés megoldására. 
Hogy mennyiben tévedett a javaslatot tevő lelkész úr és men íyi. ei 
egyszerűbb a kérdés megoldása, nagyon csekély anyagi áldozat k 
árán, azt az'alábbiakban kívánom, előadni: •

A tanítók kántori teendőiért járó k ü l ö n  díjazást látszólag 
az 1913. évi XVI. t.-c. tette szükségessé. Ugyanis, mindnyá
junk előtt ismeretes, hogy idázetfct törvény azt mondja, a taní
tók fizetésrendezésénél az 1908. évi j avad&lmi jegyzőkönyv fog 
alapúi szolgálni. A törvény eme rendelkezése nag37 megütkö-
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.zést kelteti nemcsak a tanítók, hanem az egyházi hatóságok köré
ben is. És ez természetes is volt, mivel nemcsak a tanító veszí
tett volna alapfizetéséből, de vesztett volna különösen az egy
ház, mert nem lett volna neki fizetett kántora. Bekövetkezett 
volna tehát az a lehetetlen állapot, hogy vagy a tanító tartozott 
volna, ingyen elvégezni a kántori teendőket, vagy az. egyház h tt 
volna kénytelen újabb kántori fizetésről gondoskodni.

Két kérdés áll tehát előttünk. Mennyiben vesztett volna a 
tanító alapíizietéséből és mit az egyház ?

Ezekre a kérdésekre csak úgy tudunk megfelelni, ha sóira 
megvizsgálujk az eddi-i népiskolai törvényeket, kezdve az 18 3. 
évivel. E törvény ugyanis utasítja a közigazgatási hatóságokat, 
hogy az összes tanítói és kántori javadalmakat értékeljék, s 
«ezekről javadalmi jegyzőkönyvet állítsanak ki, mely jegyzőkönyv 
képezze a tanítók összes illetményeiről az okmányt. De kimondja 
ez a törvény azt is, hogy az üsszjavadalom, el nem különített 
része, féle részben tanítói, másik tele pedig kántori fizetésnek 
vétessék. Ez utóbbi rendelkezés azonban sérelmes volt a kánt r- 
tanítókra nézve, mivel a tanítói fizetést- kioisnynek, a kántorit 
pedig, aránylag, túl maglasnak állapította meg, nem képezvén, 
ugyanis a kántori javadalom a nyugdíjigénybe való beszámí
tás tárgyát.

A kántortanítókat ért sérelmet az idők folyamán azután az 
egyház igyekezett, egészen jólelküleg, oly formán enyhíteni, sót 
megszüntetni, hogy a tanítói javadalmakat növelte, viszont a 
kántoriakat csökkentette, nem hagyván sokszor meg mást kán
tori javadlaomnak, mint a lakást és a stólát. Ezt a műveletet 
.azonban teljes egészében, csak az 1907. évi népoktatási törvény 
megalkotása után lehetett k 'resztül vinni, mellyel egyidejűleg az 
akkuii kultuszminiszter ugyanis uj javadalmi jegyzőkönyvek fel
vételét rendelte el. Ekkor — annak idején igen helyesen — az 
egész vonalon minden néven nevezendő javadalmat nemcsak hegy 
tanítóinak vettek fel, de jóval magasabban is értékelték, mint 
ez az 1S93. évi javadalmi jegyz könyvben volt és amennyit tulaj
donképen ért, nem tekintvén mást, mint azt, hogy a tanító nyug
díjigénye enudkedíjjékj, s (hegy az él dmes államnak ne legyen többé 
alkalma a kántoriakból a tanítói fizetés javára foglalni.

Ezzel a művelettel azonban nem értünk el semmit, sőt mind
két léi csak veszített. Az állam ugyanis nagy poliíikus, inig 
egyrészről a kántoriakból beszámított 200 koronát a tanítói fize
tésbe, s így a nyugdíjba} addig azonban nem helyezte hatályon
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kívül az 1893-iikfl törvényt, melynek értelmében .továbbra is meg
maradt az. egyik fele tanítóinak, a másik fele, jobban mondva 
része, pedig kántori javadalomnak,- azzal a különbséggel, hogy 
ez utóbbi 200 koronával kisebb lett. Lehetett tehát- egy kántor- 
tanítónak akár 1800 korona ossz j avadalma is, a nyugdíjigénye 
mégis csak 1000 koronában állapíttatott meg.

A feltett kérdésekre a felelet röviden tehát a következő:
I. Az 1908. évi javadalma jegyzőkönyvnek nem lett volna 

meg a f elbecsült értéke és mivel a korpótlékrendszer megszüli - 
tettetett fizetéskiegészítést sem kaphatott volna a tanít).

II. Az egyház elvesztette volna az összes kántori javadal
makat mert azt egyszerűen átengedte volna — az említett java 
dalmi jegyzőkönyv értelmében — az államnak tanítói íizeté.- 
eímén.

Ilyen volt a helyzet az 1913. évi népoktatási törvény életbe
léptetésekor és ezért tartotta szükségesnek a tanítóság még’ végre
hajtása előtt annak revízióját sürgetni úgy a kormánynál, vala
mint az egyházi hatóságoknál is. Le ugyancsak ezek az okok 
indították, többek között a tolna—taranya —$omcgy egyházmegye 
tanügyi espereséit is, hogy még a múlt évi egyházmegyei köz
gyűlésen e kérdéssel foglalkozzék, kiemelvén sürgősségén kívül 
azt is, hogy nehéz feladat megoldása vár e tekintetben az egyházra.

Azóta azonban már elmxlt csaknem egy esztendő, és azóta 
már végre is hajtották az! 1913. évi törvényt, melynél igen kelle
mesen csalódtunk. A kultuszminisztériumban a fizetésrendezés
nél ugyanis tényleg nagyon jóindulatú lag jártak el, mivel nem az 
1908. évi javadalmi jegyzőkönyvet vették alapúi, hanem teljes 
egészében — itt tévedett Wagner lelkész úr — az 1893. évi java
dalmi jegyzőkönyv szerint intézték el. Leg világos abban azonban 
úgy áll előttünk a dolog, ha egy példával szolgálok. Tegyük 
fel, hogy a ráckoziári kántor tani tónak az összes javadalma az 
új javadalmi jegyzőkönyv szerint 1800 korona, de az 1893. évi 
szerint clsak 1400 korona. Ez esetben a következőképen jártak 
el: Az 1400 koronának a fele 700 korona. Mivel azonban íz 
1907. évi törvény értelmében a tanítói alapíízeiés 1000 korona* 
hozzávették a kántoriakból 309 koronát és ezt az összeget egészí
tették ki. Marad tehát 400 korona, kántori javadalom. Követ
kezik tehát ezekből az, hogy tényleg nem olyan fekete az ördig, 
mint amilyennek mondják.

Vegyük azonban azt a megoldhatási módot, melyet Wagner 
Ádám lelkész úr ajánl. Ő ugyanis nemcsak a kántori iizetéseket
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óhajtja rendeztetni, hanem a tanítói járandóságokat is meg akarja 
váltatni. Teljes egészében aláírom. A m;i|i körülmények között 
a tanító már nem gazdálkodhatik. Az egyház adjon tehát a 
tanítónak annyi készpénzfizetést, amennyit az 1913. évi törvény 
értelmében megállapították. Ehhez az állam feltétlenül hozzá
járul. A tanító nem veszíthet, m r t ha kevesebb készpénzt Js 
kap, mini amennyire akár az új, akár a régi javadalmi jegyző
könyvben a járandósága értékelve van, az megtérül a fizetés
kiegészítésnél. Ha pedig az egyház nyer, azt tegye el nyugodt 
lelkiismerettel.

Máskép áll azonban a dolog a kántoriakkal. Ezek megálla
pításánál nekünk sem szabad majdan a magasabb értékű, vagyis 
1008. é' i jegyzőkönyvet alapúi venni, hanem az 1893. évit, úgy, 
hogy példáz] a rác'kozári kántortanítónak nem 80 ) koiona kánto
rra  maradna, hanem csak 400 korona.. De ha több kántori java
dalma maradna bárkinek is a megállapítandó összegnél, akkor 
sem lehetne azt csonkítani, mert itt csak a minimális fizetés meg- 
állapításáról van szó. A minimális fizetés megállapútására. tehát 
íoképen azért van szükség, hogy végre azok a kántortanítók 
is kapjanak valamit, kik évek óta teljesen ingyen végezték a 
rájuk rótt munkát. Ez áll oly esetekben, mikor új tanítói állás ló
ról van szó. Az újabb állásoknál ug'yanis megadták a törvényes 
tanítói fizetést, de ennek Tejében kötelezték egyszersmind a kán
tori teendők elvégzésére is, minden kántori díj nélkül.

Végül V agner Ádám lelkész úr a kántortanítókat két cso
portba osztja, u. ni. levítatanítókra és kántortanítókra. I tt  csak 
annyit |kiyánok megjegyezni, íbogy tulajdonképen háromféle kántor
tanító létezik. Van ugyanis levítatanító, olyan kántor, ki maga 
végzi el a teendőket és cdyan, la,hol esetleg ketten, sőt hárman 
is végzik. Nem értem ezek alatt azonban a segédkántorokat, 
hanem csak a 'rendes, hiványilag kötelezett kántorokat.

Ami pedig a megállapítandó díjak összegét illeti, arra né íve 
nem érzem magamat hivatottnak javaslatot tenni, de ismételten 
hangsúlyozom, semmi körülmények között sem kerülne az egy
házaknak oly nagy anyagi áldozatokba, mint amilyeneknek azt 
mondják, azon egyszerű oknál fogva, mivel a kántori javadalmak 
tulajdonképen úgyis megvannak s legfeljebb csak arról lesz szó, 
hogy külön kántori díjlevélbe foglalják. Még kevésbé terhelné 
a közalapot, mível ezt a csekély anyagi áldozatot egyedül az 
egyházaknak kötelességük meghozni.

Paks, 1914. május hó.
Kinkel György.
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Tarlózás.
Végig olvasva Uhrin K. barátom cikkét, úgy szeretnék én 

is vele örülni és vele remélni, de Isten tudja, hogyan, én még
nem tudok Minél többet foglalkozom zsinati dolgainkkal, minél 
többet érintkezem képviselő társaimmal, annál inkább megéiIvó
dik bennem a meggyőződés, hogy ez a zsinat, nekünk tanítóknak 
sok csalódást, és kevés eredményt hoz.

Az a közöny, amellyel kartársaim nagy része az egész ügy 
iránt viseltetik, az az alaptalan előítélet, az a jogosulatlan fél - 
1 kenykedés, amelyet eloszlatni és megszűnteim ma még nem 
tudunk, útját vágja.-törekvéseinknek itt is, ott is, s bár nem vagyok 
kishitű, mégis sokszzor szinte érzem a csüggedést, s bár nem in
dultam túlzott reményekkel a zsinatra, mégis ügy éizem, ho;y 
még az én szerény vágyaim sem lógnak beteljesülni

Hiszem, hogy többen is tudnak a vádról, amely a közel múlt
ban elhangzott ellenünk. Azt állították, h gy mi tan tűk állam 
akarunk lenni az államban.

A em tudom, hogy komolyan h is 'ik-e ezt azok, a lile mondták, 
vagy csak az az alaptalan előítélet, a kicsinyes féltékeny kedés 
mondatja ezt is velük, amely kerékkötője volt eddig A minden 
törekvésünknek. Dehogy akarunk mi külön status ler.ni, s t ellen
kezőleg azt szeretnénk megszüntetni, üony ne kelljen külön stat, s 
lennünk.

Eddig elmondhatjuk, hogy külön státus voltunk, mert semmi 
h 1 nem kaptunk egy fillért sem, jognak, no az alighanem volt 
valami, de az inkább mondható kegyelemmorzsának, ír int jognak.

Ebben a külön státusban, az evang. tanítóikul* minden vágya 
abban határozódott, hogy: ,,Kívánt megelégedni ama morzsa - 
lókkal, amelyek a gazdagnak asztaláról lehullottak. ’ Nohat • z 
a státust kívánnánk mi tovább ieimtar'.ani? Mentsen a jó isten!

Nem (külön státus akarunk mi lenni, hanem, hogy egész nyíltan 
fejezzem ki magamat, oda akarunk ülni mi is az asztalhoz,, és ha 
legutoljára kerül is hozzánk a felszolgált étel, de az rsiztalnái 
akarjuk azt elkölteni, s nem a morzsákat szedni az asztal alól, 
mint eddig.

Elhiszem, hogy ez a törekvés sokuknak nem tét zik, mert 
elvégre mindenki tudja azt, hogy minél többen ülnek az asztalhoz, 
annál kevesebb jut egyre-egyre, s vannak emberek, akik egész 
életükön át félnek az éhen maradástól, és ez a félelem, ez az 
akadálya a tanítóikar törekvéseinek.
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Igazán elszomorító .állapot, hegy gondolkodni t dó, művelt 
úriemberek, akik egyházunk ügyeit intézni vannak húvatva, azt 
hiszik, hogy a tanítóikart be tudják szorítani az eddigi keretek 
közé, úgy, hogy annak egyik-másik korlátját kissé meglazítják, 
azt hiszik, hogy az iskolákat biztosítani tudják az! egyház számára 
anélkül, hogy a tanítókat, az egyház fenntartó munkásait több
nek tekintenék, mint egy rossz szolgát, aki nem érdemi', meg, 
hogy urával egy asztalhoz üljön, s akit egy percig sem 1‘het fel
ügyelet nélkül hagyni.

Örömmel látom és örömmel teszek bizonyságot arról, hogy 
sokan vannak, akik igaz lelkesedéssel állanak ügyünk mellé, de 
yn az ellenséget sem kicsinylem soha, és mível egy kis — 
bocsánat, de nem találok hamarjában jobb kifejezést — nagy
képűsködés igen sokszor többet árthat, mint amennyit, akár száz
szoros jóakarat is segíthet, é)n nem tudok, nem teljes, de még 
félsikert sem remény leni a mai viszonyok között.

Igaz, hogy már a javaslatok is honorálják, a tanítóikar ha
tározatait, de tessék tovább olvasni és megmondani nekem azt,- 
hogy mi hasznát vesszük a képviseltetési jognak, ha a. tanító- 
egyesületek maguk kötelesek viselni a képviseltetés költségeit?, 
Lesz így képviseltetés? Megtudják a tanító-egyesületek ezt fizetni 
az: egyházmegyén, az egyházkerületen és az egyetemen? A mostani 
fizetés rendezés megtör olyan tagdíjakat, amelyekből fedezni lehet 
a fuvar -.és napidíjakat?

Nehéz napok előtt állunk, örülni valónk ma még" sajnos 
nincs, ha csak nem az a bizonyosság, hogy nem magunk vagyunk: 
vannak jóakaró támogatóink. De nem csekély azoknak száma 
sem, akik nem éreznek velünk együtt, s nem hagyható figyelmen 
kívül .azon körülmény gém, hogy ők dolgozni' k? mii pedig tespedüník !

Súrd, 1914. május 4.

Sass István
egyházker. tanító-egyesületi elnök.
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A tanítók  képviseltetése az egyházban.

.n.

Visszatérve tárgyunkhoz,*) felemlítem, hogy a tanítóknak 
szakkérdésekben való döntő befolyás biztosítása iránti .kérel
münket oly formán értjük, hogy amint a legközönségesebb munkajs 
is, ha példáúl valami munkaeszközt vásárol, 5—6-ot is próbál, 
hogy melyik illik jobban a kezébe, mert a kezébe illővel j o b 
ban,  tehát s i k e r e s e b b e n  és k ö n n y e b b e n  tud dolgozni, 
— nem töri a kezét, — úgy a tanítóknak is döntő befolyást kell 
engedni a tankönyvek és eszközök, a módszer stb. megválasztásá
ban és egyéb kérdésekben is, ha azt akarjuk, hogy nagyobb si
kerrel és könnyebben végezhesse különben is terhes munkáját.

Ami felterjesztésünknek azon pontját illeti, hogy minden 
tanító hivatalból legyen tagja az egyházmegyei gyűlésnek, — 
erre nézve nem ismerhetem el, hogy a „teljesíthetés határain 
túl” menne. Hiszen több egyházmegyében tudtommal, f— már 
megvan; a tanítók kapnak fuvart és napidíjat s így részt
vehetnek az egyházmegyei gyűlés tanácskozásaim Ez pedig az 
iskola és így az egyház érdekében kívánatos. Mert tény az, hogy 
az iskola az egyház létfeltételét képező legfőbb alapvető intéz
mény. Ha már most egyháuznkban valójában fenáll az „ eg y e 
t e m e s  p a p s á g ” elve, mint hangoztatni szokták, amely azt 
kívánja, hogy egyházunk minden egyes tagja érdeklődjék egy
házunk ügyei iránt, annak gyűlésein és tanácskozásain, mint 
„élő t a g ” vegyen részt, ügy sokkal inkább kívánatos, hogy 
az egyház alapvető fontos intézmények, az iskolának vezetői, a 
tanítók is elsősorban vegyenek részt, illetve: adassák meg nekik 
a mód, hogy rész tvehessenek azon a gyűlésen, — az esperesin — 
amely minden egyes tanító iskolai működését is tárgyalja és 
azokra vonatkozó határozatokat hoz.

Nem helyeselhetem tehát Sass e. azon eljárását, amellyel 
ezen kérelmünket lapunk 156.—157. lapjain tárgyalja, sőt egy
maga elintézni iparkodik. — Ö is ügy hiszi, hogy ez „lehetetlen” 
dolog! —- Hát miért? — Az mondja: „Akkor mi uralnánk a 
helyzetet” ott, t. i. leszavaznánk1 a lelkészeket. — Kérdem:

*) Bizony tkár volt a tárgytól a múltkori közleményben oly nagyon, s 
itt-ott a jelen cikkben is, a személyes térre elkalandozni. Törekedjék a cikkíró 
e figyelmeztetést megszívlelni, begy közleményeinek, mint olyanoknak, amelyek 
kizárólag a közügyét szolgálják, mindenk i  s z í v e s e n  helyet adhassunk. Szerk.
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mikor és hol mondtuk, hogy minden egyes tanítónak a szavazati 
jogot is adják meg és különben is, miért kell ezt és bármi más 
dolgot is az egyházban azonnal hatalmi kérdéssé tenni, ? Hiszen 
most a zsinati törvény módosításáról van szó, amikor nem azt 
kell keresni, ki úr, ki szolga, hanem azt kell komoly meg
fontolás tárgyává tenni: mi és mily intézkedés viheti előbbre 
hathatósabban iskoláink s ezzel egyházunk ügyeit s fejlődését?

Tehát semmikép sem helyeselhetem S. e. azon állítását, hogy 
ezen kérelmünk „ma már teljesen tárgytalan dolog’', mivel a 
kerület másként határozott e tárgyban, mint mi kértük. — Ezt 
érvül nem fogadhatjuk el, mert ehelyett akár azt is mondhatta 
volna, hogy a mi kérésünk azért tárgytalan, mert a zsinati tör
vény mond mást és ez még nagyobb tekintély. — De mi épen 
a törvény ezen rendelkezését tartjuk módosítandónak az álta
lunk felterjesztett módon. — Szükségesnek tartjuk, hogy mind
azon erő és mindazon képesség, amelyet ma már a 8 osztályt 
végzett tanítóság képvisel, lehetőleg teljes mértékben és az egy
ház! minden terén az egyház, javára értékesíttessék. Egyházunk
nak szüksége van minden erőre. Adassék meg minden egyesnek 
a mód, hogy az iskolai ügyeket intéző ezen legalsóbb fok. n 
i észtvehessen és maga mondhassa el legalább it t  saját néze óit 
és véleményét, bogy ő maga is legközvetlenebbül van érdekelve. 
Ez csak fokozni fogja munkakedvét, míg ellenben, ha helyette 
más szól és foly he az ügyek intézésébe és tán oly módon, 
amely az ő meggyőződésével épen ellenkezik, úgy ez csak el
keseríti és hátrányosan kihat egész működésére.

Ezenkívül tekintetbe kellene venni azt is, hogy a tanít k 
tán legnagyobb része minden társadalmi központtól távol működik 
1 estet-lelkct ölő nehéz munkában., egész éven át kitéve az el
maradottság és az elfásultság ezer veszélyének. Az ilyenekre 
valóságos ünnep és valósággal lelki, testi és kedélyi felújtilására 
szolgál, ha évenként egyszer-kétszer találkozhatnak és eszmét 
cserélhetnek pályatársaikkal és egyházunknak vele egy célért 
küzdő vezérlő férfiaival a tanítói és majd az egyházmegyei gyű
léseken, mint ennek Heriez kartárs úr is f. évi kér. gyűlés be
számolójában (Ev. Népiskola, 420) c;ly szépen kifejezést ad.
A tanítónak ily lelki felüdülése azután ismét csak a tanító 
munkakedvét acélozza és fokozza az iskola és egyház javára.

Kérelmünk tehát semmiképen sem „tárgytalan”. — Vagy ez 
nem úgy van, amiket i t t  mondtam ?

Azonban B. lelkész úrnak is ezen kérelmünkre vonatkozó
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ellenérvelése sem állhat meg*. Nem áll, hogy „ t e l j e s e n  e 1- 
h i b á z o 11 d o l o g ” volna, hogy azért is kérjük a tanítók részéi e 
is e jogot, mivel a lelkészeknek is megvan. Mert mikor a törvény 
ridegen azt mondja ki, hogy az egyház alkalmazottai egyik 
csoportjának, a lelkészi karnak minden tagja egyúttal hivatalból 
tagja az egyházmegyei gyűlésnek, ellenben az alkalmazottak 
másik csoportjából, a tanítói karból, egy sem tag, csak a tanítói 
körök küldhették egy-egy képviselőt, de ez sem kapott fuvar
os napidíjköltséget, ez a tanítói kar lebecsülése. És B. lelkész 
úr hozzászólásában most maga is elismeri, hogy ez a tanítókra 
nézve „bántóan sérelmes (Ev. Népisk. 130. 1. 1. alatt). Hát ezt 
csak most vette észre ? Mi jogon intézhette tehát ellenünk pálfai 
kirohanását? — A tanítóknak ezen lebecsülése azonban károsan 
kihat a tanító iskolai és így egyházépítő működésére is. Ezért 
az egyház jól felfogott érdeke parancsolja, hogy a tanító mun
kásságának itt is megfelelő tér biztosíttassák és hogy a törvény 
és az egyház itt is kifejezésre juttassa, hogy a t a n í t ó t  meg-  
be c s  ül i .

Igaz, B. lelkész űr itt azt állítja, hegy ,,a l e l k é s z  nem 
azért hivatalból tagja az egyházmegyei gyűlésnek, m e r t  l e l 
kész ,  hanem azért, mert a gyülekezet ügyeinek ő a f e l e l ő s  
v e z e t ő j e és a gyülekezet érdekeinek ő a l e g e x p o n á l t a b b  
s ze m é l y  es í tő j e” stb. Csakhogy ezen állítása nagyon sántít, 
tán ő maga sem hiszi el teljes egészében és csak velünk tanítókkal 
akarná elhitetni. — Hiszen már a közmondás is azt mondja : 
minden szentnek maga felé hajlik a keze. — Ezenkívül ezen 
rendelkezés a tiszta önkormányzat elvével is némileg ellentétes. 
Mert amely testületben az önkormányzat elve szorosan var ke- 
resztiilvíve, ott fizetett alkalmazott nem lehet e testület vezetőj >, 
elnöke és képviselője, mivel ennek érdekei sokszor ellentétesek 
a testület érdekeivel. így látjuk, hogy p. o. a pel i lkai községnek 
nem a fizetett jegyző az elnöke és képviselője, hanem a község 
tagjai sorából választott bíró. A zsidóknál is, hol annyian lak
nak, hogy hitközséget alkotnak, nem a lelkész, hanem a tagok 
sorából választott elnök a hitközség képviselője és elnöke. És 
ennek dacára a zsidóknak mégis annyi kulturális és jótékony
sága intézménye van Budapesten, hogy bármely egyháznak dicsére-! 
téré válnának.

Nálunk úgy került a lelkész e tisztségre, hogy már Luther, 
mikor szervezte az ev. gyülekezeteket, egyetemet végzett egy é
neket rendelt azokba a hitélet fejlesztésére és a művelődés elő



mozdítására. Ezen magas képzésű lelkipásztorok' azután nemcsak 
a hitélet terén, hanem minden téren is szívesen követett vezetői 
lettek az egyszerű népből álló gyülekezeteknek és e vezető sze
repük megmaradt e mai napig és csak az szükséges, hogy a 
lelkész bizonyos önmérséklettel képes legyen mindenkor az egyéni 
érdekeit a közérdeknek alárendelni, mert ennek ellenkezője visz* 
szavonást, hit közönyt és egyenetlenséget idéz elő az egyházban.

- Szükséges tehát, hogy a gyülekezetben és az egyházban 
minden jogos érdeknek megfelelő tér biztosíttassák. A mi kérel
münk pedig ezt akarja.

Mikor a lelkipásztorok teendője idővel megszaporodott, egy 
részének, t. i. a gyermekek oktatásának ellátására külön egyé
neket fogadtak, így keletkezett a tanítói állás. De e tanítók; 
évszázadokon át leginkább a jobban irni-olvasni tudó mester
emberek sorából kerültek ki, ezért csak olyan szolgafélének tekin
tették őket. Napjainkban ezen viszonyok óriásilag megváltoztak 
a múlthoz képest, de azért a nép még ma is sokszor szolgájának 
tekinti a tanítót, mivel ő fizeti és tetszése szerint szeretne ren
delkezni vele, ez pedig akadályozza a tanító sikeres működését, 
láziért szükséges a törvénybe oly intézkedéseket foglalni, melyek 
a tanító tekintélyét emeljék a nép előtt, ez azután a népnevei és 
emelésére is fog szolgálni a hitközség1, az egyház javára. Ilyen 
intézkedés lesz annak kimondása is, hogy m i n d e n  tan í'tdá  
h !i,\v a ta  1 b ó'l t ag j a ,  az egyházmegyei gyűlésnek és a hit-* 
k ö 'z ség  t a r t o z i k  őt fuvarral és napidíjjal ellátni. — Ezen 
kérelmünk pedig sem nem „1 eh e te  tle-n’j, ■ mint többen gon
dolják, — még anyagi szempontból sem, — de nem is teremtene 
olyan tarthatatlan állapotot”, mely bárkire veszedelmet hozna. 

Az sem egyenes következménye e kérelmünk teljesítésének, hogy 
akkor a tanároknak is mindnek hivatalból tagjainak kellene len
niük. Mert középiskolák rendesen nagyobb helyeken vannak, hol 
sok az intelligencia, és maguk is oly nagy számmal vannak,( 
hogy van alkalmuk elég a;z érintkezésre és nincsenek a ‘szellemi 
elmaradás veszélyének úgy kitéve, mint a félreeső falvakban mű
ködi' legtöbb tanító. Ezenkívül a középiskolákat és a tanárokat 
érintő ügyek külön erre rendelt bizottságokban intézhetnek el, 
hol a tanároknak a kellő befolyás biztosítva van.

• Mi a 'tanítók részére- csak a részvétel lehetőségét és a tanács
kozási jog biztosítását tartjuk szükségesnek. Elismerjük azon 
<dv helyességét, hogy minden jog és hatalom a gyülekezettől 
indúl ki mert ahol gyülekezet nincs, ott egyház sincs. De épen
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gzen elv magával hozza azt Is, hogy az egyházban minden intéz- 
'kedésnek oda kell irányulnia elsősorban, hogy ezen alaptestületnek 
érdekei minél inkább előmozdí Hassanak, hogy a gyülekezet, mint 
ilyen, minél inkább emeltessék minden és elsősorban kulturális 
téren. Ez pedig elsősorban az iskola és a tanító feladata, tehát 
az iskolát és a tanítót kell emelni, hogy a gyülekezet is emel
kedhessek — Bizonyára a gyülekezet érdekeinek előmozdítására- 
létesült a felügyelői intézmény is. De ha ezt helyesen akarjuk 
alkalmazni az önkormányzat elvéből kifolyóan, akkor lehetőleg 
a gyülekezethez tartozó egyháztagok sorából kellene választani, 
a gyülekezet érdekeinek megóvása szempontjából, nem pedig a 
lelkész befolyásának fokozására. A gyakorlatban pedig azt lá t
juk, hegy a hitközségi felügyelői állás igen sok, vagy tán épen 
a legtöbb gyülekezetben nem is töltetik be, holott a gyülekezeti 
felügyelő a gyülekezet érdekeinek leghivatottabb képviselője. Ben- 
dasen az állíttatik, hogy nincs az illető hitközségben, ez állásra 
alkalmas intelligens ember; de feltűnő, hogy bár a tisztán ev. 
gyülekezetekben a községi jegyző is rendesen ev. és így az egyház 
tagja, mégis nem tudok esetet, hogy valahol e jegyzőt yálas-z- 
tották meg, más alkalmas egyén híján, gyülekezeti felügyelőül.

Egyletünk már a múlt zsinathoz felterjesztett memorandu
mában is csak tanácskozási joggal kérte, hogy minden tanító tagja 
legyen az egyházmegyei gyűlésnek és ez az álláspontunk most 
is. Ellenben a szavazati jogot a hitközségi jegyzőséget viselő 
tanító, — vagy mivel az újabb törvények minden iskolánál igaz
gató választását rendelik' el, — az igazgató-tanító részére kérjük 
biztosítani. Hiszen a középiskolák igazgatói is ta jai és minden 
testületben a jegyzőt az elnökséghez szekták számítani s a h i
vatalos iratokat az elnökkel együtt a jegyző is aláírja. Miért 
becsül tessék tehát- csak a tanító le ?

Kérdem most már, hol lenne kérésünknek ily módon való 
teljesítése mellett a nép érdeke háttérbe szorítva, vagy i i l u z ó -  
r i s s á  téve ? A gyülekezetét képviselné hivatalból a hitközségi 
felügyelő, — de kimondandónak tartanám, hogy ez1 állást minden 
syülekezietben a tagok sorából választott egyénnel be k e l l  t ö l 
t e n i :  — és képviselné két képviselő (vagy esetleg több a gyüle
kezeti tagok és nem a lelkészek száma szerint). A gyülekeziet 
templomának és vele a maga érdekeit a lelkész, — a gyülekezet 
iskolájának pedig, és ezzel a tanítók érdekeit képviselné az iskola
igazgató-tanítója (vagy a hitközségi jegyzőséget viselő tanító). 
Ezek szavazati joggal is bírnának, ezenkívül minden tanítónak
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megadatnék az alkalom a fuvar- és napidíj meg dúsával, hogy 
megjelenhessek és résztvehessen a tanácskozásban. Hadd mond
hassa el akármelyik, ha talán tud valamit az iskola vagy egy
ház ügyeinek előbbre vitele tárgyában, hisz ez hivatali köteles
sége is. Mert igaz a német költő azon szava: Was der Verstand 
der Verständigen nicht jsdeht, das erblickt oft in Einfalt ein 
kindlich Gemüth! — Meg vagyok arról győződve, hogy ha p. o. 
a kerületi gyámoldánál a tagokúi belekényszeritett tanítóknak is 
megadatott volna az a befolyás az ügyek intézésében, amely 
az önkormányzat elve szerint megillette volna őket, az intézi 
meny nem bukott volna úgy meg, mint e nélkül.

Kérelmünk teljesítése anyagi szempontból sem oly kivihetet
len, mint a hozzászólók vélik, vagy feltüntetni iparkodnak. Azt 
azonban megszoktuk már, hogy bármi kerüljön szőnyegre az 
iskola, vagy a tanítók érdekében, annak meghiúsítására azonnal 
a pénzkérdés állíttatik előtérbe, mert elv az, mint feltűnő példák 
igazolják, melyekre hivatkozhatunk, — hogy:.minél kevesebbre 
szorítjuk le a gyülekezetnek az iskolájára és tanítójára fordított 
kiadásait, — tekintet nélkül arra, hogy a kultúráiig fejLődés 
szempontjából mennyire szükségesek volnának azok vagy sem: 

annál több marad egyéb célokra. —• így megadóztatjuk a 
legutolsó gyülekezetét is a kerületi és esperességi középiskolák
nak nem egyszer a fényűzéssel határos céljaira, míg a gyülekezet 
iskolája sokszor a legszükségesebb felszereléseket kénytelen nél
külözni, vagy egészségtelen épületben szorong. •— Nézzük csak, 
hány helyen hiúsíttatott meg a törvénynek a tanítói szak- és 
a népkönyvtár felállítására vonatkozó üdvös intézkedése azzal, 
hogy a törvény által engedélyezett beiratási díjat nem szedetik, 
holott ez semmi nehézséget nem okozott volna, mivel a nép tan-» 
díj címen eddig is fizette és így meglszokta volt. Ezt csak azért, 
mivel a törvény nem teszi épen kötelezővé a beiratási díj szedését, 
hanem úgy rendelkezik, hogy ilyent a hitközség „szedhet! — bet! 

hét!’' —- Bizonyára úgy gondolják: jó lesz ez is másra!
Még 2—3 évtized előtt a hitközség bármely lovas gazdája 

is szivesen elvitte a tanítót akár egynapi járóföldre is ingyen, 
minden fuvardíj nélkül, barátságból, hálából. Hát akkor ma az1 
összes gyülekezeti tagokra nézve elviselhetetlen terhet képezne 
a tanítónak az egyházmegyei gyűlésre való menetele fuvar- és 
napidíjkcltsége ? Hihető ez ? — Ahol pedig több a tanító, ott 
aránylag ugyanannyival több a fizető egyháztagok gzáma is, tú l i t  
ott sem esik egyre több e költségből, mint ahol csak egy tanító



van. Különben minden tanító úgy s ni fog minden alkalommal 
elmenni, vagy elmehetni, kivált a nagyobb helyekről. Ke szük
ségesnek tartjuk, hegy az elmenetel lehetősége minden egyes- 
tanító részére biztosíttassák bárkinek a különös kegye nélkül- 
ezt kívánja az iskola, az egyház érdeke.

B. lelkész úrnak azon ismételt kijelentésére, miszerint re
ményű, hogy a tanítók az új jogok arányában hajlandók lesznek 
„új k ö t e l e s s é g e k e t  és f e l e l ő s s é g e t  is vállalni", — 
azt vagyok bátor kérdezni, hogy micsoda ?,új kötelességeket" ért 
itt? Amellett azt hiszem, hogy a tanító által eddig is teljesített 
kötelességek is épen elegendők és elég fontosak arra, hogy fel
terjesztett kérelmeink ezek fejében is megadassanak, midőn azok 
épen munkánk eredményét akarják fokozni. Az pedig magától 
értetődik, hogy amely határozathoz a tanító szavazatával is hozzá
járul, azért épen úgy vállalja a felelősseget, mint bárki más_

III.

Tanítóegyesületünk egy tagja két évvel ezelőtt azt az indít
ványt tette, hogy tömörítsük az egyházmegyénkben fenálló három 
tanítói kart egy egyesületté és ez tartsa gyűlését évenként az 
egyházmegyei gyűlést megelőző napon. így, — az volt a véle
ménye, — nagyobb arányú egyesületi tevékenységet fejthetünk 
ki együttesen ós a tanítók egyúttal résztvehetnek majd a más
nap tartandó egyházmegyei gyűlésen. — Az indítvány vissz
hangra talált és már a múlt évben megtartottuk az első, a szer
vezkedő együttes gyűlésünket Konyhádon.

Azonban már az első alkalommal szemmelláthatólag több
féle nehézség merült fel és a reménylett siker nem következett 
úgy be, mint ezt általánosan hittük. A felmerült nehézségek a 
következők: A tagoknak teljes számban való részvételét elsősorban 
a nagy távolság is akadályozza. Tény ugyan, az is, hogy többen 
azért is távol maradtak, mivel a fuvar- és napidíj kérdése még 
nincs végleg rendezve az új viszonyok szerint.

Másik nagy nehézség, hogy a gyűlésnek ily módon való 
tartása igen nagy, —- majd emberi erőt meghaladó terhes munkát 
ró aja fetgyesület jegyzői karára, mivel a jegyzőkönyvet még az
nap, tán nem is egészen nyugodt kedélyállapotban és tán nem 
is  egészen megfelelő csendes helyen kell elkészítenie, hogy a 
másnapi esperességi gyűléshez beterjeszthető legyen.

Mivel pedig az egyes ügyek rendesen csak az illető bízott
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súgóknak előzetes tárgyalása alapján terjesztetnek az esperességií 
gyűlés elé, ezért a népiskolai, vagy a véleményező bizottság, eset
leg mindkettő, sőt tán még a pénzügyi bizottság is fárasztó és 
épen-nem kellemes éjjeli munkával kénytelen tárgyalni a tanító
egyesület jegyzőkönyvét, illetve felsőbb hatósági intézkedést 
igénylő határozatait. Mindezen nehézségek mellett azonban az n 
kitűzött célt, hogy t. i. a tanítók egyúttal az, esperesség'i gyű
lésen is rész Ívelhessenek, -— szintén nem értük el, mert a tanítók 
esak a tanítógyűlés napjára kapják meg a fuvart és napidijat, 
ellenben az egyházmegyei gyűlésre nem, a maguk költségére nem 
maradhatnak, így kénytelenek hazamenni. Sokkal jobb tehát tanító
gyűlésünket jóval előbb megtartani, mint eddig1 szoktuk, úgy 
•■azután jegyzőkönyvünket stb. minden különös nehézség nélkül 
terjeszthetjük az illetékes bizottságok útján az esperességi gyűlés
hez fel Az esperességi gyűlésre pedig lássák el a hitközségek 
a tanítókat külön fuvarral és napidíjjal.

Amit itt az egyházmegyei gyűlésünkre vonatkozólag elmond
tam. úsyanaz áll teljes mértékben a kerületi gyűlésekre vonat
kozólag is. Ott is úgyanazon nehézségek merülnek fel, amint 
ennek Hérieiz kartárs úr a múltévj gyűlésről irt beszámol ójában 
is oly jellemzően kifejezést ad. —• Ugyanezért kérdem, miért 
tartjuk liít kerületi tanítói gyűlésünket a kerületi gyűlést meg1- 
elóző napon ezen említett nehézségek dacára is, mikor a tanítók 
költség híján ott sem maradhatnak és neun vehetnek részt a 
kerületi gyűlésen ? De különben kerületi tanítógyűlésünk tartlia- 
t'isa is kétes a jövőben, miután nem biztos, hogy az erre eddig 
évenként kapott költséget ezután is megkapjuk-e? A hozzászólá
sokból legalább az tűnik ki, hogy a kért 500 koronát a kerületek 
részéről nem igen akarják megadni.

Kérdem, minek kell e költséget épen a kerületi gyűlés pénz
tárából kérnünk? Hiszen ha a tanító a kerületi tanítói gyűlésen 
résztvesz, ezt is a gyülekezet iskolája és tanügye érdekében, teszi, 
adja tehát meg az erre való költségét is a gyülekezet és azután 
kapjon ez az adócsökkentő államsegélyből megfelelő kárpótlást.

Ugyanígy nem tudom megérteni, miért kell a tanítók kép- 
viseltetősét la kerületi és egyetemes gyűlésen úgy kérnünk, hogy 
mi tanítók választhassunk és küldhessünk bizonyos számú tanító- 
képviselőt? Csak azért, mivel Sass elnökünk így adta elő? Mikor 
ezzel szemben az állíttatok', hogy mi államot akarunk képezni 
uz államban, illetve az egyházban és ezenkívül azonnal e kép
visel tetős költségét is ránk tanítókra iparkodnak hárítani, hogy
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ezzel megnehezítsék, vagy épen lehetetlenné tegyék a dolgot, 
hangoztatván azon elvet, hogy ,,a meg’b í z o t t  k ö l t s é g e i r ő l  
a m e g b í z ó  t a r t o z i k  g o n d o s k o d n i ’ . — Hiszen nem ne
künk van szükségünk arra, hogy ott legyünk, hanem az e g y h á z  
é r d e k  e, h o g y  a t a n í t ó t  m e g b e c s ü l j e ,  t e k i n t é l y é t  
l e h e t ő l e g  e me l j e ,  hogy ennek következtében m ű k ö d é s e  
e r e d m é n y e s e b b  l e g y e n  az  e g y h á z  j a v á r a .

Miért ne kérhetnénk a tanítok képviseltethet a kerületi gyű
lésen úgy. hegy mondassék ki a törvényben az, hogy az egyház
megyei gyűlés válassza meg-1 a többi képviselőkkel együtt a tanítók 
közül is az általunk kívánt számot és gondoskodjék, természetesen 
azok költségeinek fedezéséről is ép úgy, mint a többiekéről is. 
Hiszen nem az a lényeges, hegy mi tanítók válasszuk azokat, 
hanem az, hegy a t a n í t ó k  is a r r a  é r d e m e s í t t e s s e n e k  
és, hogy ők is  o t t  l e g y e n e k ,  mint „az e g y h á z  v e t e m é 
n y e s  k e r t j é n e k ” g o n d o z ó i .  Kimondandó, hogy az egy-  
h á z m e g y e m i ti d e n n é g y  k é p v i s e l ő  k ö z t  e g y e t a 
t a n í t ó k  s o r á b ó l  t a r t o z i k  k i k ü l d e n i .

Hasonlóan kellene kérnünk, hogy az általunk óhajtott számot 
a k e r ü l e t  is k ü l d j e  k i  az  e g y e t e m e s  g y ű l é s r e  kép- 
viselókül a tanítók sorából és ily módon a k e r ü l e t  gondos-* 
kod  j ók  a felmerülendő költségek fedezéséről, is. Ily eljárás mel
lett is bejut a tanítóknak általunk kívánt száma az egyes fóru
mokra és nem kívánjuk a magunk részére azt a különleg s jogot, 
hogy mi küldhessük ki a tanítóképviselőket. — Azt hiszem, h ,gv 
a mi egyesületünknek itt elmondott véleménye legalább annyi 
figyelmet megérdemel, hogy legalább a tanít-k gondolkodásuk, 
vagy épen megbeszélésük tárgyává tegyék, miért is mindnyá
juk becses figyelmébe kérem.

B. lelkész úrnak a lelkészek *és tanítók „együttes tanácsko
zására” vonatkozó nézetét illetőleg az a megjegyzésem, hegy ha 
kérelmünk elfogadta tik, és minden tanítónak megadatik a mód, 
hogy az egyházmegyei gyűlésen megjelcnhetik és ott tanácskozási 
joggal rész tvehet, ezzel az eszme megvalósul, kivált, ha ott a 
k ö 1 c s ö n iü s j ó i n  cl u 1 a t é s a k ö z ö s  é d e sa n y á t  k é p e z ő 
e g y h  á z j a v ,á r a m u n k á l k o d ó  t e s t v é r i  s z e r e t e t  l e s z 
n e k  a v e z é r l ő  e s z mé k ,  ahogyan am i kérelmünk is elérni 
óhajtaná és ha evem teszünk minden ügyet azonnal hatalmi kér
déssé az egyházban. Azonban bátor vagyok itt e .y  lépéssel tovább 
menni a dolog gyökeréhez és arra való tekintetből, hogy a lel-, 
késznek és tanítónak hivatása a gyülekezetben tulajdonképen egy,
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t. i. a pépnevelés, a hitélet, egyszóval: a kultúra, a műveltség ter
jesztése és minél magasabb fokra való emelése egyházunk és 
hazánk javára s egyházunk tagjainak, tehát mindnyádjunk bol
dogságára és boldogulására, — miért kell mégis külön és külön 
iskolákban ké-pezni őket, mikor mindeniknek ugyanazon isme
retekre és képességekre van szüksége az életben ? Nem volna-e 
érdemes azt behatóbb megvitatás tárgyává tenni, hogy miként 
lehetne a kettőnek képzését egyesíteni, tán úgy, hogy együtt 
végeznék a nyolc osztályt és azután sajátítanák el a szakismere
teket. Hiszen a tanítónak nagyobb ismerete és szélesebb látköre 
csak előnyére, válnék az iskolának és egyháznak és már szóba 
is került nem egyszer a dolog, sőt az erdélyi szászoknál valami 
ilyfélc meg is van. (Nem olyan egyszerű kérdés ez! Szerk.)

Időm; -njincis, hogy ezzel, valamint több ügyeinkre vonatkozó 
kérdéssel foglalkozhatnám most tovább, de valószínűleg a tekin
tetes szerkesztő úr szívességéből rendelkezésemre bocsátott térből 
is már kifogytam, ezért esetleg más alkalommal mondom el 
nézetemet.*)

(Vége.)
Haiszer Henrik.

T í  K d JL
Morál.

Dóka Hideg János istenes egy ember,
Kilenc „miatyánkk‘-ot, mond el este, reggel,
Kilenc „miatyánk“-ot, negyven „üdvözlégyet'-et; 
Olvasót morzsolva találkozik véled.

Be is „passzol“ tehát a hivatalába;
Mert ő a halottkém * * falujába.
Vagyis: bekopog mint a halál angyala
És szól: „Hm hm . . . ’biz, ez okvetlen meghálál“
Egy nagy „lurdi“ szobor áll a háza előtt.
Le hát a kalappal Hideg János előtt!
Adassék fejének tisztesség, becsület.
Soká viselje a „halálbíró“ nevet!

*
‘) Fenti megjegyzésem értelmében szívesen tért engedünk. Szerk.
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Erkölcstelen, romlott ez a fiatalság!
Hogy leskelődik a vénekre mi gazság . . .
Dóka Hideg Jánost nem meglesték? — csúfra . . . 
Hogy éjjel, titokban másnak kazlát húzza !
S hogy röhögnek rajta az istentelenek,
Amint térden állva háza előtt rebeg.
„Szép Szüzmáriácskám ! még arra kérlek csak,“
Hogy egy kötélkével reggelig hozhassak! . . .

*

Dóka Hideg János istenes egy ember,
Kilenc „miatyánk“-ot mond el este, reggel,
Kilenc „miatyánk“-ot negyven „üdvözlégy“-et 
Olvasót morzsolva találkozik véled . . .

Bedőkné.

Könyvismertetés.

A progresszív eszmék terjesztésének alapelvei.

Dr. Ágoston Péter egyetemi m. tanár közismert tevékeny
ségének újabb jelét vettük. A progressiv eszmék terjesztésének 
alapelvei c. műben. A szerző kívánatosnak tartja a progresszív 
eszméknek az ifjúság öntudatába való beoltását, hogy az életben 
saját erejükben bizó boldogulásokat önmaguktól váró emberek 
legyenek. A tanítás célja: az embereket az életküzdelemre alkal
massá tenni. A tanításnak a valósághoz tehát az élethez kell 
alkalmazkodnia. Az élet progresszív, tehát az iskolának is prog- 
resszivnek kell lenni.

A bölcselettanból indúl ki s az ember gondolkodásának 
módját és a tapasztalat jelentőségét mutatja be. Az események
nek a téves ok-okozati formában történő felfogásában látja a 
godolkodás helytelenségét. Az okság keresésében az emberek 
a világot saját tapasztalatuk, a jelenségek szerint fogják fel és 
nem a tulajdonképeni okok, az abszolút igazságok és a tudo
mány megállapításai szerint. Az emberiség sorsát az ész kor
mányozza, tehát törekvésünk célja az, hogy minél többen rendel
kezzenek ismerettel, hogy a tapasztalataik helytelenségéről — vagy 
helyességéről az ellenőrzés lehetősége által meggyőződhessenek.
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A vallás tanításának célja, hogy a növendéket a nehezebb
jelenségek, az okok kutatására birjuk, az állandó szellemi mun
kához szoktassuk, az egyes ember sorsát az emberiség sorsával 
hozzuk összefüggésbe. A tanulót megvédtük a babonás hit ellen,. 
ha minden tudományok, de legfőkép a természettudományok 
tanítása közben oltjuk bele azt a meggyőződést, hogy nem 
szeszélyek forgatják a természet törvényeit.

Az ember és minden tudomány célja a boldogság. Az 
igazság keresése és megismerése által e célt szolgáljuk. A haladó 
irányzat törekvése és legfőbb kötelessége az emberiséget arra 
tanítani, hogy boldogsága az összesség boldogságától függ. mely 
a tökéletességet feltételezi.

Az életbölcseletekre való oktatás hibája az, hogy az iskola 
figyelembe se veszi az ember természetes szükségleteit; szoba- 
tudományt ád az ifjúnak, a tudást nem tekinti a cselekvés és a 
boldogság eszközének, nem adja meg azt az igazi gondolkodást, 
mely az emberek szellemi tevékenységébe összhangot ád.

Az iskola és a tudás feladata az ember helyét a minden- 
ségben kijelölni s megmutatni az ember szükségességét és 
egyenlőségét.

Az iskola feladata, hogy gondolkodásra és cselekvésre, 
hasznos munkára tanítson.

Az iskolai egész tanítást az erkölcstannak kell áthatnia. Meg 
kell tanulnia az ifjúnak az emberiség reánk rótta kötelességeket, 
melyekért a társadalomban kapják a jutalmat vagy büntetést. 
Minden társadalmi érdek önérdek is, mert társadalmi lények 
vagyunk. A vallás elvei csak erkölcsi elveken át jussanak a tanuló
hoz. A progresszív erkölcs megköveteli a társadalom érdekében 
való állandó tevékenységet. Nem elég az erkölcsiséghez a passi
vitas, hanem cselekvő jónak  kell lenni. Ismernie kell az ifjúnak 
a társadalom szervezetének alapelveit, mert társadalmi lény. Az 
erkölcs érvényesülésének tere a társadalom. A tanulóknak meg 
kell erösödniök az erköcsi elvekben s meggyőződniök a társada
lom egyetemességében az összetartás előnyeiről. Értse meg az 
ifjú, hogy külömbség csak tettekben — jó és rossz tett — van, 
csak ezekben nyilvánulhat. Meg kell értetni az ifjúval, hogy bol
dog — mint társas lény — mások boldogsága nélkül nem lehet, 
ezért kell a külömbségek megszüntetésével az emberiség egy
ségességére törekedni.

A természettudomány tanítása, különösen az állat és a
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növénytan, a legalkalmasabb az együttlét, összetartás előnyeinek 
feltüntetésére, a fejlődés fokozatainak megismerésére.

Miután a progresszió vezető gondolata a szociális érzék 
fejlesztése, lépten-nyomon meg kell mutatni a történelemben az 
emberiség általános művelődésének törvényeit, a felvilágosultság 
szereplőit s értéküket, valamint a hagyományok, a babona hirde
tőinek átkos, végzetes befolyását- Az emberiség történetének 
minden lépése a tekintély elleni küzdés volt.

Az emberiség történetében nagy jelentőségűek a találmányok. 
Tehát a töténelem utján ezek hatása is kimutatandó s az ifjúság 
ily munkára buzdítandó. A történelem tanít arra, hogy a tények 
fejlődése a tulajdonképeni történelem, ez adja az emberiség 
fejlődésében való hitet és a demokrácia megbecsülését.

Szükséges a nyelv gazdasági értékének és gyakorlati cél
jának ismerete, mely megóv a nemzetek gyűlöletétől, irigységtől, 
melynek gyakorta gazdasági háttere van.

A földrajz tanításának szellemét a nyelv, országhatár, a tör
ténelem és faji sajátságok mikénti felfogása befolyásolja. Feltün
tetendő, hogy az országokra való oszlás nem képezheti az ellen
ségeskedés okát. A határokat az önkény szülte, melyet a kultúra 
és a különféle közlekedés lerombol. A külföldi és a magyar kul
turális és gazdasági viszonyok összehasonlítása nemes tettvágya
kat ébresszen.

Mint minden tantárgynál úgy a számtan és mértanban is 
helyet foglal a haladás szelleme, a társadalmi életből vett gon
dolat ébresztő példák által.

Az nyugoti államok tantervei megkövetelik az skolától, hogy 
a gyermeket kritikára és munkára szoktassák.

A magyar iskola feladata: akarni és cselekedni tudó eszes em
bereket nevelni, melyre csak a munkaiskola képes.

A fejtegetéseket összegezve a következő végeredményt 
mutatja be. »Az iskola feladata az igazságot tanítva, az igazság 
utáni kutatásra, a közösség érdekében való munkára nevelve, meg
tanítani az ész általi szeretetre az embereket.< (s.)

I r o d a l o m .
Kugotowicz-Littke: Világatlasz. Most jelent meg a 10. füzet, 

ebből a nagyjelentőségű földrajzi munkából, melyet a Magyar 
Földrajzi Intézet r. t. kibocsát. A mexikói háborús bonyodalmak,
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ják, — napról-napra komolyabb stádiumba kerülnek és máris 
megjelent a harcszintér magyar nyelvű tökéletes tájékoztatást 
nyújtó térképe a Világatlasz most megjelent füzetében. A nagy 
tudományos készültségről tanúskodó mű szerkesztői a megjele
nés sorrendjét, a napi szükséglettől is teszik függővé, hogy 
ezáltal is rátereljék a közönség figyelmét e monumentális vállal
kozásra. Közép-Amerika térképén kívül találjuk Magyarország 
1:1,500.000 mértékű térképét is. Ez a lap teljesen magyar munka, 
gyönyörű hegyrajza legjelesebb tudósaink folytonos ellenőrzése 
mellett készült és így minden eddiginél autentikusabb. Közel 
4000 helyneve a legfinomabb metszés, teljes vasúthálózat és 
megyei beosztás fokozza használhatóságát. Szintén teljesen magyar 
munka Afrika 6 különféle térképe. E kisebb térképek mindegyike 
nagy gonddal összegyűjtött legújabb adatokat tartalmaz könnyen 
áttekinthető összeállításban és Ízléses kivitelben mutatják be a 
legújabb expedíciók és tudományos kútatások eredményeit, hogy 
közönségünk is megismerhesse ezt a fekete világrészt, mely az 
európai érdekszférákat napról-napra közelebbről érinti. Prospek
tust és mintalapokat készörömest küld a kiadóintézet: Magyar 
Földrajzi Intézet r. t. Budapest, V. Rudolf-tér 6.

Y e g y e s e k .
A pitvarosi ág. hitv. ev. egyházi elemi népiskola V. és VI. oszt. 

növendékei 1914. évi május hó 10. napján Pitvaroson az Országos 
Gyermekvédő Liga javára szini-előadást rendeztek. 1. A varázs- 
gyürü. Színmű fiúk számára, egy felvonásban Rudnyánszky 
Gyulától. 2. A bolondos Fityók. Előatta Uhrin János VI. o. t.
3. Az iprityomiak. Előadta Kucserák János VI. o. t. 4. A fehér
ruha . Színmű leányok számára, egy felvonásban, Rudnyánszky 
Gyulától. 5. Hunyadi induló. Erkel.-től. Énekelte a gyermekkar.

Nyári szünidei tanfolyam Pozsonyban lelkészek, tanárok, 
tanítók, tanítónők és egyéb érdeklődők részére. A pozsonyi ág. 
h. ev. teol. akadémia tanárai a soproni akadémia tanárainak köz
reműködésével 10 napra terjedő teológiai (apologetikai) tanfolya
mot szándékoznak tartani f. é. junius 30-kától julius hó 10-ig 
(esetleg jul 7—17-ig). Bejelentett előadások: 1. Az újszövetség 
a legújabb kutatások világában (10 előadás). 2. Az ótestamentum 
a legújabb kutatások világában (10 előadás). 3. A teológia rend
szere. (5 előadás). 4. A reformáció lényege (5 előadás). 5. Val
lás pedagógiai kérdések (4 előadás. 6. A keresztyén eszme tör
téneti képviselői (2 előadás). 7. Az egyházi zene története. Az 
ev. iskolai zene és énekoktatas reformja (2 előadás). Előadások 
megtartására eddig jelentkeztek: dr. Masznyik Endre, dr. Pater 
György, Hornyánsky Aladár, Kováts Sándor, Pröhle Károly, Lie. 
Schmidt Károly Jenő. — Változások a programmban fenntartva.
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Az előadásokon kívül (melyek délelőttönként a theoi. akadémia 
épületében fognak megtartatni). 2. diskusszió. Vezetője Hornyán- 
szky Aladár. A pozsonyi ev. egyház belmisszió intézményeinek, 
Pozsony város történeti nevezetességeinek a megtekintése és 
kirándulások. Vezető Kovács Sándor. Könykiállítás a teológiai 
újabb termékeiből. A tanfolyam teljesen ingyenes. Ingyen szállás 
a teol. otthon épületében kapható. Minden bővebb tájékoztatással 
készséggel szolgál a teol. akadémia igazgatósága, Pozsony (Kon- 
vent-utca 13.) Kérjük az érdeklődőket, hogy május 30-ig okvetlen 
jelentkezzenek és ugyanaddig esetleges kívánalmaikat is előterjesz- 
szék. A végleges programmot annak idején az egyházi lapokban 
fogjuk közzétenni.

A győri evang. belmissziói egyesület hozzánk megküldött 
Vll-ik évi jelentése (1913.) élénk tanúbizonyságot tesz arról az 
eleven egyházépitő munkásságról, mely ezen derék egyházközség 
körében folyik. A vallásos estélyek — mint a jelentés mondja, — 
olyan látogatottságnak örvendenek, hogy a szeretetház nagyterme 
mindig zsúfolásig megtelik. A tagok száma örvendetesen emelke
dik. Az egyesület összes bevétele volt 8935 K 5 fill.; a kiadások 
levonásával a pénztári maradvány 7601 K 72 fill. volt. 790 39 K- 
val több, mint a múlt évben.

Pályázat.
A dunántúli evang. egyházkerület s opr on i  t aní t óképző

intézeténél a gyakorló-iskola 6 osztályú, két tanítós iskolává fej
lesztvén, egy gyakorlóiskolai tanítói állásra pályázatot hirdetünk.

Kötelessége a gyakorló-iskola időnkint meghatározandó osz
tályainak, (egyhazker. tantervűnk alapján) szabályszerű vezetése 
és a tanítóképző-intézeti növendékek gyakorlati kiképzésében való 
segédkezés heti 30 órán belül.

Javadalmazása, valamint nyugdíjjogosúltsága megállapításánál 
az állami gyakorlóiskolai tanítók fizetése és nyugdíjjogosúltsága 
szolgál irányadóúl. Ezidőszerint a megválasztandó javadalmazása 
2000 kor. alapfizetés (X. fizetési osztály 3. fokozata), 720 kor. 
lakáspénz, esetleg szabad lakás az internátusbán, továbbá 5 éven
ként 200 kor. korpótlék, melynél a másutt rendes minőségben 
eltöltött évek is beszámíttatnak.

Pályázhatnak olyan evang. vallású egyének, kiknek jeles vagy 
kitűnő elemi vagy polgári iskola tanítói, vagy tanítóképző-intézeti 
tanári oklevelük van s legalább 5 évi, de legfeljebb 10 évi gya
korlatot igazolhatnak. Kívánatos a német nyelv tudása.

A kérvényhez melléklendő: 1. keresztlevél, 2. oklevél, 3. 
orvosi bizonyítvány, 4. működési bizonyítvány. A dunántúli ev. 
egyházkerület főiskolai nagybizottságahoz címzett kérvények az 
intézet igazgatóságánál nyújtandók be. A pályázat határideje május 
hó 31-ike, mely időig a pályázók félnapi tanításra meghívhatok. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el.
Gyurátz Ferenc Papp József

püspök. igazgató.
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ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.
Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitilnd hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid mnnka és jntányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.
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valamint európai rendszer szerint 
- ■■ legolcsóbban szállít ~

P A J K R  R E Z S Ő  é s  T S A
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep). \  >3
A Iegelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 

minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.— K-tóI fölfelé.

>5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bórmentve. 5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.

Pedilos hanponlomok mindkét rendszer szerint és minden nagys&gbaa pontba orgona* 
— méretekkel  templomok, szeminárinmok részére és mint gyakorló orgonák,
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket piáitok és pianínó król> 

Alapittátott: 1867. évben.

A N Ő S  T E R  J. é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos’ 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O rgonák, harm en iu m ek
l e g t ö k é l e t e s e b b  k iv i te lbe ^ .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkesztőt éghez ( Sopron) 

küldendők.

fe le lű s  szerkesztő ős kiadd: 
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden lió elejón 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

Brocskó Lajos ünneplése.
i Páratlan, ünnepe volt 1914. május- 23-án a Prot. Országos 

Árvaháznak. Ezen napon ünnepelte szeretett igazgatója, B r o c s k ó  
L a j o s  kir. tanácsos, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 
40 éves igazgatói munkásságának emlékünnepét. Az intézet zsú
folásig megtelt az ünnepelt tisztelői, volt növendékei, a kor
mány képviselői és a-z Árvaegylet tagjai sorából. Megható es 
felejthetetlen volt a régi növendékek gyülekezése, akik forró 
szeretettel üdvözölték kedves Papájukat. Majd a hullámzó tömeg 
közül kereste mindegyik a régi ismerős arcot és a hangos örfjm- 
újongás mutatta, hogy megtalálta, ráismert gyerekkori pajtására.

Valóban felejthetetlen volt a növendékek ismerkedése. Utána 
a fényképezés következett. Eérfiak es nők víg kedvvel sereg- 
lettek a Papa köré, hogy megörökítsék a szép nap emlékét. Vi
dám kacaj mutatta azt a nagy szeretetet, mely minden szívben 
honolt az ünnepelt iránt. Kőszívű ember is megindult e szép 
látványra. . j .

Ide jöjjetek el, akiknek szívükből kihalt már az emberszeretet! 
I tt  látjátok, hogy az' embernek nevelői munkája az az isteni 
erő a földön, mely eltet es szeret, i | 1

1 Nézzétek végig a hullámzó sereget, hallgassátok meg őszbe 
csavarodott férfiak nyilatkozatát, akkor leborultok Isten hatal
mas trónja előtt, aki azi emberek szivébe odaplántálta a szere
tetet az árvák és elhagyottak1 iránt.

Ez az isteni szikra vezíette az ünnepeltet hosszú 50 óven 
át. Ezért 'tudta keblére Ólelni az1 elárvult gyermeket. Apjuk lett 
nekik a szó szoros értelmében. Öh} ezek a percek többet érnek
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a Dáriusz kincsénél, mert maradandó, örök emléket állítottak az 
ünnepeltnek. í

Délután 5 órakor folytatódott a szeretet ünnepe, az Árva- 
egylet közgyűlésével. B e n k ő  V i k t o r  lelkész, az ünnepelt nö
vendéke, megható imájával kezdődött, majd K o v á c s y  S á n d o r  
ny. miniszteri tanácsos üdvözölte a jubilánst, magas szárnyaláséi 
beszéddel, átadván neki a királyi tanácsosi legfelsőbb kinevezést. 
A nőválasztmány nevében M é h n e r t h  E r n ő n é úrnő köszön tjötte. 
Sorra jöttek az üdvözlések. l j •

! A nevelőtársak nevében: A l a p i l s t v á n ,  a volt növendékek 
nevében Fő z ő  S á n d o r  közig, bírósági tanácsjegyző beszélt, aki 
bejelentette az1 Árvaegyletnek, bogy felejthetetlen nevelőatyjuk 
emlékére növendékei 1800 K alapítványt gyűjtöttek, amelyet a 
választmánynak a kezelésére bíznak. Ez! a legszebb mozzanata 
volt az ünneplésnek. Méltó ahhoz, aki egész lelkét adta az árvák
nak. Majd S z ő t s  A n d r á s  igazgató úr az emberbaráti inté
zetek üdvözlését tolmácsolta, meleg szavakkal. Azután az egy
házak üdvözlése következett. A református egyházi részéről H a j- 
p á 1 Be nő  lelkész! úr, az ág. hí tv. evang. egyház részéről K a- 
e z iá  n János ,ev. esperes úr tartott meleg üdvözlést. Egy leány- 
növendék köszönte meg a mostani árvák nevében azt a végtelen 
nagy szeretetet, melyben napról-napra részesülnek. J a k a b  G i- 
z e 11 a volt növendék szavalta el: ,,Az árvák nem felednek” 
című alkalmi költeményt. l

Utána az "ünnepelt egyszerű, keresetlen szavakkal mondott 
köszönetét, melyben megköszönte a kitüntetést és ünneplést. Be
szédében különösen hangsúlyozta, hogy ezután is megmarad az 
árvák atyjának es a munka emberének. Fölemelt lélekkel megy 
tovább a kitaposott úton, hogy még sok hasznos polgárt nevel
hessen egyházának rés hazájának. P a l á s t l í y  Á r p á d  ev. lel
kész imája és a növendékek alkalmi éneke fejezte be a lélek
emelő ünnepséget Az éneket V a r g a  J ó z s e f  képzőintéz|eti tanár 
úr, az intézet volt növendéke szerezte. 1 ,

Ezután következett a lakoma!, amelyet az Árvaegylet ren
dezett, hol virág, Öröm és szeretet jutott az ünnepeltnek, kinek 
életrajzát a következőkben ismertetjük:

Budapesten született 1851. december 15-én. A Protestáns Árva* 
ház1 nyújtott menedéket a korán árvaságra jutott1 gyermeknek, aki 
1869-ben dr. Palló Sándor, az árvaház nagynevű alapítója közben* 
járásával, elvégezte a soproni íág. hi tv. evang. tanítóképzőt s 
azután több éven át egy győrmegyei családnál nevelősködött.
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1874 augusztusában, a Prot. Orsz. Árvaházhoz árvaatyának: 
hívták, ahol később igazgató lett. 1880-ban polgl isk;. oklevelet 
szerzett. i > ' t

1883-ban árvaházak és emberbarát! intézmények tanulmányo
zása céljából beutazta Svájcot és Németországot s az ekkor szer
zett tapasztalatait ,,Svájc Árvaházai” című művében írta meg. 
A hazai árvaházi nevelés irodalmában e műve úttörő munka 
volt Egyéb munkái az; 1896-ban megjelent: y,A vegyesnemű árvar 
házak pedagógiai előnyei” című műve, továbbá ,,A Budapesti 
Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaházának; története 1859— 
1895-ig”, „A Protestáns Országos Árvaház félszázadosi munkája és 
jubileuma” (1899), ,,Báró Kochmeister Erigyes emlékezete” (1908), 
ezeken kívül sok értekezés és ismertetés a protestáns lapokban 
és naptárban. \ , t

1896-ban az ezredéves orsz. kiállításon, a slöjdnek sikeres 
tanításáért és iskolájában való meghonosításáért a Protest- Orsz. 
Árvaház elismerésben részesült. ,

Stefánia főhercegnő, özvegy trónörökösnő, 1897-ben elismerő 
díszoklevéllel tüntette ki. 1 ; .

A közjótékonyság terén szerzett érdemeinek elismeréséül Őfel
ségétől 1899. július 5-én kelt határozattal a koronás arany érdem
keresztet kapta a kitűnő pedagógus. Ezen alkalomból is, szere- 
tétének jeléül, kedves ünneplésben részesítették őt úgy az! Árva
egylet választmánya, valamint volt növendékei. Ekkor írta élet
rajzában Szász Károly: p)Őszintén kívánjuk, hogy az Isten még 
soká éltesse e derék pedagógust, kit nemes céljainak megvaló
sítására irányuló törekvéseiben mindannyiunk érdeklődése és el
ismerése kjisér.” 1 ' ' í *

Buzgó munkásságáért, 1899-ben József főherceg1 védnöksége 
alatt megtartott nemzetközi gyermekvédelmi kongresszuson, el
ismerő oklevelet nyert. j

40 éves árvaházi működése alatt közel 1000 árvát nevelt fel,- 
kikkel szaporította az állam és a társadalom hasznos tagjainak 
számát; ily fényes eredménnyel hazánkban a gyakorlati nevelési 
terén senki sem dicsekedhetik.

A társadalom minden rétegében találkozunk volt növendékei
vel, akik között van orsz. képviselői, városi tanácsos, közigazgatási 
biró, tanácsjegyző, tőzsdei titkár, vannak katonatisztek, orvosok, 
ügyvédek, lelkészek, tanárok, tanítok, tisztviselők, jegyzők, tanító
nők, óvónők és iparosok. Ez óv folyamán a földművelési minisz-t 
terium által három leánynövendéke vétetett fel a gödöllői kertész,-
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képző tanintézet növendéke^ sorába, kikből hazánk első képesített 
nőkertészei lesznek. ; ,

Kiváló szaktudását a hazai íárvanevelésügy terén számtalan- 
szór 'érvényre juttatta., mert igen sok esetben, mikor egy-egy 
internátussal kapcsolatos jótékonycélú intézmény létesült hazánk
ban, az ő tanácsát kérték ki. Mikor 1892-ben, mint szakértő részt- 
vett a tanítói árvaházak' szervezése gügyében tartott 'értekezleten, 
ahol Csáky Albin gróf, az1 akkori közoktatásügyi miniszter el
nökölt, több indítványát elfogadták.

A közoktatásügyi minisztérium 1899-ben megbízta a székes- 
fővárosi Klotdld szeretetházzal kapcsolatos „Árva- és Szeretek 
házi Nevelőket képző Tanfolyam” és felügyelő bizottságának elő
adó, illetve felügyelő 'tagságiával.

A magyar nevelésügy kiválóságát ,a külföldön is elismerték, 
amikor 1911-ben a drezdai nemzetközi egészlségügyi kiállításon, a 
Prot, Orsz. Árvaház nevelési munkálkodásáról és annak ered
ményeiről írásban és képben előadást tartott, ezért a drezdai 
kiállítás direktóriuma kitüntetésben részesítette a Prot. Orsz. 
Árvaegyletet. — A morva - sziléziai kőszénbányák munkásszövet
kezetének tagjai, kik a Prot. Orsz. Árvaházat lelkes érdeklődéssel 
tanulmányozták s létesítendő árvaházukat ennek mintájára óhaj
tották szervezni, felkérték az igazgatót, hogy tervük megvaló
sítása érdekében őket jóakaraté fanácsaival és útbaigazgatásaivál 
támogatni szíveskedjék.

íme egy munkás, fáradhatatlan pedagógus életrajza. Életének 
minden idejét ideális pályájának' szenteli. Magas műveltsége, ko
moly pedagógiai pályafutása büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, 
mert vér a mi vérünkből. ,

, Örömmel látjuk az ő megbecsülését, résztveszünk a szeretet 
ünnepében, mert serkent hivatásunk lelkiismeretes betöltésére. Adja 
Isten, hogy soká viselhesse hivatalában ezt a szép kitüntetést. 
Legyen sok-sok kis árvának valódi nevelőatyja. í

*
Alapi István a volt [tanítók nevében következő beszéddel 

üdvözölte a jubiláns férfiút: !

Ünnepelt Igaz'gató Űr! Mélyen tisztelt Haligátóság I
í A szeretet nagy Ünnepén Eléd járulunk mi is: árvaházunk 

tanítói, hogy ahhoz a magas kitüntetéshez, mely Téged legfel
sőbb Űrünk részéről ért, őszinte szerencsekfvánatainkat tolmá
csoljuk. í { ■ . ; . ; ; í ; !( • i
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Egyszerű, keresetlen szavunk1 annak a férfiúnak szól, k|i itté 
működésünk ideje alatt számtalan tanújelét adta, hoigy, komoly 
munkatársait értékelni és becsülni tudja.

i Ezelőtt 15 évvel, 25 éves jubileumod ünnep© alkalmából [is 
én lehettem szerencsés üdvözlésedben részit kiérni és moist, 4Q éves 
hosszú múltadnak befejezésén ismét Előtted állok. (

i Elfogult szívvel, aggódva gondolok arra a nagy feladatra, 
mcty jelen pillanatban kötelességemmé fteszi, hogy annak mun
kásságát és működését méltassam, ki az; emberszeretet szent tűzl- 
helyénél 1000 árva felnevelését oly kitartó erővel és céltudatosan 
vitte a megvalósulás felé. í \ | (

De biztatóm és vezérlő csillagom lesz e feladat teljesítésében 
az, begy közel húsz éve ismerem aizt a lankadatlan ügybuzgalmat, 
fáradhatatlan és minden munkájában ideális lelket, amely munka
körében soha sem keresett mást, mint az, árvák ügyének jobbra! 
fordulását, i ■ ! ' l '

Igen, szíved minden dobbanása, lelked s tehetséged egész: ereje 
40 hosszú esztendőkön csak a Te árváidé volt. Tanúságot tehetünk 
mindannyian, hogy lángbuzg'almad ma épen olyan, mint volt 
ifjúságod ideje alatt. ' I  (

i Ittműködésednek minden órája csak nekik szólt. Osztozol 
örömükben, bánatukban, ott vagy betegágyuk mellett s velük 
örülsz, ha a gyógyulás beáll. Kiséred őket szellemi munkájuk 
közben. Nincs nagyobb örömöd, mintha egy-egy levél árváid bol
dogulását hozza. ( . ; . [

Ez sokszor megdobogtatja érző szívedét, mert hála az: Istennek, 
sok jó hírt hoz1 a posta. A hálaérzet legnagyobb melegségével 
emlékszik vissza boldogulása útján egy-egy növendéked arra a 
végtelen, nagy szeretetre és nevelésre, melyet atyai oltalmad alatt 
eltöltött. ;

Minden nyilatkozatukból kitűnik, hogy a Te komoly, munkára 
való nevelésed az1 alapja jövendő boldogulásuknak'. Igen, az a 
lelki és testi erő ’táplálja továbbra is őket, melyeket e megszentelt 
falak között Te nyújtottál nekik. [

j A vallásnak szent tanai erősítik lelkűket, bíztatják küzdel
meikben. Eúcsúünnepélyük alkalmával tartott utolsó ténykedésed, 

az tljszövetség átnyújtása is, az a talizmán, melyet magukkal 
víve, eszükbe juttatják Isten iránti kötelességeiket.

Milyen nehéz pillanat is az, megválni azoktól, akiket szerettél. 
Aggodalmaskodó telkednek azonban egyedüli megnyugtatója, hogy 
tanításaid és nevelési eszméid, mfnd jó földbe hullottak^ ahol



százszoros gyümölcsöt teremnek Istennek dicsőségére, mindnyá
junk örömére és a Te 'büszkeségedre. j

Mélyen tisztelt hallgatóság! Az jsteni szeretet és a krisztusi 
eszméknek legszebb megvalósulása e földön azt amikor kegyes és 
jószívű emberek a földi javakból áldoznak az olyan intézmények 
fenntartására, amelyekkel szenvedő embertársaink könnyeit fel
száríthatjuk, fájdalmait enyhíthetjük. \ [

De kétszeresen jót ’teszünk akkor, amikor az elhagyott, árván 
maradt, szegény, ártatlan gyermeket mentjük meg1 a kétségbeeséstől 
vagy a teljes zülléstől. ’Krisztussal szólva: „Aki ilyenek közül 
csak egynek is felveszi gondját, az jen velem cselekszi azt, aki pedig' 
megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, annak jobb volna, 
ha malomkövet akasztanának nyakára es a tenger mélységébe 
vetnék.” i ) .

Hála. krisztusi szellemű férfiainknak és nőinknek, akik e 
szent eszme vezérlete alatt megteremtették az Árvaegyletet, de 
hála legyen azoknak a kiváló és valóban emberszerető vezetőknek, 
férfiaknak és nőknek, akik abban a szellemben toválb felvirágoz
tatták és naggyá tették ez. intézetet, akik még ma is az ő atyai 
és anyai gondoskodásukkal sok árvának letörlik keserű könnyeit, 
megédesítik napjaikat és biztosítják jövendő boldogulásukat. [ 

j Beteljesedett i t t  is Krisztus urunk példázata a mustármag-, 
ról. Terebélyes fává növekedett az a kis eszme, melyet a nagy 
elődök megvalósítottak. Oly terebélyes fává nőtt fel, h gy már 
több, mint 1000 kikerült ágai alól, maga lábára állt, hogy új 
hajtásokat növeljen Isten nagyobb dicsőségére.

Van-e ennél szebb, nemesebb cselekedet e földön ? Találhar 
tunk-e lelkünk mélyén szebb érzelmet, mint a kisdedek ápolását 
és gondozását ? Óh! bizonyára nem, mert ez a legmeltóbb az! 
emberhez, ez emeli fel ot a teremtő és fenntartó igaz Isten gyer
mekévé.

Ennek a nagy munkának szolgálatában töltöttél el Te is Isten 
különös kegyelméből hosszú '40 evet. A Te szíved nagy szeretető, 
következetes munkásságodnak gyümölcse, hogy az anyagiak meg
teremtése után az1 árva nemcsak hajlékot kapott, hanem otthont 
is e szent falak között. « ,

A nagy vezérek eszméit megértetted és így lett testté az 
ige, melyre a jó Isten az Ítélet napján elmondja majd, hogy : „Jól 
vagyon, jó es hív szolgám, kévésén voltál hív, sokra bízlak 
ezután, menj be a te uradnak örömébe!”
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Ezért ünnepiünk' ma oly; osztatlan szeretettel, ékért ojrülünk! 
annak, hogy a jó Isten megtartott jó egészségben. Kívánjuk v 
vezesd tovább is árváidat oly lelkesedéssel, mint eddig, adjon 
az Isten erőt, egészséget, hogy még számos éven át láthassunk 
intézetünk élén.

Légy még sok árvának igaz atyja, az Isten igen-igen soká 
éltessen mindnyájunk' örömére! , \

Alapi István
fővárosi el. isk. igazgató.

Méltóságos és Főtisztelendő ág. hitv. 
evang. Zsinat!*)

Egyházunk hős reformátora, Luther Márton, az iskolát laz 
evang. keresztyén egyház veteményes kertjévé avatta. Az evan- 
géliom lángjával bevilágított az emberi, szivekbe, hogy ember
társait ahhoz vezesse, aki magáról azt mondhatta: 5,Én vagyok 
az igazság, az út és aiz élet!” Luther aiz emberiséget az igazság 
útján a.z élethez kívánta vezetni s boldoggá tenni ifjakat és 
véneket egyaránt. Ezen munkájában a kisdedekről sem felejt
kezett meg*, sőt ezek képezték gondoskodásának legfőbb tárgyát, 
így lett az evang. iskola á reformatio által az egyház méltói 
munkatársa az Úr szőlőjében és a keresztyén kultúrának helyes 
terjesztője. Sőt volt idő, amikor — különösen hazánkban volt ez 
így — a roformátió hatása alatt keletkezett prot. Iskolák a 
világi tudománynak és a nemzeti eszmének egyedüli fáklyavivői 
voltak. Ez tény; a magyar nemzet lelkiismeretes historikusai 
mindenkor hálával és szeretettel fognak megemlékezni azon kultúr-i 
misszióról, melyet a mi egyházunk magyar hazánkban a leg-

*) JEGYZET. A Pozsony-városi esperességi tanítóegyesület választmánya 
elhatározta, hogy az evang. tanítók fizetésrendezése tárgyában a zsinathoz fel- 
terjesztést intéz.

Az egyházmegyei tanítóegyesület május hó 16-án megtartott közgyűlésében 
a Kowarik Mihály tanító által megszerkesztett felterjesztést magáévá tette. Egy
ben felkéri az esperességi, illetve a kerületi tanítóegyesületek elnökeit, hogy 
azt egynéhány sor kíséretében zsinati képviselőjüknek átadják.
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önzetlenebb módon teljesített. Evang. gyülekezeteink1 mindenkor 
megtalálták az1 utat, hogy iskoláinkban hazafias és erkölcsös 
nemzedéket nevelhessenek az országnak. Ezen az alapon evang. 
egyházunk iskolái igen jó hírnévnek örvendenek még ma is. A jó 
lutheránus iskolának eszméje traditióképen szállt fiúról-fiúra. 
Egyházközségeink s az iskolák tanítói mindenkor azon voltak, 
hogy a régi fényt semmiféle folt el ne homályosítsa.

A prot. iskolák felvirágoztatásának közös gólja mindinkább 
közelebb hozta az egyházat a tanítójához éis ily módon idővel 
oly hatalmas evang. tanítói közszellem fejlődött ki, amely egyházi 
életünk minden intézményére csak jótékony hatással lehetett. A 
tanító minden munkájával csak egyházát kívánta szolgálni is 
jogos kérelmeinek teljesítését szintén Csak egyházától várta. Az 
egyház pedig hű szolgáit meghallgatta 'és megosztotta még sze
gényes falatját is tanítóival.

így volt ez a múltban és — hála Istennek —- így van 
az még a jelenben ás. A protestáns tanítóság lelkesedéssel igyek
szik ma is megfelelni feladatának s a legnagyobb bizalommal 
fordul ma is egyházához, hogy segítséget kérjen tőle e válságos 
pillanatban. Hogy a jelen szűk' esztendőkben ily kérés jogosnak 
és indokoltnak mutatkozik, azt bizonyítani senki előtt nem szük
séges.

A tanítóság türelemmel és minden zúgolódás; nélkül várt 
a mai napig, mert abban reménykedett, hogy azi állam vezetői 
csak észreveszik a prot. tanítóság hazafias működésiét és az ál
talános fizetés rendezésnél őket is tekintetbe fogják majd venni. 
De ebben a fe] tevésben, sajnos, csalódás érte őket. A z! ú j t ö r - 
vény ,  m e l y  a t a n í t ó k  i l l e t m é n y e i t  s z a b á l y o z z a ,  a 
f e l e k e z e t i  t a n í t ó s á g r ó l  i g e n  m o s t o h á n  g o n d o s k o r  
dlik. Az állam csak a maga tanítóira gondolt, amikor az 1913. 
törvényt az országgyűlés által meg'szavattatta és minden ok 
nélkül hazánk tanítóságát ellátás dolgában két táborba osztotta. 
A képesítés egyenlő, a munkakör is ugyanaz s mégis a tör* 
vény különbséget tesZ felekezeti és állami tanító között. A an 
akárhány felekezeti tanító, akinek az új rendezés után kevesebbje 
.van. mint amennyit pl. az 1907. törvény alapján kiállított régi 
híványa számára biztosít. Az idősebb tanítók miég nyugdíjazta
tásuk esetén is károsodnak, mivel a régi törvény szerint 3=0 évi 
működés után a nyugdíjba beszámítható 3000 K fizetést értek 
volna el, míg az új törvény szerint nyugdíjba beszámítható fizle-
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tósük ugyanannyi szolgálat után legfeljebb' 2600 K-Íg emelked- 
lietik. j . I; ■

A l a k á s b é r b e n  i s  o l y  n a g y  a,z' e l t é r é s ,  bogy pl. 
Pozsonyban az állami tanító részére majdnem mégegyszer ak'kora 
összeget állapít meg a törvény, mi,nt az eggházf előkezeli tanító
nak. Igaz, bogy ez a pont evang. egyházunk tanítóinak csalt 
kis részét érinti, de azokat igen súlyosan találja. Aki ismeri 
a városok lakásviszonyait, az tudja, bogy a felekezeti tanítók 
részére biztosított lakáspénzből még a legszerényebb igényeket 
sem lehet kielégíteni.

C s a l á d i p ó t l é k o t  me g  e g y á l t a l á b a n  n e m i s m e r  
a t ö r v é n y  a f e l e k e z e t i  t a n í t ó  r é s z é r e ,  holott gyer
mekeinek neveltetése nem kisebb anyagi megerőltetésébe kerül, 
mint az állami tisztviselőnek1. Vagy talán nem' nevel a felekezeti 
tanítóság eléggé hasznos és megbízható' polgárokat az állami 
nak ? Tessék csak egyszer szétnézni az! országban s meggyőződ
hetik bárki is arról, hogy hazánk produktiv munkát teljesítő 
polgárai közül igen soknak bölcsője az, evang. tanító lakosá
ban állt. • i

A k á n t o r i  f i z e t é s e k  k é r d é s é n e k  m e g o l d á s a  sem 
nyugtathatja meg a tanítókat; de aggodalmas az egyházra jis. 
A kántortanító sok helyen igen terhes munkát végez s ezt a 
munkát kellőképen honorálni is kellene és az! élvezett összeget 
az egyetemes nyugdíjintéz etben munkaképtelenség esetére a meg
felelő módon biztosítani. Ezen az alapon lehetne a kántortól 
fokozottabb munkát követelni s az szívesen és lelkesedéssel is 
teljesítené a vállalt kötelezettségeket. Csak így lehetne azon szo
morú jelenséget is megszüntetni, hogy evang. vallásé tanító- 
jelöltjeink közül többen még kántori képesítést sem akarnak már 
szerezni.

Ezekben voltunk bátrak sérelmeinket feltárni-
Alázatos kérésünket pedig a következőkben foglaljuk össze:
a) A Zsinat mondja ki határozati lag, hogy ág. hi tv. evang. 

egyházunk minden egyes tanítója fizetés, ha természetbeni lakása 
nincs, lakásbér és családipótlék dolgában egyenlő elbáinásban ré
szesüljön az állami tanítókkal és

b) hogy a Zsinat rendezze a kántori illetményeket a fent- 
említett alapon.

Kérelmünk teljesítése méltányos!, sőt a Zsinat tanügyi bi
zottsága határozatában egyenesen rámutat arra, hogy a fizetés-
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rendezésnek ilyetén való megoldása közegyházunk szempontjá
ból is szükséges.

Ellenkező esetben könnyű megítélni, hogy ez a helyzet csak 
elégedetlenséget teremthetne s az egyházak tanítóinak legnagyobb 
százaléka iparkodnék, hogy minél előbb az állam hivatalnokai 
lehessenek. Az államnak pedig alkalma volna a tanítóság javát 
a maga számára lefoglalni, ami szintén csak kárára volna evang. 
egyházunk közoktatásügyének.

Móltóságos és Fő tisztelendő Zsinat! Kegyeskedjék ezen mi 
felterjesztésünket jóindulattal fogadni.

Bölcsesége meg fogja majd találni az útját annak, hogy buzgó 
tanítóink, akik szeretett hazánk és egyházunk irányában minden
kor megtették kötelességüket, az állami tanítókkal egyenlő el
bánásban részesüljenek.

Kérésünket megújítva maradtunk a Móltóságos és Főíiszl- 
telendő Zsinat alázatos szolgái

a P o z s o n y  v á r o s i  e g y h á z m e g y e  t a n í t ó s á g a .

A z  erkölcstan az iskolában.*)
A progresszív erkölcs legfőbb parancsa a társadalom érde

kében való állandó tevékenységre kötelez és arra, hogy az egyes 
ember a társadalomban felolvadjon. Ma már nem elegendő nem 
ártani, hanem használni kell az emberiségnek, hogy valakit er
kölcsösnek tartsunk. Az ember értékelése és Vallásossága egy« 
mástól független.

Ahhoz, hogy az erkölcsi oktatás eredményes lehessen, szem 
előtt kell tartanunk egyrészt azt, hogy az ifjúnak a társadalom 
működését és azokat aZ intézményeket ismernie kell, melyek 
az újabb erkölcsi elvek érvényesülése révén létesültek. Ismernie 
kell a társadalom szervezetének alapelveit. Tudnia kell tehát, 
hogy mi a munkamegosztás, miért és miképen érvényesül. Ismernie 
kell a termelés rendjét, a társadalom egészének és egyes csoport
jainak szervezetét. Fogalma kell, hogy legyen a társadalmat uraló 
elvekről a társadalmi szükségszerűségekről, kényszerűségekről.

*) Á g o s t o n  P é t e r n e k :  „A progresszív eszmék terjesztésének alap
elvei“ című művéből.
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Az erkölcs érvényesülésének tere a társadalom. A [társada
lom intézményéi is átalakuláson mennek keresztül. Ezért nincs 
mit siránkozni, ha egyes alakulások az idők folyamán átalakul-i 
nak. Az iskola ennek dacára sokszor eltöpreng pl. azon, hogy a 
mai család már nem olyan, mint a múlté. Evvel sok lelkesedni 
tudó ifjút hiábavaló erőlködésekbe kerget bele és arra készt, 
hogy visszacsinálni akarjon olyasmit, ami nem csinálható, vissza. 
Sok tehetséges és erős egyéniség munkája válik így hiábavalóvá 
és a felelősség az iskolát terheli. i ,

Ami e kérdés pedagógiai részét illeti, természetes, hogy az 
alsóbb fokon csak olyan erkölcsi elvekkel szabad foglalkozni, 
melyek bizonyításához egyáltalában nincs szükség feltevésekre. 
Tehát az anyagnak csak' azzal a részével szabad a kevésbbé 
műveltek előtt foglalkozni, mely könnyen áttekinthető és kétség
telenül bizonyos a tudomány szempontjából. A magasabb értelmi
ségnek előtt lehet azokat a részeket tárgyalni, melyekben a hy- 
pothéziseknek is jut szerep, majd a még műveltebbek előtt azokat, 
melyekben a kétkedésekre is alkalom nyílik.

A tanítás eredményessége szempontjából azonban szem előtt 
kell tartani azt, hogy az erkölcsi elvek gyakorlásában a tanulók
nak meg is kell erősödni. E tekintetben alkalmat kell az; iskolái 
ban teremteni és a társadalom egyetemességében való meggyőző
dést felébreszteni. Ebben az irányban nagyon el vagyunk maradva. 
Egy-egy osztály nem egy-egy társadalmi szervezett csoport, hanem 
csszehalmozott gyermekek összessége, akik legfeljebb annyira ta rt
ják magukat összetartozóknak, amennyiben a tanítóval, mint fel- 
sőbbséggel szemben együttes ellenállást fejtenek kji, de nem annyi
ban, hogy egymást támogassák. Pedig az teszi a mai társadalmat 
és méginkább a jövő társadalmat az elmúlttal szemben szebbé, 
hogy az összetartozás fokozódott. !

Hányszor előfordul pl., hogy az együtt elkövetett csínyért 
a tanító csak egy [tanulót büntet, mert csak egyről tud. Milyen 
szép volna és erkölcsileg1 helyes, ha ilyenkor az illető tanulói 
társai, akik együtt mulattak vele a csínyen, megkönnyítenék neki 
a büntetés elszenvedését. Mert ne felejtsük el, hogy a tekintély 
elvén alapulhat ugyan a nevelés, de az összetartozó csoporto
sulásoknak egymás közti összetartása a társadalomra nézve fel
tétlen szükséglet. i ; j [ ■ ! ,

A társadalom élete szempontjából milyen eredményeket je
lentene, ha az iskolában kötelezőnek tekintenék a gyermekek azt, 
hogy szegény és érdemes társukon segítsenek- De e segítés olyan,
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legyen, hogy elfogadása ne legyen megszégyenítő és nyújtása ne 
legyen kényszer alatti alamizsnaadás.

De más téren is meg lehetne a gyermekeket tanítani arra., 
hogy a kölcsönös összetartásnak előnyei vannak. Minden iskolá
ban úgyanolyan alakú füzeteket Írnak elő, ha ezeket egyszerre 
vásárolnák meg, bizonyos kedvezményeket kapnának a kereske
dőtől, amiből a szegényebb sorsuak támogatására lehetne néhány 
fillért juttatni.

Nem akarom e kérdés tárgyalását példákba fullasztani, mert 
ha a kölcsönösség s a társadalmi erkölcs helyességének gondo
latát belevittük a gyermekekbe és tanítókba, akkor a szükséglet 
kifejleszti az intézményeket is.

Az iskola ily irányú működése azért is előnyös volna, mert 
ma már nem annyira azon fordul meg egy-egy erkölcsi elvnek 
gyakorlatba való ültetése, hogv hiányzik a megszokásból folyó 
ereje az ily irányú meggyőződésnek. Ma már csak az ellen a bűn 
ellen kell küzdeni, melyet a jóravaló restségnek lehetne nevezni. 
Ma már csak azt kell az emberekkel megértetni, hogy ha nem 
cselekszenek az emberek, akkor a jó és rossz ember egyenlő, mert 
a különbség csak a tettekben nyilvánulhat.

Ma már nem kell az erkölcsi szabályok megállapításával
Ma már nem kell az erkölcsi szabályok megállapításával 

foglalkozni, ma már mindenki tudja, hogy mi a helyes. Mindenki 
tudja, de nem mindenki gyakorolja. Az emberek közönyösek. A 
közöny hatja át a legműveltebb és legszebb eszmék ismerőit. 
E közönnyel kell az emberiség boldogsága érdekében dolgozók
nak megküzdenie, ezt kell kiölni. Csak ha sikerül kiölni az 
emberiésg nemesebb részéből a közönyt, akkor sikerülhet át
hatni minden társadalmi réteget a nemesebb eszmékkel, elterjesz
teni az egész földön a szociális szellemet. A progresszív esz
méknek mindenütt érvényesülnie kell, hogy a felekezeti, társa
dalmi, állami, műveltségi, világnézeti különbségek által elvá
lasztott emberiséget egységessé tegye.

A s z o c i á l i s  e r k ö l c s  elveinek kell érvényesülnie. Az 
embereknek meg kell tanulni, hogj  ̂ boldogságuk eléréséhez nem 
elegendők ők maguk és ők nem lehetnek sohasem önmaguknak 
elegendők. Az ember társas lény, mely mások boldogsága nélkül 
nem lehet boldog. Amint nem élvezheti az ember zavartalanul 
a vidék szépségeit, ha egy közeli pöeegödör bűze csavarja orrát, 
úgy nem élvezheti az ember a legszebb képet sem a földbe vájt 
odúban. Amint nem lehet az ember biztos a miazmák okozta



betegségektől, habár a legszebb és legtisztább palotában, lakik" 
is, ha. a szomszédban lakó koldusok piszkos kunyhóiból miaz1- 
mák' milliói töltik meg a levegőt; úgy nem gyönyörködhetik 
az ember a legszebb önfeláldozásban sem, ha ez nem viszi előr*e 
az emberiség ügyét. A modern élet megtanított bennünket arra, 
hogy az erény és bűn fogalma a társadalmi hasznossági kéri 
désével függ össze. Ezt kell köztudattá tenni, hogy a helyes 
mérték szerint mérhesse mindenki a mások cselekedeteit.

A társadalmi szükségességnek kell annak az elvnek lennie, 
mely háttérbe sztorit minden mást és úrrá lesz az emberek szűk'-1 
ségleteitől független erkölcsi szabályokon. Csak így lehet a tár
sadalmi előítéletek felett úrrá az .ember. Csak így lehet azt 
emberiség egy nagy testvériséggé.

A kötelességteljesítésnek1 nem szabad komor1, aggódó,- levert 
hangulatot eredményezni és nem szabad a rabszolga korbá
csolt félénkségéből származnia. A kötelességteljesítés olyan legyen1, 
mint a kereskedő haszonnal számító, öntudatos tevékenysége, mely 
közben mindig tudnia kell az embernek, hogy a társadalom vele 
szemben nagyobb értékeket [tart készen ellenszolgáltatásképpen.

A szociális és régi felfogás közt éppen ebben van a különbség. 
A régi erkölcsi felfogás a kötelezettségeket azl .életviszonyoktól 
függetleneknek tekintette, melyek előre meg1 voltak állapítva 
és amelyeket nem az emberek hasonló cselekedeteire való tekin
tettel, hanem a túlvilágon istentől szenvedendő büntetésektől való 
félelem hatása alatt teljesítettek.

Ezért a társadalmi j-end elleni engedetlenséget az istenség 
elleni lázadásnak tekintették. Ma már tisztában vagyunk a tár
sadalom fejlődésének törvényeivel és1 tudjuk, hogy óZek kialakí
tására nem ritkán milyen igazságtalan erők gyakorolnak határt. 
Ezért aztán a jogtalanság elleni küzdelmeket nem szereljük1 le 
avval, hogy ezek isten elleni támadások, hanem ellenkezőleg 
erénynek s dicsőségnek tartjuk. E küzdelmek résztvevőit pél- 
dányképekúl állítjuk az1 emberek elé.

Az emberiség folytonos haladása, az emberi nyers erő foly
tonosan csökkenő jelentősége, a gondolat és eszme ereje a mai 
társadalom képén mutatható be legjobban. Az ember a gépek 
kigondoló ja, irányítója, de a ínunkat a gép végzi, az ember 
csupán parancsol. Az istenség hatalmas, nagy gondolatát a tech
nika csodáiban lehet legjobban bemutatni. A gondolat jsteni, 
de nem azért, mert isten sugalja, hanem, mert lehetővé teszi, hogy
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azl ember csupán parancsoljon. A gondolat Hatalmas, mart afe 
emberiséig munkája valósággá tette. '

Az; emberiség mind nagyobb része adhatja á!t magát az 
ideális gondolatoknak, mert a gépek felmentenek az erőfeszítés 
alól. A gépek tették lehetővé, hogy a társadalom mind szélesebb 
rétegei felszabaduljanak, emberi élethez jussanak. A gépek révén 
tökéletesedik az erkölcs. Az emberiség szempontjából tehát a 
gép, a technika az: igazi felszabadító, erkölcsnemesítő és isteni 
gondolatokat megvalósító. >
i A természettudományok egyike éppúgy alkalmas a .maga
sabb eszmények tanítására, mint a másik1, de azért mégis az 
állattan és az állati társadalmak tanítása a legalkalmasabb 
arra, hogy a még ott is tapasztalható összetartás és összemű- 
ködés kapcsán rámutasson a tanító arra, hogy a kölcsönös segítés 
mindig előnnyel jár. A növénytan tanítása közben kidomborítható 
szaporodási módok 'ismertetése alkalmul szolgálhat arra, hogy 
ennek a mindig burkolt kérdésnek, melynek éppen ezért valami 
erkölcstelen színezetet adott a tudatlanság, természetes és: szép- 
voltát bemutassuk. A bibe és porzó szerepének, a tojás és pete 
tulajdonságainak magyarázata alkalmul szolgálhat arra, hogy 
a szaporodás kényes kérdését az ifjúság könnyen megismer
hesse. A szaporodás kényes kérdését milyen könnyen meg lehet 
értetni, ha á virág Szaporodásából kifndúlva, a tojás tulajdon
ságaira áttérve, felveti a tanító a tojáshéj elmaradását s a tojás
nak az anyatestben való fejlődését is fokozatosan megismertetheti. 
Kámutathat itt arra, hogy az emlősök azután is még mennyivel 
jobban hozzá vannak kötve jaz anyához, mint a tojás utján sza
porodóik. <<!• I

A természet és az ember viszonyának megváltoztatásához 
elsősorban azzal kell hozzájárulnunk, hogy a természet munkájáról 
helyes képet adunk az ifjúságnak. Azt a ferde felfogást kell kiölni 
az! emberekből, mintha a természetes lehetne erkölcstelen. i\em elég, 
ha e tekintetben félénken emlegetjük előtte, hogy naturalia non 
sunt turpia. Ennek a gondolatnak kell minden természettudományi 
elv megértésénél az alapvető gondolatnak lennie.

Mi a pro-gresszjó vezető gondolata?. A szociális érzék. Ezt 
a gondolatot kell a progresszív tanítónak minden vonalon szol
gálnia. Ezt aZ érzést kell tanítványai leikébe átültetnie. De e 
célból nem elegendő elméleti frázisokat hangoztatni, hanem kell, 
hogy rámutasson és tanítványai meggyőződésévé tegye azá a 
gondolatot, hogy a [társadalom a nép. j . i j , , j ,
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A történelem tanítóján air rá kell mutatnia arra, hogy a 
történelem célja azoknak’ a törvényeknek a megismerése, melyek 
szerint az emberiség az általános művelődés felé halad. Minden, 
esemény kapcsán rá kell mutatnia arra, hogy milyen hátassal 
volt valamely ország az emberiség fejlődésére. Fel kell, Hogy 
hívja tanítványa figyelmét arra a körülményre, hogy az! országok! 
fejlődését nem az uralkodók, hanem a nép széles rétegeinek 
mindennapi és eddig figyelmen kívül hagyott munkája hozta 
meg. ' ■ • ' : 1 j.'

Rá kell, hogy mutasson, hogy a vasút, a villamos áram, a 
telegráf, telefon, a gépek ezer változata teszi lehetővé emberi1 
életünket. Rá kell, hogy mutasson, hogy ezíek feltalálása viszont 
a mindennapi munkát végzők nagy összeműködése által vált lehet
ségessé, Már a gyermekkorban kell megsérteni azt, hogy á 'talál
mányok kihasználásának is a tömegek műveltségi állapota, a 
legfőbb tényezője. t ■

Korán kell megtanulni azt is, hogy az: ember boldogsága 
nem merül ki a bőséges életmódban s hogy minden embernek 
joga van annak az országnak sorsába beleszólni, amelyben lakik, 
mert az ember és állat között éppen az a különbség, hogy az 
ember saját sorsának intézésére képes. Rá kell it t mutatnia arra, 
hogy azóta élnek az emberek milliói emberi életet, amióta az 
uralkodók nem önkényesen gyakorolják a.z államok hatalmát. 
Rá kell mutatni evvel kapcsolatban arra is, hogy az a legtöké
letesebb és legemberibb kormány forma, melyben az! állampolgárok 
maguk intézik saját sorsukat. ( ,

A vallástalan iskola egyik előharcosá- 
nak tapasztalataiból.

Ily címen Kolfhaus Vilmos a „Reformation“ c. lap 1914. 
május 17-én megjelent számában tanulságos cikket közöl, mely
ből a következőket kivonatosan közrebocsátjuk:

Amikor Franciaországban ezelőtt 15 esztendővel a szabad
gondolkodók keresztülvitték, hogy az iskolai tankönyvekből Isten
nek nevét és a vallásra való minden vonatkozást kiküszöbölték, 
D u f r e n n e  egyike volt a legelszántabb vezéreknek. Irataiban 
azokat az alapelveket fejtette ki, melyek szerint tanítani kell: „Mi



határozottan tudjuk azt, hogy nincsen gondviselés, hogy soha 
teremtés nem volt, hogy céltudatosságról a természetben szó 
sem lehet. Mivel pedig ezek a tudománynak legbiztosabb ered
ményei, azért ezeknek az elveknek az oktatásnál alkalmazása csak 
jogos és hasznos.“ Az 1904. julius 3i-én megjelent „Revue de 
1’ enseignement primaire“ c. lapban ezeket irta: Azt hányják 
szemünkre, hogy mi az a iskolába az atheizmust vezetjük be. 
De mi csak azt mondhatjuk, hogy az a világnézet, melyet nekünk 
nyújtanunk kell, a gondviselésnek gondolatát kizárja. Veszedelmes 
volna, ha minden alkalommal kifejezetten azt állítanék, hogy nincs 
Isten. De tanításunknak következménye, hogy ne modjam : tárgya- 
az lesz, hogy az Istenbe vetett hitet lehetetlenné tegyük.“ Duf- 
renne következésképen az abszolút erkölcsöt fikciónak álította 
és a lelkismeretet az állat büntetéstől való félelmével egy fokra 
helyezte. Az iskolában használt könyvekből a vallásnak még 
nyoma is kiküszöbölendő, bár a legjobb irodalom fele részben 
megközelíthetetlenné válna is ezáltal a tanuló ifjúságra nézve. A 
kormány ennek a férfiúnak a vallás elleni küzdelemben való hasz- 
navehetőségét azzal ismerte el, hogy őt egyszerű tanító létére 
egy körnek tanfelügyelőjévé nevezte ki.

Azóta tiz esztendő múlt el és Dufrennenek ideje és alkalma 
nyílott arra, hogy a felügyelete alá tartozó iskolákban elveinek 
hatását megfigyelhesse. Saját eredményei felett rémület fogta e 
őt. Tapasztalatai indítják őt, hogy szót emelve óva intsen minden
kit az általa kijelölt utón haladástól. A f. é. január 10-én meg
jelent „Gaulois“-ban kijelenti: „Amikor a modern nevelési elmé
letek (módszerek) minden vallásos hagyománnyal szakítottak, a 
meggyőzést nagy erőtől és a meggyőzés számos eszközétől fosz
tották meg magukat, mert a vallásos hagyomány legmélyebb érte
lemben az emberi nemnek a hagyománya és az ember művelé
sére a legmagasabb mértékben alkalmas.“ Hogy a vallásos ha-- 
gyomány sokkal inkább szól az ember szivéhez mint a hivatalos 
erkölcsi oktatásban uralkodó bölcseleti hagyomány, azt az utolsó 
napokban mélyen átéreztem. Iskolákat látogattam, melyekben azon 
áradoztak, hogy az akarat, a szabadság és a felelősség titokzatos 
alapzatán az erkölcsi öntudat, a kategorikus imperativ és az érdek 
nélküli kötelesség épületét Kant elmélete szerint felépítsék. Köz
vetlen közelben, az egyszerű falusi templomban a bethlehemi 
jászol képe és a papnak szava az emberfia születését beszélték 
e l ; azt az alacsony és szegény sorsú születést, mely oly szem
léltető oktatással teljes, a gyermek eljövetelének örök szimbóluma,
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az ember kegyességének, reménységének és vigaszának múlha
tatlan tápláléka! Ugyan hol hintették el itt az életteljes, megvilá
gosító, igaz emberi igét és hol mozogtak zavaros, hideg elvont 
fogalmakban ? Ki járt vájjon itt a földön, az élet gazdag valóságai 
között és ki volt az, aki a határozatlanság és sötétségben maradt, 
ahol a köd szállong és felhők gomolyognak ?“

„Amidőn egykor Robespiere a Notre Dame oltárára, hogy 
ott az ész istennőjét megjelenítse, a feszület helyére egy énekes
nőnek bizonyára szép testét felemelte, kétségtelenül abban a 
hiszemben volt, hogy az elvont és titokzatos istentiszteletet egy 
igazán emberi vallással váltotta fel. És mégis, az énekesnő kép
viselte a fata morganat, a csalóka ködképet, míg a ságra rézfe
szület azt a test- és vérből való lényt jelképezte, ki előtt az em
beriség nemzedékei meghajoltak és meg hajolni tognak, mert 
abban a mi vérünk buzogott, mert az fájdalmak között született, 
miként mi is, mert az elszenvedte a mi halálunkat, mert ő, bár 
isten, úgy mégis ember is, az ember: e c c e  h o m o ! “

Dufrenne még mindig a neutrális iskola mellett küzd. De 
ha ez az iskola nyomorúságából és tehetetlenségétől szabadulni 
akar, úgy „Franciaország vallásos hagyományain kell újból lelke
sednie és a keresztyén vallás gondolatainak, érzelmeinek és cse
lekedeteinek kell ismét tág teret nyújtania.“ „Meglepetésemre és 
szégyenemre be kell vallanom: ez iskoláinkban nyújtott olvas
mányoknak koldus szegénysége, az az aljas lelkűiét, mely úgy a 
kiadók, valamint a szerzők részéről bizonyos üzleti érdekekből 
eredő javításokban megnyilvánul, végül a gyalázatos hamisítások 
egész sora még igen messze állnak attól a céltól, hogy egy 
igazán pártatlan és valóban francia iskolának eszményképét lássuk.“ 

Fordítás az „Alig. L. Ev. Kirchenzeitung“-ból.

A  kántori fizetés elkülönítése a tan í
tóitól.*)

Immáron harmadszor foglalkozik! egyesületünk gyűlése a 
kántortanítóság ©érelmével, ami azt mutatja, hogy jogos kíván
ságai mindeddig nem teljesíttettek olyan mértékben, mint ahogy, 
azt megérdemlette volna. Szerény magam, legelőször Budapesten 
tartott gyűlésünkön mutattam rá, igen, behatóan, a kántortanítói-,

*) Az országos egyesület tanítói szakosztályának tárgysorozatából. Szerk.
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ság sérelmére, majd a tavalyi szarvasi gyűlésünkön szintén e 
kérdést tárgyaltam s minti a két esetben benyújtott határozati 
javaslatom változatlanét, Egyhangúlag elfogadta gyűlésünk, melye
két aztán az elnökség eljuttatott az illetékes helyekre. Miután 
pedig valamennyiünk1 előtt ismeretesek ezek a kérdések, s mert 
már két ízben &s foglalkoztunk vele: ezúttal harmadszor nem 
óhajtok ismétlésekbe bocsátkozni, hanem határozati javaslatom 
benyújtása előtt, rövid kivonatok alakjában, adom azokat a szó
szerinti határozatokat e kérdésben, melyeket négy egyházkerü
letünk közgyűlése hozott e tárgyban egyesületünk felterjeszté
sére. i j

A b á n y a i  egyházkerület 1913. évi közgyűlésének jegyző- 
könyvc '46. pontjában szakosztályunk memoranduma tárgyaltat
ván, a következő határozat hozatott: ,,A közgyűlés a bemutatott 
memorandumban foglalt kérelmeket méitányosoknak találja és kü
lönösen is megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy az emlékirat 
negyedik pontjára, a kántori nyugdíjra vonatkozólag' kérje ki az 
egyetemes nyugdíjintézeti bizottság véleményét.

Kimondja továbbá a közgyűlés, hogyha a tanítói nyugdíj- 
törvény revíziója napirendre kerül, illetékes helyen a kerület 
tanítóinak jogos es méltányos kívánságait a legerélyesebb, támo
gatásban fogja részesíteni.”

Ugyanez a jegyzőkönyv 8 8 -ik pontja pedig így szól: ,,Tár
gy altattak a bácsi és csanád—csongrádi egyházmegyéknek köz
gyűlési határozatai, amelyek a tanítók fizetésrendezése tárgyában 
hozott 1913. évi XVI. t.-c. folytán a tanítói és kántori java
dalmak elkülönítését és a törvény által a kántortanítók.iak okozott 
sérelmek orvoslását kérik, i
’ A közgyűlés 1913. év,i XVI. t.-c. életbeléptetése folytán szük
ségesnek tartja azt,, hogy kántori teendőket is végző, azokra a 
tanítóinkra vonatkozólag, akik eddig kifejezett kántori javada
lommal nem bírtak, az összes egyházi járandóságok a tanítói 
és kántori javadalmaknak egymástól való, elkülönítésével, illetve 
aZ utóbbinak megszabásával üj díjlevélben állapíttassanak meg; 
a tényleges intézkedést azonban függőben tartja, amíg a javadalmi 
jegyzőkönyvek revidiálását a vallás- es közoktatásügyi m. kir. 
miniszter elrendeli. (

Minthogy pedig kántortanítóink — az új törvény értelmé
ben — a kántortanítói javadalmak; illetve kántori teendők alapján 
eddig élvezett nyugdíjigénytől elesnek, a kerületi közgyűlés fel
kérj a£ egyetemes közgyűlést arra, hogy a sérelem mikénti or-
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voslása tárgyában az 'összes egyházmegyéket hallgattassa meg* 
hog3T azután a kerületi gyűléseknek jövő évben teendő vélemé- 
nyes javaslatai alapján, az egyetemes közgyűlés egyúttal a szóban 
lévő sérelem által érintett többi felekezet álláspontjának lehető 
figyelembevételével, a sérelem orvoslása iránt a legalkalmasabb 
és célravezetőnek Ígérkező lépéseket megtehesse.

Egyidejűleg felkéri a közgyűlés az egyetemes közgyűlést,- 
hegy addig is, míg a sérelem orvoslása iránt a fentiek értelmében 
részletes felterjesztést dolgoztat ki, a sérelmet ismertetve, keresse 
meg a vallás- es közoktatásügyi m. kir. minisztert, a tanítói1 

javadalmi jegyzőkönyvek újrafelvételének elrendelése iránt.”
A t i s z a i  egyházkerület 1913. évi közgyűlésének jegyző

könyve '122. pontja így szól: „Az Evang. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesületének elemi iskola szakosztálya az egyesületnek Szarva
son, folyó évi május 13. és 14. napjain tartott közgyűlése határo
zatából azzal a kérelemmel járult egyházkerületünkhöz, hogy a 
tanítók egyházkermányzati képviselete, a tanítók fizetésrendezése, 
a k á n t o r i f i z e t é s  e l k ü l ö n í t é s e ,  a k á n t o r i  n y u g d í j -  
p ó t l é k  s végül a tanítói nyugdíjtörvény revíziója tárgyában 
kell memorandumot egyházkerületünk magáévá téve, pártolólag 
terjessze fel az egyetemes közgyűléshez és illetve a zsinati bi
zottsághoz. 1 )

Az egyházkerületi közgyűlés a memorandumban foglalt jogos 
kérelmeket támogatja és a memorandumot az1 egyetemes közgyű
léshez s illetve annak útján a zsinati bizottsághoz! pártolólag 
felterjeszteni határozza.” \ (

A d u n á n i n n e n i  egyházkerület 1913. évi közgyűlésének 
jegyzőkönyve 37. pontja szószerint ezeket mondja: ?,A nógrádi 
egyházmegye felterjeszti az egyházmegyei tanítói egyesület azon 
kérelmét, hegy a kerület az illetékes fórumoknál oda hasson, hogy 
az egyházak kántortanítói 400—800 koronáig terjedő nyugdíjigényi 
nyel felvétessenek az egyetemes nyugdíjintézet tagjainak sorába^ 
mint kántorok, azon oknál fogva, mert ezen kántori jövedel
műk után az országos nyugdíjintézettől nyugdíjat nem kapnak.

A kerületi gyűlés elhatározza, hogy ezen felterjesztést közvet
lenül a nyugdíj intézeti bizottsághoz pártolólag átteszi.”

A d u n á n t ú l i  egyházkerület 1913. évi közgyűlése szintén 
kimondta, miként az az Ev. Őrálló 1913. évi 35. számában olvas
ható, hogy a kántori bevétel külön egyházi megváltásban része* 
süljön, máshelyütt meg, hogy a kántori javadalomnak a tanítóitól 
yaló elválasztása méltán}'osnak mondatik kj.
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így határozott a négy egyházkerület közgyűlése felterjeszté
sűnkre a kántoriakban. Örömünkre szolgálhat, hogy kérelmünket 
készséges 'támogatásban részesítették.

De lássuk, mit szólt mindehhez az egyetemes lelkószi és 
kántori nyugdíjintézet gyűlése és az egyetemes egyház közgyűlése. 
Az Ev. ÍÖrálló '40. számában megtalálhatjuk rá a feleletet a 
nyugdíjintézet részéről a következőkben: ,,A kántortanítóik kántori 
javadalma, mivel az! illetők az állami tanítói nyugdíjintézet tagjai, 
az egyházi nyugdíjintézetnél nyugdíjpótlás szempontjából figye
lembe nem jöhet i

Ugyancsak az Ev. Őrálló '12. számában olvashatjuk a követ
kező elutasító határozatát az egyetemes egyház, közgyűlésének, 
természetesen az egyetemes lelkészt és kántori nyugdíjintézet ja
vaslata alapján: ,A kántortanítók azon kérelmét, hogy kántori 
fizetésük után (melyet a kormány a. tanítói fizetésbe beszámít, 
a nyugdíjigénybe azonban nem számítja, be) az egyetemes nyug
díjintézet adjon nekik nyugdíjat, az egyetemes gyűlés nem tel
jesíti, mert az alapszabályok sem engedik, de kilátás is van arra, 
hogy a minisztérium ezen sérelmet orvosolni, fogja ”

Mindezekből megállapíthatjuk, hogy az egyetemes lelkészt 
és kántori nyugdíj egyesület kötelékébe, a fennálló tiltó paragra
fus miatt, fel nem vétetünk ezidőszerint kántori illetményünk 
erejéig; még a törvényes járulékok befizetésének kötelezettsége 
ellenében sem: így aztán nincs más teendőnk, mint, újabb kérés. 
Kérése ennek a mostoha, s a kán tor tanítókat, sújtó paragrafus 
megvá 1 tczta fásának. .

De tisztelettel kérnünk kell azt is, most már a legmagasabb 
fórumon, a. zsinaton, hogy eszközöltessék k,i a magas kormánynál 
a kántortanítók abbeli indokolt., szerény kérése, hogy amennyi
ben tisztán [tanítói fizetésük' van, s mégis kán toroskodnak: díj- 
levélileg' különíttessék el 600 korona a kántoriak végzéséért, s 
az1 igy megmaradt tisztán tanítói fizetést egészítse ki a,z állam 
a 'törvényes minimumra. j

Amennyiben pedig a díjlevélben és a javadalmi jegyzőkönyv
ben áf végérvényesen megállapított kántori illetmény a 600 K-t 
meghaladná: ez! esetben a kántoriakért biztosított javadalom 
hagyassák érintetlenül, mert hiszen ilyen eset evangélikus egy
házunkban nagyon kevés van s az ilyen helyeken, bizony rá
szolgálnak kántortanítóink a teljesített munkákért a magasabb 
kántorii, jövedelemre.

, Az olyan kántortanítók illetményéből pedig, kiknek díjlevé-



lileg van megállapítva a tisztán tanítói fe tisztán kántori fizetés: 
a tisztán kántori járulékból ne vehessen el az állam a tanítói 
javadalom emeléséhez egy fillért sem, mert hiszen így tulajdon- 
képen teljes fizetési segélyt nem is ad, hanem a tanító egyik 
zsebéből kiveszi s a másik zsebébe teszi ,— de más címen 
a tulajdon szerzett garasát, hanem hagyassák meg a díjlevél 
változatlanul, — mint ahogy az;t nem lehet megváltoztatni a 
tanító előnyére sem — s a tisztán tanítói fizetés egészíttessék 
ki államsegélyből a törvényes minimumra.

Kérnünk kell a fentieket már csak azért is, mert egyes 
egyházak — hivatkozva a legújabb 1913. évi tanítói törvényre 

- esetleges nyugdíjazás, vagy elhalálozás folytán megüresedett 
s nagyobb javadalmazási! kántortanítói állások jövedelmeitől úgy 
is vagy két állást szerveznek, vagy a fiatal megválasztott tanító
nak csak a törvényben megállapított minimumot adják, megcson
kítván így a díjleveleket, megrövidítvén ezáltal tanítóinkat. S 
miután egy ilyen esetből kifolyólag — sajnos — az egyetemes 
egyház közgyűlése is a díjlevél meglcscnkíthatása mellett dön
tött: el lehetünk készülve arra, hogy majd az ilyen előfordul
ható eseteket, melyek tanítóinkat különösen anyagiakban károsít
ják, basenloképen bírálnak el.

Mint látjuk tehát, most már másfelől is érhet súlyos csapás 
bennünket. Annál inkább is kell kérnünk, hogy a kántortanítóság 
óhaja teljesíttessék. i.

És az evangélikus kán tor tanítóság ebbeli kérését — bizalom
mal várjuk — teljesítik is az illetékes fórumok. Teljesíteniük 
pedig azért kell, mert nemcsak a négy egyházkerületünk köz
gyűlésének, de egyetemes egyházunk közgyűlésének határozatai
ból is, jól eső érzéssel, vesszük tudomásul, hogy tárgyalván gyű
lésükön az ,1913. évi, tanítói törvényt, egyhangúlag megállapítást 
nyert az a, szomorú valóság1, hogy az evangélikus tanítóság rö
vidséget szenvedett ezúttal is a fizetési fokozatoknál, a lakbér 
megállapításánál, a családi pótléknál, az 1893ik év előtt eltöltött 
szolgálati idő be nem számításánál, sőt még a kántortanítók illet
ményrendezésénél is. , i

Ezeket a súlyos sérelmeinket látva az illetékes helyeken: 
el sem tudjuk' gondolni, hogy ne sietnének a kántortanítóság se
gítségére, jogos és méltányos kérésük teljesítésére. Hisszük is, 
hogy segítő kezét nem vonja megl tőlünk evangélikus egyházunk, 
mert hiszen ezzel csak magán segítene, mivel úgy a kántori 
illetmény — esetleges államosításkor — az1 egyházak tulajdonában

—  265 —
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maradna; másrészt anyagiakban nagyobb előnyökhöz segítené a 
kántortanítókat s így hamarább jutnának magasabb fizetési, foko
zatokba, s természetesen, elégedettebben is teljesíthetnék egyház- 
építő kettős munkájukat kántortanítóink.

De ha a fenti óhajtások rövid időn belül nem teljesülnek, 
különösen pedig, ha a zsinat el nem határozza, hogy a kántor- 
tanítókat kántori illetménytfk erejéig1 fel kell venni az egyetemes 
lelkészt és kántori nyugdíj egyesületbe: (miután az országös tanítói 
nyugdíjegyesület a kántori fizetéseket nyugdíjba be nem számítja) 
e l l e h e t n e k  k é s zl ü 1 v e , a z e g y h á z a k  a r r a  h o g y  rö
v i d  i d ő n  b e l ü l  nem k a p n a k  k á n  t o r  t a n í t óka t - ,  l e g 
a l á b b  is nem o l y a t ,  a k i v e l  me g  Is v o l n á n a k  e l é- 
gedve .  Ez természetes js ! Miért dolgozzék a kántortanító keve
sebb fizetésért többet? Miért szerezzen — esetleg hóban, fagy
ban, temetéseknél halálos bajt magának s így családjának is? 
Talán a borravalónak is csekély stóláért? Miért kösse le magát 
egész éven át tanító kollegájával szemben? Talán azért, bogy 
még a csekély fizetését teljes egészében nyugdíjba sem számítják 
be s így öreg napjaiban is éreznie kell, hogy ő többet dolgozván 
egész életében, kevesebb nyugdíjjal kell beérnie?? Nem, nem, 
ez így nem maradhat!! Nem, már csak azért sem, m e r t  á l l a m i  
t a n í t ó k é p z ő b e  j á r ó  e v a n g. t a n í t ó  j e l ö l t j e i n k  e g y 
á l t a l á b a n  me g  s em s z e r z i k  a k á n t o r i  k é p e s í t ő t ,  a 
f e l e k e z e t i b e  j á r ó k  p e d i g  nem a m b i c i o n á l j á k  a k á n 
t o r i a k a t  p e l t ű n n e k  a k i t ű n ő  o r g o n i s t á i n k ,  aminek 
evangélikus egyházaink fátják majd nagy hátrányát. Azonban 
ha jogos és méltányos kérelmünket a zsinaton igazságosan, 
bölcs belátással bírálják el: ez a szomorú valóság nem követ
kezik be, sőt még kitűnőbb kántortanítókat hívhatnak nmg egy
házaink a kántortanítói állásra.

Adja Isten, hogy így legyen1 (
Ezek után elfogadásra ajánlom az alábbi határozati javas

latomat: ' ’ , ,

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t .

Mondja ki az Eva-ng. Tanárok és Tanítók Egyesületének 
elemi iskolai szakosztálya, hogy miután a kántortanítók méltá
nyos és tiszteletteljes kérelme mindezideig nem teljesíttetett: 
újólag is teljes bizalommal, az egyház érdekében is, azzal a 
kéréssel járul most már a zsinat kegyes színe elé,



1 . hasson közre a magas kormánynál a kántortanítóság érde
kében, a. díj levél, Illetve a javadalmi jegyzőkönyv olyatán meg
változtatására, hogy a kifejezetten tanítói fizetést élvező, de kán
toriakat is teljesítő, tanítóságnak külön díjlevélben és javadalmi 
jegyzőkönyvben is 600 korona kántori illetmény biztosíttassék s 
az így megmaradt tisztán tanítói illetmény egészíttessék ki állam
segéllyel a törvényes minimumra. Ha azonban a díjlevélben és 
a javadalmi jegyzőkönyvben a kántoriak teljesítéséért a végér
vényesen megállapított kántori illetmény még a 600 koronát is 
meghaladná: ez az Összeg hagyassák meg érintetlenül teljes egé
szében.

2 . Eszközölje ki a magas kormánynál, hogy az olyan kántor
tanítók illetményéből, kiknek díjlevélileg van megállapítva a 
tisztán kántori és tisztán tanítói járulék: a kántori fizetésből 
ne vehessen el az állam a tanítói javadalom emeléséhez egy fillért 
sem, még abban az. esetben sem, ha a tisztán tanítói illetmény 
nem érné is el a törvényben biztosított legkisebb összeget, hanem 
ez a minimum egészíttessék ki államsegélyből a törvényes alap
fizetésre. ' " .

3. Végűi azzal a kéréssel járul tanítói szakosztályunk a 
zsinat kegyes színe elé, hogy bölcseségével változtassa meg az 
egyetemes lelkészt és kántori nyugdíjegyesületnek azt a paragra
fusát, amely lehetetlenné teszi ezidőszerint a kántortanítóknak, 
kántori illetményük erejéig, az egyesületbe való bejutását.

Ceg l éd ,  1914. június 1.

Kiszely J á n o s  
ág. h. ev, tanító.
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Az osztályozásról.
Hogy az osztályozás az: idegen ember előtt a tanuló előmene

telét feltárja sőt némileg a gyermek lelki világába enged követ
keztetni, feltétlen bizonyos, de csak úgy, h'a az az emberi lehető
ségig i g a z s á g o s .  4 , í

A népiskolában, hol kényszeriskolázás uralkodik, ahol a 
gyermek természetes, az iskolában elsajátított tudása a főcél, 
nem pedig' a buktatás, nagy általánosságban az osztályozásnak 
értelme nincs Azonban mi pedagógusok, súlyt fektetünk erre a
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mi részünkről, valamint a felsőbb iskolába játhatás céljából an
nak szükségessége fölötti vitatkozásnak egyáltalán utat sem en
gedhetünk. Vájjon egybefogialjuk-e az iskolai oktatás minden tan
tárgyát például: me g f e l e l ő ,  yagy e l é g t e l e n  ; vagy egyen
ként emeljük-e ki az! előmenetel, a szorgalom árnyalatát négy-öt 
jegyben, vagy egyszer-e vagy többször osztályozzunk óvenkint 
azt hiszem erről véleményt lehet mondani.

Tudjuk, hogy az: a nyelv, amellyel minél finomabb árnya- 
latban minél hívebben ki tudja fejezni az ember gondolatait 
és érzelmeinek minél hívebb visszatükrözésiét tudja elérni, annál 
alkalmasabb a művelt nép ajkára. Úgy a pedagógus iß a gyermek
iélek szorgalmát előmenetelét s viseletét annál korrektebből képes 
ismerete, vizsgálata eredményeként mások előtt feltüntetni, minél 
több azok megjelölésére alkalmas kifejezése. E szempontból sok
kal precízebb a többféleképen megnevezhető és ezekből, a leg
alkalmasabbnak vélt érdemjegy Jjftválaszthatása a gyermeklélek 
igazságosabb megjelölésére, mint a mennél kevesebb. Érzik ezt a 
középiskloaí tanárok, azért osztályoknak i/2 > 2/ 3, 3/4l, 4 / 5  jegyekkel 
egyes feleletek alkalmával, azért nehéz, begyük fel, egy 3 as és 
egy 4-es feleletből igazságét szolgáltatni; ámbár 1—3-ig, a nép
iskolában 1—4-ig érdemelhető osztályzat m e g f e l e l ő  a felsőbb 
osztályba való jutásra. Hogy kevés érdemjegye van a középiskolá
nak azért keveredik sokszor a t ú l s z i g o r ,  sokszor s legtöbbször 
az' 5 g a z s ág  t  a 1 anjelÄgl yádjába. Kém csoda. E gykét feleletből 
Ítélve akadémikus tanításrendszer mellett nem lehet nagyon igaz
ságos. Pedig minden pedagógusnak erre kell törekedni, amiben 
az1 elemi iskolák előbbre vannak. A népiskolákban a sokratesi ta
nításalak, az: elemzés egyszerű^ könnyed, a gyermekiélekhez! mért 
tanításmóddal jobban s ’több ragad a gyermekre, azért a népiskola 
hívebb a gyermekhez1; ig a z 's  ágois ab b tudása megítélésében.

A tanítási alak változata, meg az érdemjegyek redukálása 
okozza, hogy a középiskolában soT< nem felel meg úgy a követel
ményeknek — feltéve, hogy a néptanító igazságos és törekvő 
volt — mint a népiskolában. A hibát tehát mindenesetre nem lehet 
az érdemjegyekre hárítani egyoldalúság nélkül.

E mellett Éöncedálhatjuk azt is, hogy az érdemjegyek okozta 
változást; amiért annak e g y s é g é s í t é s e  feltétlenül az okta
tási, intézmények egyöntetű együttműködéséért helyes, időszerű, 
szintén figyelemre méltó. ,

Konstatálhatjuk azt, hogy a népiskoláknál pipes egyöntetű 
eljárás az érdemjegyek osztogatásában. Az állami népiskolák
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magaviseletre ,1, j2, 3 j e g y é t ;  a szorglalomra is 3 -jegyet; az elő
menetelre 5 jegyet használnak. A székesfővárosi népiskolák újak
ban középiskclaiasan, annak a mintájára '4—4 jegyet osztogatnak; 
aminek van is értelme különleges helyzetük miatt. Az ev. nép
iskolákban régen úgy a, magaviseletre és szorgalomra, valamint 
az előmenetelre j,s 5 jegyet használtak. De mjivel az 1907. XXVII. 
t.-c. 33. §-a az ál1 amsegély es bit felekezeti iskolákra is kötelező
vé teszi az állami Iskolák számára megállapított nyomtatványo
kat, ezért kötelesek vagyunk aszerint eljárni-

De most nézzük csak a fokozatokat.
Viseletre 1 =  dicséretes; 2 — jó; 3 — tűrhető kifejezések 

között válogathatunk. Csúnya, megbélyegző ez azi utóbbi elne
vezés. Megtörtént, hegy katonaságtól kikerült fiatal ember, ki 
éppen jó magaviseleté miatt altiszti rangot nyert, valami állami 
szolgálatba kívánva. jutni elemi iskolai bizonyítványát kérte. 
Kezébe véve az okmányt, restelkedve mondta : , Nem lehetne ezt 
a tűrhetői. máskép írni? Gyerekkoromban csintalan lehettem, 
de katonáéknál, ahol nagyon Szigorúak, meg voltak) velem elégedve, 
«ziégyenlem ezt a folyamodványhoz csatolni.” Bizony nem lehetett 
a dolgon változtatni, pedig lehet, hogy nagyobb csintalanságot 
nem követeti el annak idején, csak afféle örökké mozgó tanítvány 
volt, de hál az adatokat nem szabad kijavítani. Gyakran a gyer
mek maga sem tehet róla, hogy oly viszonyok között kell síny
lődnie a családban, hol jót vajmi ritkán lát, hall, hol még talán 
biztatják is, hegy ne fogadjon szót a tanítónak, mert ha az őt 
meg meri büntetni, azi apa majd így, meg úgy elbánik, vele. 
Van olyan gyermek, ki, élénkebb temperamentuma miatt nem 
érdemli, de a tűrhető re sem szolgál rá, igazsággal tehát egyiket sem 
ad ha tu jk neki, hol van itt a középút? 1

Ismét van olyan, már [kiszámított [szándékkal rosszalkodó gjyer-1 

raek, kinek viseletére a tűrhető jelző sem elég1 szigorú, kinek inkább 
javítóintézetben, mint iskolában yolna, a helye.

A szorgalom megbírálására szintén csak 3 jegyünk van.
1 =  dicséretes, 2  =  változó, 3 =  hanyag. Ez sem megfelelő. A 
kitűnő és jeles tanúló dicséretes szorgalmú; a négyes osztályzatú 
változó, az ötösjegyü hanyaag, hát a jó elómenetelü hova soroz
hassák ? Ha ,,elégséges” az előmenetel, akkor a tanúló nem volt 
hanyag, ha ,,jó”, akkor meg nem változó a szorgalma, mert min
dent jól megtanult. De lehet máskép ás formulázni a dolgot; ha 
a közszájon forgó mondásokra fektetünk súlyt —i minthogy sok 
helyen fektetnek is. ,,Jó tanuló a gyerek, de iszonyú lusta” ; —<
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„n,em okos, de páratlan szorgalmú.” Az elemei iskoláknál bizony 
az gyakran előfordul. A jó fejű gyermek az elemigs tanítás mel
lett sokat megtanul az iskolában, ami ideális feladata is a nép
iskolának minden gyermekre nézve úgy, hogy különben hanyag 
ha otthoni tanulásra feladnék neki, a könyv rideg soraiban meg 
nem tanulná. Lehet közepes tanuló dicséretes szorgalmú, sőt az 
elégtelen is; „hiába tanul, nem fog az esze” ; lehet kitűnő elő
menetelt! tanítvány változó sőt hanyag, szorgalmú. Ezzól azon
ban nem akarok letérni azon nézőpontról, hogy nem jobb a több 
érdemjegy. ( /

Az előmenetelre vonatkozó jegyekből az 1 -est, a kitűnőt egé
szen elhagynám, Iparkodjék maga a tanító kitűnő lenni; a 'anít- 
vány ne múlhassa felüli a mesterét. Visszás helyzet áll,elő, mikor 
a kitűnő elemista a csak négy jegyet használó középiskolát an 
jeles-jó osztályzatot nyer; vagy esetleg megbukik. Innen a szülők 
elégedetlensége, a középiskolai tanárok szerintük túlszigorú osz
tályozása miatt, innen a szemrehányás az elemi iskola vélt el
nézése fölött.- -- , I ,

Az osztályozási Idő rövid, háromszor egy iskolai évben bi
zonyítvány alakjában klassz!fikálni, pláne az első osztályban, 
ahol a tanító három hói alatt lehetetlen, hogy kiismerje a kezdet 
kezdetén tudásukat annyira, vájjon lesz-e ebből, meg ebből jó 
olvasó és író; teljesen szükségtelen lelkiismeretlen dolog. Sőt csak 
húsvétikor, esetleg csak évvégén volna igazságos osztályozni az 
első osztályban — kivételt leszámítva például, ha eltávozik má
sik iskolába, akkor feltétlenül — addig biztos betekintése volna 
a gyermek leikébe es tudásába a tanítónak. A többi osztálynál az 
éves rendszer’! kellene behozni; mert Sjtt nem a tanulás a valóság 
elbírálása a cél; hanem alapot kell teremteni; arra kell törekedni, 
hogy minden itt felölelhető tudományból bizonyos általános ké
szültségre tegyenek szert a 'tanulók. |

Tehát az e g y e s í t é s  az ideális elv; vagy a kö
zépiskola .változtasson. alsóbb osztályaiban osztályozási 
jegyeiben, vagy a,Z elemi iskola hogy az ríj abban fel
vetődött óéi: a közép- és az elemi iskola közelebb hozása 
ebben is egy lépéssel megvalósuljon. Az elemi iskola nehezebben 
emelkedik fel az igazságosabb es a nép fiainak jobban megfelelő 
osztályozástól a középiskolákhoz!, mint a középiskola als. bb osz
tályai, amiket úgy a 'tanítási alak, mint az osztályozásban téves 
utakra vezettek a nagy zást célúi tűző pqdagógüsok.

- . Novák Gyula
ev. tanító.
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Vigasztaló.
A szomszédból vidám kacaj hangzik át.
Én könnyek közt virrasztóm az éjszakát.
Míg agyamban lüktetnek a tüzérek,
Lángjaikból, füstfelhőként,
De sok kínos, fájó, sóhaj elered . . .

Merőn nézem a fölleges, bús eget.
Az a kacaj jaj be gyilkol engemet! . .
Anya madár hogyha hallja fészek rablók vig zaját, 
Annak lehet ily keserve, a milyennel 
Én töltöm az éjszakát I

Kis cselédim aludjatok édesen . . .
Essék reggel a kenyérke édesen!
Míg én élek, „erőtelen semmiség“
Nem fog rátok taposni az ellenség.!
Kacagjanak, mulassanak! — szívem sajog élesen: 
De ti kicsiny fiókáim aludjatok édesen!

Bedők Pálné.

E g y e s ü l e t i  é l e t .

A dunántúli ág. h, ev egyházkerület! tanító-egyesület
elnökétől.

Alapszabályaink rendelkezése értelmében, Segélyalapunk év
ről-évre gyámolítja. a nehéz viszonyok között élő özvegyeinket, 
árváinkat s kartársadnkat, illetve azok tanuló fiait.

Felhivom azért mindazokat, akik a f. évben segélyért folya
modni akarnak, hogy kérvényeiket, az alább közölt Segélyalapi 
szabályzat rendelkezéseinek szoros betartásával f. év június hó 
30-ig annyival inkább terjesszék be hozzám, mert az elkésve 
érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.

Kivonat a Segélyalap szabályzatából: , , ,
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18. §. Segélyben rész'esítendők: a) önhibájukon kivűl munka- 
képtelenné vált tanítók; ilyenek nem létében, nagy eleimi Csapás,- 
avagy hosszas betegségben sinlődő szegényebb családos tanítók, 
illetőleg tanítónők.

b) Vagyon nélkül maradt tanító-özvegyek és tanító-árvák.
c) Csak az a) b) pontokban felhozottak hiányában nagyobb 

családi! s szegénysorsú tanítóknak felsőbb iskolába járó, jó er
kölcsi magaviseletü gyermekei segély-alap alakjában.

d) Ha a „Segély-alap’' tagja más egyházkerületbe megy át 
s befizetéseit rendesen folytatja, megtartja jogait továbbra is az 
alappal szemben; ha pedig nem folytatja befizetéseit, elveszti 
jogait az alappal szemben formálandó bármely segedelemhez 
anélkül, hogy ez ideiig tett befizetéseit visszakövetelhetné.

e) Nem tarthat segélyezésre igényt az, akit állásából elmozdí
tottak a saját személyét illetőleg. Ezen határozat azonban a dsa- 
ládtagckat nem érinti. — Nem tarthat továbbá segélyezésre 
igényt az sem, aki botrányos életet folytat s befizetéseit pontosan 
nem teljesíti.

2 0 . §. Segélyért a kérvény az! egyházmegyei tanító-egyesület 
elnöksége útján, .az Egyházkerületi Tanító - Egyesület elnökéhez 
nyújtandó be minden év július 1 -ig.

Súr d ,  1914. május 16.

Sass István
egyházker. tanító-egyesületi elnök.

Az »Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos 
Egyesületének«

f. évi június hó 2-án és 3-á.n, Budapesten tartott VII. rendes 
közgyűlése alkalmából az elemi iskolai szakosztály Alexy Lajos 
elnöklete és a tagok igen nagy érdeklődése mellett tárgyalta le 
kitűzött prcgrammpontjait.

Elnök, bevezető, üdvözlő szavai és a jegyzőkönyvi hitelesítők 
megjelölése után, gondosan összeállított, a szakosztály beléleté- 
nek minden egyes mozzanatára kiterjeszkedő évi jelentését olvasta 
fel. Ezzel kapcsolatban két indítványt is tett. Az első a köz
gyűlés idejének áthelyezését célozza. Az egyesület tanító-tagjai 
ugyanis pünkösd hetében már csak azért sem vehetnek részt a
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közgyűléseken, mert legtöbben, a vizsgák előtt állanak. Célszerű 
volna tehát az: eddig szokásban volt terminust szeptember második 
felére áthelyeztetni. Második indítványa a koszorús költőnek, a 
jeles költőpaedagógusnak, Pópa Lajosnak ünnepelte téséráL szólt. 
Kívánatosnak tartja, hogy az ev. tanítóság átiratban fejezze ki, 
a kedves mesemondónak, legbensőbb elismerésiét. A szakosztály 
készséggel járult hozzá.

A tárgysorozat 2-ik pontja értelmében Kubaoska István és 
Dankó Soma, helyett Pataki János, tették meg propozicióikat a 
kerületi tanítóegyesületeknek a bányai es tiszai egyházkerületek
ben való megalakításáról. A szakosztály nevezett kerületekben az 
egyesületeknek nemcsak megalakítását, szervezését, de a kezde
ményezést is a hivatott vezértanítókra kívánja, bízni. Vegyék 
erre nézve mintául a dunántúli egyk. tanítóegyesület megala
kításának a geneziséit, és módját.

Azután Sasis István és Kiszely az egyhá zkor mányz atb a n 
való képviseltetésünkről és a kántori fizetés elkülönítéséről* érte
keztek. Miután a közös gyűlés folyamán a jogi és alkotmány- 
ügyi bizottság javaslatát megismertük, mely a tanügyi bizottság 
jóindulatú javaslatait sok tekintetben mellőzi, a szakosztály arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy a tanügyi bizottság javaslata 
is csak minimumát tartalmazza azoknak a jogos kívánságoknak, 
melyekkel az ev. tanítóság a zsinat elé lép, s hogy az egyház 
csak a maga ügyéit szolgálja, ha tanítóságának ezen erősen re
dukált kérelmét teljesíti. ,

Percnyi Rezső a gyermekbiróságok felállítását sürgette és 
azt kívánta, hogy annak tagjait a tanítók sorából válasszák; 
hasonlóképpen az országos 'tanítói, betegség élyző egyesület létesí
tését is múl hatatl an ül szükségesnek mondja.

Miután ezen kívánságok úgyis programmpontjá,t képezik az 
Országos Tanítószövetségnek, a szakosztály megoldását annak 
utalja át. i

A szakosztály szükségesnek tartja, hogy gyűléseiről a 
„Tanító- -ban is jelenjenek meg hiteles tudósítások és azok be
küldésével Krng Lajost bízza meg.

Azután Alexy Lajos tartott rendkívül érdekes előadást a 
vallástanítás módszerének reformálása — es a vallástani vezér
könyv megírásáról, jutána pedig, í|gen na|gy tetszés mellett, Kintzfer 
Árpád a munkaiskoláról. , (

Szó esett, a pozsonyi tanítóegyesület indítványa kapósán, a 
Luther-Társaságnak Jsöny vpályázatáról js és a gyűlés azt, mivel a



tankönyvirodalmat monopolizálja, .a tanügyre határozottan káros
nak mondja; károsnak azért, mert a szabad versenyt kizárja és a 
haladási akadályozza.

A szakosztály, ugyancsak benyújtott indítványok kapcsán, 
tiltakozik a díjlevelek megcsonkítása és a minősítés' sértő foko
zatainak megállapítása ellen. Ezzel a 'tárgysorozat kimerült.

K. L.

I r o d a l o m .
A Beszéd- és Értelemgyakorla’ok reformja a megvalósulás 

stádiumába lép azokkal a gyakorlati irányú könyvekkel, melyek 
a tanuló tevékeny és, Öntudatos vizsgálódását, Rousseau negatív 
oktatási alakjának megvalósítását, —- a fog 1 a 1 ko z t a t  , ói ok
t a t á s t  szolgálják1. Ezen új irányzat a régi chablon, a kate- 
chetizálás es magolta tás végét jelenti. Ezt az irányt szolgálja 
V a d a y  József nagyváradi közs. isk. igazgató legújabb munkája, 
a E o g 1 a 1 k o :z t a t ó k ,ö n y v, mely egyrészt a beszéd- és érte- 
lemgyakorlatok, másrészt pedig a számolás alapelemeihez nyújt 
összesen 93 eredeti rajzcsoportot. E munka két összefüggői részből 
áll, u. m A t a n í t ó  k ö n y v e  a szükséges rövid szöveggel, ára 
2 korona; továbbá A t a n u l ó  k ö n y v e  szövegnélküli rajzokkal 
és a szükséges rajzpapjrral, Ü8  fillér. Csakis együtt rendelhetők. 
Szeptemberben pedig a tanuló könyve külön is kapható lesz 1 0  

példányonként. Ajánljuk ez úttörő munkákat. Kaphatók a szerző
nél Nagyváradon. ,

A táborozás Kézikönyve címmel hagyta el a sajtót Bing Ede 
Jánosnak a kormány által Angliába. kiküldött cserkészmozgalom 
tanulmányozójának igen 'érdekes könyve. A szerző' ezen Ids köny
vével főleg arra. törekedett, hogy még ifjú, fejlődésnek induló 
cserkészmozgalmunkat a táborozás főkellékeire megtanítsa. Bő út
mutatást nyújt a mozgótábor felszerelésére, állótábor előzetes és 
közvetlen szervezésére eS munkarendjére vonatkozólag, különös 
gondot fordít annak élelmezésére és egészségtanára, külön fejezet
ben tárgyalja a cserkészszemlét. — A könyvet, amely a cím
lapon éis szöeeg közé nyomatott képiekkel és ábrával jelent meg; 
kiadta a Toldi Lajos-féle könyvkereskedés (Budapest, II., Főutca 
2 . szám), ára 70 fillér. ; ,
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Díszítő Művészet. Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola
szerkesztésében jelenik meg ez a folyóirat, melyből azi 1914. első 
félév Őt kötete most jelent meg1 külön könyvalakban, is. Összesen 
körülbelül 150 oldal szöveg, 600 rajz, fénykép és szines ábia, 
43 .önálló műmelléklet, 9 részletrajzív 175 rajzzal, melyek meleg 
vasalással közvetlenül átvihetők selyemre, vászonra, fára, bőrre 
stb., tarkítják a könyvet. Nagyobb cikkeket közöl a bőrdíszmun
kák, selyem- es fonálfestés, a keresztszemes hímzés, a linóleum- 
metszés, a húsvéti pirostojás, a fehérhimzás, az elemi iskolai rajz- 
oktatás modelljei, a betűvetés- és vízjegyekről, egyben pedig mind
ezeket számos illusztrációban szemlélteti. Mint munkatársak a 
legjelesebb művészek’ neveivel találkozunk, és pedig: Boerné Undi 
Mariska, Jászi Oszkárné Lesznai Anna, Cz!akó Elemér dr., Biró 
Mihály, Bokros Eerenc, Damkó József, Fieber Henrik, Gróh István, 
Helbing Ferenc, Jaschik Almos, Kárpáti Aurél, Kőrösfői Kriesch 
Aladár, Koperly Döme, Mitte rszky József, Muhits Sándor, Nagy 
Sándor, Radisics Elemér dr., Rippel-Rónai József, Szekeres Béla, 
Szablya Fischauf Ferenc, Szentiványi Gábor, Szőnyi László stb. 
A nemesebb értelemben vett kézimunka ápolására van hivatva ez 
a folyóirat, be akarja lopni vele a család és az iskola útján a 
mindennapi életbe a mesterségek szeretetét, munkára szoktatni, 
példát nyújtani és ízlésre nevelni a fiatalságot. Hisz fejedelmek 
leendő koronás fők neveléséhez is hozzátartozik, hogy valamiféle 
mesterségbe belegyakorolják magukat fiatal korukban. Előkelő 
tervező művészek s a magyaros formanyelv kincstára jön annak 
segítségére, aki megbízható irányítást nyerni Iciván. Kiki a maga 
örömére alkothat a „Díszítő Művészet” nyomán, de egyben ko
molyan előkészűlhet a művészetek és mesterségek gyakorlására. 
Különösen szülőknek ajánlatos, hogy a rajzok ezreit s a tanítások 
százait tartalmazó folyóirattal, mely az iparművészettel, házi- 
iparral, kézimunkával foglalkozóknak nélkülözhetetlen tárháza, 
gyermekeit meglepjék és általa a fiatal telkekbe a tevékeny és 
szép élet csiráit elültessék. De ajánljuk az iskoláknak is figyel
mébe, mert kétségtelen ma már, hogy ez a gazdag tartalmú folyót- 
irat helyes nyomon járva az Ízlés irányításának elsőrendű ténye
zőjévé lett. Ez a gazdag tartalmú könyv 1 0  koronáért minden 
könyvkereskedésben kapható. A folyóiratra elő lehet fizetni fél
évre K 7 50, egész évre K 16-ért ugyancsak minden könyvkeres
kedőnél, vagy a kiadóhivatalnál: Budapest, V.,t Rudolf-tér 6 y — 
Tekintettel, hogy aZ iskoláknál most kezdődik a vakáció, szep
temberre is elő lehet fizetni,. A második félév első száma, június 
1 0 -én jelenik meg, ; j , , j ' j
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V e g y e s e k .
Társas utazás Svájcba!

Ez év augusztus hónapjában protestáns egyháztársadalmunk
nak utazást kedvelő tagjai részére légiók ép1 a svájci reformáció 

• nevezetes helyeit és a svájci Alpok' természeti szépségeit ben- 
foglaló körutazási programmot tervezünk. (A németországi Ulat 
1917. évre a reformáció 400 éves jubileumára tervezzük.)

Útirányunk B u d a p e s t ,  Wj ien (a város megtekintése), 
L i n z  (a város megtekintése), M ü n c h e n  (Pinakoteka, Lukács
templom, ev. diakonisszaház, botanikai kert, Nymphemburg stb.), 
A u g s b u r g  (rezidenciális kastély, hol az ev. hitvallást benyúj
tották1, Szent Anna-templom, ( pamutszövőgyár), K o n s t a n z  
(Huss emlékkő, Hieronymus börtöne, Münster), S c h a f f h a u s e n  
(Neuhausenben a rajnai vizesés), B a s e l  (Münster vasárnapi isten- 
tisztelettel, Oekolompadius szobra, botanikai kert, állatkert, 
misszióház stíb.), B e r n  (Münster Bundeshaus, idei országos k i
állítás), G e n f  (Kálirin emlékek stb'./j átriándulás Fí ane:- i. o; szagba: 
A n n e m a s s e E v i, a n, innen L a u  s a n n e (a város megtekin
tése), M o n t r e u x ,  I n t e r l a k e n ,  L a i i t e r b r u n n e n ,  Mür-  
r e n  (gyönyörű alpesi- utazások), M e i r i n g e n  (kirándulás a 
világhírű Aareschluchtbá), L u z e r n  (Gletschergarten, Lö wen - 
denkmal, Labirint, Orgonakonzert a St. Leodegar-templomban), 
ít i g i (alpesi út), A a p p e l (Zwingli emlékkő), Zü r i c h  (Gross- 
münster vasárnapi istentisztelettel, Zwingli szobor és eml’kek, 
Politechnikum, Tonhalle, botanikai kert stb.), E i n s i e d e l n  (híres 
búcsújáró hely Zwingli idejéből), G l a r u s  (Zwingli első egyháza 
most katholikusokkal közös [templommal), I n n s b r u c k  (Isel- 
hegy Hofer András szobrával, templomok), S a l z b u r g  (Heil- 
brunn híres vízművel, fényes alkalmi Mozart-üjnnepély), íVj i e n, 
B u d a p e s t .  ;

Az1 utazás tar!t augusztus 4-től kezldődő 16 n á p i g s a rész
vétel dija Csak 420 ko r o n a ,  melyből áz! előre nem látott 
kiadásokra számított 2 0  k o r o n a  e s e t l e g  v i s s z a t é r  ül. 
Ebben benfoglal tátik a jegy ára Budapesttől Budapestig; lakás, 
kiszolgálás kényelmes szállókban; teljes ellátás: reggeli, ebéd, 
vacsora (italok nélkül), omnibuszok, kocsik költségei; á kézi- 
podgyász a vasútról a szállókba és vissza szállítása, esetleg ruha
tárba ideiglenes elhelyezése, a városi villamos vasutak dijai, úgy 
hogy a résztvevőnek ha csak a programúitól el nem tér, kiifpn
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kiadása csa.k privát Szórakozásra lesz (színház, kávék áz', átál, 
dohány stb. ,1 j i

Budapest-Wien között oda-vissz a 1T. oszt., a többi vasút
vonalon III. oszt. gyorsvonaton, a bodeni tón, Rajnán, genfi, 
brienzd, vierwaldstádti tavakon I. oszt. hajón utazunk c® pedig 
Salzburg-Wien közti 6  órás hazavivö út kivételével m i n d i g  
Csak n a p p a l .  Jelentkezni lehet július 1-ig alulírottnál, laki 
készséggel ad mindenre felvilágosítást. A jelentkezéseket a be
é r k e z é s  s o r r e n d j é b e n  veszem figyelembe, esetleg már julius 
1 -je előtt lezárom, mert 35 jelentkezőnél több figyelembe nem 
vehető. A jelentkezésekkel egyidejűleg 50 korona előleg1 küldendő 
be a cél megjelütésévé I a „ D é l v i d é k i  K ö z g a z d a s á g i  
B a n k  "-hoz, Z o mb o r b a .  Az összeg többi része július 20-ig 
küldendő be ugyanide. Ha eddig húsznál kevesebben, küldték be 
útiköltségüket, a társas Utazás elmarad és a bank az1 összes 
pénzt visszautalja. Ha azonban valaki julius 20 fka után önként 
visszalép a részére már eszközölt tényleges kiadásokkal (jegy) 
kevesebbet igényelhet vissza. A budapesti találkozó helyet, á 
külföldi szállodákat és menetrendet részletesen feltüntető pro- 
gra.mmoí a résztvevőkkel idejében közlöm.

Z o m b o r, 1914. évi május hó.
Lombos Alfréd

evang. lelkész.

Az Evangélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete
f. évi június hó 2-ikán és 3-ikán Budapesten tartotta. VII. rendes 
közgyűlését, melynek sorrendje következő volt:

I. K ö z g y ű l é s  június hó 2-ikán, kedden. 1. Délelőtt 8 1 / 2

órakor istentisztelet' a városligeti fasori evangélikus templomban. 
2. Délelőtt 9 orakor közgyűlés az eV. főgimnázium dísztermében» 
Tárgysorozat: a) Elnöki megnyitó, b) Üdvözlések. 0 ) Dr- Masznyik 
Endre (Pozsony): Protestáns unió. d) A titkár jelentése e) Jelentés 
a pénztár állapotáról. ,

II. S z a k o s z t á l y i  ü l é s e k  június hó 2-ikán, kedden dél
előtt, a közgyűlés után. 1. A f ő i s k o l a i  s z a k o s z t á l y  
ülése a tanári kézi-könyvtár termében: a) Dr. Szelényi Ödön 
(Pozsony): Nyári szünidei tanfolyamok theológiai akadémiánkon, 
b) Dr. Daxer György (Pozsony): A theológiai tanárok nyugdíj
ügye. c) Folyó ügyek. Jelentések. Indítványok. 2. A k ö z é p i s k o 
l a i  s z a k o s z t á l y  ülése a mértani rajzteremben: a) Bruckner 
Káról}'' (Késmárk): A középiskola reformja, b) Schöpflin Géza 
(Eperjes): A fogalmazás-tanítás. 0 ) Bruckner Károly (Késmárk)!
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A földrajz tanítása, d). Dr. Bell Lajos (Békésdsaba): Szociológiai 
ismeretek a középiskolában, e) Elnökség előterjesztései: A koedu
káció körül szerzett tapasztalatok. Céllövészet körül szerzett 
tapasztalatok. 3. A t  a n í t ó k'ép z ő-di n t é z e t i  s z a k o s z t á l y  
ülése a szabadkézi rajzteremben: a) 'Gerhard Béla (Eperjes): Bend- 
tartás. Szolgálati szabályzat, b) Xikelszky Zoltán (Szarvas): Ev. 
tanítónőképző-intézet c) Stettner Aurél '(Felsőlövő): Ev. tanítókép
zők építési államsegélye, d) Bangsor. Családi pótlék. Indítványok.
4. A p o 1 g á r;i i s k o 1 a i s z a k o s z t á 1 y ülése a természetrajzi elő
adóteremben : a) Elnöki jelentések, b) Köpe Anna (Budapest: Ifjúsági 
könyvtárak, c) Indítványok. 5. AZ e l e m i  i s k o l a i  s z a k o s z 
t á l y  ülése a díszteremben: a) Dankó Soma (Szarvas) és Kubacska 
István (Nyáregyháza): Kerületi tanító-egyesületek szervezése a bá
nyai és tiszai egyházkerületekben, b) Sass István (Siírd) és Kiszel 
János (Cegléd): Képyiseltetésünk az egyházkormányzatban és la 
kántori fizetés elkülönítése, o) Alexy Lajos (Cegléd): Vallás- 
tanítási módszerünk reformálása, kapcsolatosan a vallástanítási 
vezérkönyv megírásának pályázati kjirásával. d) Perényi Bezső 
(Aszód): Szövetségtanácsi ügyek1, e) Kintzler Árpád (Igló): A 
munkaiskoláról, f) Kiszólná Mészáros Gizella (Cegléd): Az iskolai 
takarékpénztárak, g) Indítványok.

A szakosztályi ülések folytatása június 2-ikán, kedden dél
után. — Választmányi ülés június hó 2 -ikán, kedden délután 
(1 órakor. — A szakosztályok együttes ülése június 3 ikán, szerdán 
délelőtt 9 órakor: a) Fischer Miklós (Igló): A Zsinati javaslatról, 
b) Dr. Bexheft Ármin (Budapest): Az egészségtan tanítása. Az 
ifjúság nemi felvilágosítása, c) Dr- Szigethy Lajos (Budapest): 
A nyugdíjtörvény revíziója. — A közgyűlés folytatása a 
szakosztályok együttes ülése után: a) Választmányi ügyek. A 
szakosztályok jelentései, b) Indítványok.

Péterfy-emlék Győrött. A Győrvidéki Általános Tanító- 
egyesület gyűjtést indított meg1, hogy megvalósíthassa azon hatá
rozatát, mely szerint művészi plakettel örökíti meg azt az épü
letet : az evang. ben vént székházát, amelyben Péterfy egykor 
tanított. A szíves adományok, legkésőbb július 31-ig, a Győri 
Első Takarékpénztárhoz küldendők. — Áldozzon kiki a nemes 
célra, tehetsége szerint!

A kerületi gyűlési tanító-képviselők a dunántúli egyház- 
kerületben ez évben a tolna—baranya—somogyi egyházmegye ta 
nítói sorából választandók. Mivel egy egyházmegye tanítóegye
sülete ősz;i gyűlésén nem jelölt senkit, tavaszi gyűlését pedig kjésőn
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tartja ezért közöljük a tanítóegyesületi tisztikarok névsorát tájé
koztatóiig hogy a testvéregyesületek esetleg ezek tagjaira ad
hassák szavazataikat:

A hala ton'vidéki kör elnöke: Schmidt József, Somogy döröcske; 
jegyző: AVallner Gyula, Hácspettend (Somogy); pénztáros: Bucski 
Sándor, Nagyhábony (Somogy). — A mecsekvidéki körben: elnök: 
Péter Sándor, Tófű; ügyvivő alelnök: Pflug István, Csikóstöttős; 
főjegyző: Hoffmann Samu, Kaposszekosö; aljegyző: Yinekker 
János, Várallja; pénztáros: Kiss Sándor, Bonyhád. — A sióvidéki 
körben' elnök: Haiszer Henrik, Paks; alelnjök: Mendöl Ede, Sár- 
szentlórinc; főjegyző: Kinkel György, Paks; aljegyző: Hoffmann 
Ákos, Györköny; pénztáros : König Gyula, K éty; karmester: Búsz 
Henrik, Kelsőszána; másodkarmester: Aikelin Lajos, Udvaií.

E g y  t a n í t ó .

A 8zlŐjd terjedését mi sem igazolja jobban, hogy irodal
munkban újabb és újabb könyvek jelennek meg, melyek a szlöjd 
pedagógiai jelentőségét, gyakorlati kiviteleit tárják elénk s hogy 
a megyei centrumokban többfelé rendeznek szlöjd kiállít;st. — 
Szlöjd gyakorlatok című munkámnak kiegészítő része a „ F ö l d 
r a j z i  p l a s z t i k á k  című könyvem. Ez a munka a földrajzi 
alapfogalmak alakításait öleld Tel s elvezet a domború térkép 
szerkesztéséig, adván a földrajz tanításának gyakorlati jelleget. 
Földrajzi plasztikáimat most újból sajtó alá rendeztetem, a nagy 
szünidőben jelenik meg. Az új kiadás oly keretben mozog, mi
ként az alakítható földrajzi fogalmakat a Gyermektani, kiállításon 
mutattam be. Ára 1 kor. 60 fill. A szives megrendeléseket cí
memre kérem, Áliskolc, 1914. június 1. B i r ó  S á n d o r  áll. 
el. isk. néptanító. , ,

Szünidei tanfolyam: A nagyméltóságú vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kár. miniszter úr 1914. évi 62.840. számú rendelete ér
telmében a f. fevi nyári szünidő alatt gyengetehetségüek oktatására 
képző-tanfolyam lesz. A tanfolyam julíus hó l-étől számított 
4 héten át fog működni. — E tanfolyamra 25 okleveles népiskolai, 
tanító és tanítónő vétetik fel és pedig 1 0 -en lakás- és ellátás ked
vezményével. A többiek saját költségükön hallgathatják csak 
a tanfolyamot. A székesfőváros területén működő és lakó tanítók 
tanítónők közül első sorban azok vétetnek fel, akik 30 korina 
tandijat fizetnek. — A vallás- és közoktatásügyi m. kin minisz
tériumhoz címzett, egykoronás bélyeggel ellátott kérvényhez a 
tanítói oklevél csatolásával 1914. évi junius hó 4 eig bezárólag 
aluÜrQtthoz küldendők. Budapest n, (I. Alkotás-u. 53. ez.) 2.914.
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évi május hó 19-én. Be rises J á n o s  s. h.y igazgató, szaki, 
alő a dó í

TÍZ évi találkozó. Felkérem volt iskolatársaimat, hogy 10 
évi találkozónkra vonatkozólag hozzájuk intézett leveleimre 
mielőbb adjanak választ! Knábel Vilmos ev. tanító Bonyhád.

A „Háztartás“ háziasszonyok lapja, előfizetési ára negyed 
évre 3 K. Kérjen kiki mutatványszámot. Kiadóhivatala: Budapest,
11., Margit-körut 5/B.

Értesítés a győri evangélikus Szeretetház. leányinternátusáról. A győri 
evangélikus egyházközség tudatában az evangélikus nőnevelés fontosságának, 
internátust rendezett be azon vidéki tanuló leányok számára, akik a helybeli 
iskolák valamelyikében akarják folytatni tanulmányaikat. A leányinternátus lakói 
a Szeretetház igazgatójának és egy diakonissza nővér felügyelete és gondos 
nevelése alatt állanak. Hozzájuk bizalommal fordulhatnak minden ügyükben. 
Szeretetbázunkban az istenfélelem és komoly munka által áthatott szellem ural
kodik. Őszinte vallásosság, egymás szeretete, tisztaság, szorgalom és rendszeretet 
által kell a növendékeknek is beleilleszkedni abba a családias hangulatba, 
amely a serdülő leányoknak idegenben olyan jóleső és szükséges, a szülőkre 
pedig oly megnyugtató.

A teljes ellátási dij havi 50 korona, mely havonként előre fizetendő az 
egyházközség pénztarába. A teljes ellátásban bennfoglaltatik: a reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna és vacsora, az évszakoknak megfelelő tápláló eledelekből, továbbá 
a mosás fűtés, világítás és kiszolgálás, — kivéve a cipőtisztítást, amit a növen
dékek maguk teljesítenek. Beiratási díjul és szerek használatáért 15 kor., eset
leges zongorahasználatért havi 1 korona fizetendő. Zongoratanítási dij csoportos 
tanulás mellett óránként 1 korona. — Betegség esetén az orvosnak külön kell 
hzetni. A bennlakók rendelkezésére áll két nagy hálóterem, nappali dolgozó 
szoba, ebédlő, fürdő és mosdó szoba, zongoraterem, játszótér és kert.

Az inetrnátusi növendékeknek a következő ruhaféléket és eszközöket kell 
bozniok: 1. Nappali ing, 6 — 8 drb. 2. Alsónadrág, 4 drb barcbent, 4 drb chiffon
3. Alsószoknya, sötét 3 drb nyári, 3 drb téli. 4. Harisnya, 12 pár. 5. Hálókabát, 
4 drb. 6. Zsebkendő, 18 drb. 7. Törülköző, 6 drb. 8. Mosdó törlő, 3. drb. 9. 
Ágylepedő, 3 drb. 10. Párnahuzat, 2 drb. 11. Paplanhuzat, 2 drb. 12. Fejpárna, 
1 drb. 13. Paplan, 1 drb. 14. Asztalkendő, 4 drb. 15. Utcai ruhák, tetszés 
szerint. 16. Házi ruhák, csakis sötét szövetből. 17. Házi kötény, 2 tarka, nagyobb 
háztartási, disz nélkül; 1 fekete lüster. 18. Egy meleg kendő (Ház kürül). 19. 
Egy téli kimenő felöltő, ha lehet sötétkék, különben fekete. 20. Egy tavaszi és 
őszi felöltő; ha lehet sötétkék, különben fekete. 21. Sötétkék téli nemez kalap 
(filz) hasonló szinű szalaggal. 22. Sárga szalmakalap, sötétkék szalaggal. 23. Két 
pár nappali, egy pár reggeli cipő, Széles, alacsony sarokkal; egy pár sárcipő 
24. Egy esernyő és egy napernyő, 25. Fésülködő eszközök, fogkefe. 26. Varrás
hoz valé eszközök: olló, tű, gombostű, centiméter. 27. Ruhakefe, 1 drb. 28. 
Cipőkefe, 1 drb. A ruha-, ágy és asztalnemüek a növendék nevének kezdőbetűin 
kívül, k e l l ő  n a g y s á g ú  számjeggyel legyenek ellátva.

Az internatus növendékei a következő iskolákat látogathatják:
1. E v a n g é l i k u s  o s z t o t t  el  le mi i skol a .  Tandíj nincs,



2. Á l l a m i  p o l g á r i  l e á n y i s k o l a .  Tandíj 20 korona, mely szegény 
szorgalmas, jómagaviseletü tanulóknak elengedtetik.

3. Á l l a m i  f e l s ő b b  l e á n y i s k o l a .  Tandíj 80 kor. Szegény, jómagavi
seletü és szorgalmas, tanulóknak az intézet igazgatósághoz intézett folyamódásra 
elengedik a tandíjat.

4. N ői k e r e s k e d e l m i  s z a k t a n f o l y a m ,  a polgári leányiskolával 
kapcsolatban. Akik a polgári leányiskola, v. felsőbb leányiskola 4 osztályát 
végeszték, — a könyvvezetői, pénztárnoki, levelezői, és gépírói állásokra képez
hetik ki magukat. — Tandíj 120 korona, felvételért bélyegtelen folyamodást 
kell a szülőnek az igazgatósághoz beadni.

5. Női k é z i m u n k a  t anfol yam,  a polg. leányiskolával kapcsolatban. 
A növendékek két évfolyam alatt a fehérnemű, felsőruha varrást és finom kézi
munkák készítését úgy elsajátíthatják, hogy tisztességes megélhetést biztosít
hatnak maguknak. Tandíj 20 korona.

Mindezen iskolák nagy látogatottsága miatt szükséges, hogy azon szülök, 
kik leányaikat ide akarják adni, — őket az illető iskola igazgatóságánál j u n i u s  
20-ig e lő  j e g y e z t e s s é k ,  mert különben kétség* s a felvételük. A felvételhez 
az iskolai bizonyítvány, születési bizonyítvány és oltási bizonyítvány szükséges.

A Szeretetbáz internátusába leendő felvétel végett julius 30-ig kell 
jelentkezni.

Bővebb felvilágosítást szívesen adunk. Az ev. Szeretetbáz igazgatósága
A tanító-egyesületek elnökségeit kérjük szíves intézkedésre, 

hogy a gyűlések lefolyásáról lapunk részére tudósítás küldes
sék be.

( N é p t a n í t ó k  L a p j a  20. s zá m .)  F i g y e l m e z t e s s ü k  
a  t a n í t ó t  e zen  h i r d e t é s r e ,  m e g f o g j a  k ö s z ö n n i .

azánk tanítóihoz!
A m. kir. vallás és közokt. miniszternek 5772/9/914. Vl/a sz. 
a. kelt rendelete tárgyában: (Uj) v é g b iz o n y í t v á n y .  
Az elemi népiskola VI. osztálya záróvizsgáján kiadandó. 
Merített papíron, a magyar cimerrel, 100 darab 4 kor., 
M ásodpéldányok (lyukasztva) 100 drb 3 kor., Tömb a 
másodpéldányoknak való átfüzésre (1-1 tanévnek) a le- 
pecsételésre való zsinórral és címkével ellátva 20 fillér.
Tanügyi útmutató, irta dr. Ősz Béla és 
Pethes Sándor ára 1 K. Vezérfonál a 
tananyagbeosztáshoz, I. II. III. IV. V-VI. 
oszt. és I. II. III. ismétlő. (Több állami 
tanító) 10 K. Ezekhez űrlapok 1-1 füzet 50 
fillér. Vizsgalap 100 drb 1 K. Szorgalmi 
kitüntetési jegy 100 darab 10 korona.

Pe st a lo z z i
Iskolai rendtartási 
naplók kiadóhiva
tala, Budapest VII., 
Ilka-utca 26. szám



Iskolák  és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21 211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szei int:

TELEFON
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Fónagy-féle dustless 8[ )̂ m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszára ' K I . —
1 d irab  piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  resztetekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkUl- 

detnek.

Fónagy-féle dustess-gyár, B„dape8t| ,v. 
ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA sziv-mca 26/e

Orgona- és harm onium gyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R ákospalota (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



1

Amerikai C O T T  A ö  E-szivóiégrendszer

HARMON IUMO KÁT
valamint európai rend-zer szerint 

- legolcsóbban szállít —

P A J K R  R E Z S Ő  é s  T S A
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25. szám (Tisztviselőtelep). J |
A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 

minden hitelképes vevőnek.
Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések K-tól fölfelé.

5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és béi nentve. 5 évi jótállás
Bérmentes szállítás az utolsó vasú i állomásig.

Pedálos harmoninmok mindkét rendszer szerint és min en nagyságban pontos orgona- 
— *>- méretekkel templomok, szemináriumok részére és mint gyakorié orgonák, - o w
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianínó król) 

Alapittátott: 1867. évben.

A N G S T E R  J. é s  F I A
orgona- és harm onium -gyár  

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitűnőivé.

Orgonák, harmoniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b  k ivi te lben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítésekét olcsón elvállalunk,

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

______





A Franlílin-T ársiilnt kiadásában B udapesten  
(IV., Effi yTetem-ulca 4.) megjelent:

A Z

E n ged élyezte  a m agyarországi ág. li. ev. egyház egyetem es  
k özgyű lése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 6 0 - ik p o n t

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Ka pi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lv a só k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve________________:__________________ 50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szám a: 116187/1909.

— K épes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve____________________________________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szá m a : i:J9052/1907.

— L esebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von K a r l  F r ü h w i r t h . Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. O lvasókönyv a ll. osztály számára.

Kötve__________________________________________68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára____________ 88 *
— « a IV. t c ____________1 K 30 t 19
— « a z  V/VI. « « _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívcseu  küldünk mutatvány- 
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.



Minden újonnan 
belépő előfizető 
ingyen kapja a 
Vasárnapi Újság 
díszes karácsonyi 

albumát/
^  •• ,y'- '£■£$.

ffiUiiiTinyMsnoui vriniiii mmiiui i*
kinek kaid • fVMémapi UJ*ág» ktad«. 
hWmad*, FrinkBn Tiriak l. Bujtpufr
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FELELŐS SZERKESZTŐ fS RIADÓ: POPP JÓZSEF.

XXVI. ÉVFOLYAM 13-14. SZ. 1914. JULIUS HÓ.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8  KORONA, 
FÉL ÉVRE 4  KORONA, NEGYED ÉVRE 2  KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.

RÖTTIG GÜSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON.
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XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. Jalias bő. 13—14. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

K lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkcsztötéghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
S korona, félévre 4 koron*, 

negyedévre 2 korona.

A munkaiskoláról.
A népiskola évszázadok óta olyan intézmény, mely tanít 

A tanító főfeladatának tekinti oly gondolatkört a gyermek lelkében 
származtatni és erős kapcsolatban kiépíteni, mely megalapozza 
jövő polgári és keresztyén életét. És ha nyílnak a gyermek szá
mára az élet kapui, legyen ellátva mindazon fegyverekkel, melyek 
sikeressé tegyék küzdelmét, melyek képesítik, hogy munkás helyet 
találjon a mai társadalomban, hogy ember legyen, ki nemcsak 
önállóan tudja kiépíteni jövőjét, hanem aki át van hatva azon 
erkölcsi eszméktől és érzelmektől melyek jövő boldogságát biz
tosítják. Ezen gondolatkör elemeinek kiváltásában és összeállítá
sában fáradoztak a legjelesebb tanítói elmék. Lánglelkű pedagó
giai építőmesterek kijelölték, járhatóvá tették azt az utat, mely a 
célhoz, ezen gondolatkör elsajátításához vezet. Bámulatos az a 
munka, melyet Comenius, Pestalozzi, Herbart és követőik végez
tek, hogy a jelenkori tanító törekvéseit megkönnyítsék és munká
jának eredményét biztosítsák. A mi egész népiskolai rendszerünk 
alapgondolata az, hogy az a gondolatkör, mely anyagában és 
módszerében oly tökéletességgel ki van dolgozva, a gyermek 
lelkét minden ágában fejleszteni és irányítani képes és hogy oly 
lelki állapotot fog teremteni, melyhez az élet biztosan tudja kap
csolni folytatólagos munkáját. Ehhez a gondolathoz ragaszkodik 
a szülők szeretete és áldozatkészsége, ezt felöleli az egyház 
tekintélye, ehhez csatlakozik szigorú törvényeivel az államhatalom. 
És akár király legyen valaki ezen munka mezején, ki jogarával 
új, meghódítandó országok felé mutat, akár szerény napszámos, 
ki szűk területen írtja a tövist, felszántja a földet és abba szórja 
a jövő reményeit: mindegyikben éljen a lelket átható gondolat:
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Excelsior! Minden emberi tévedés és gyengeség mellett utunk 
fölfelé, egy szebb jövő felé vezessen. .

Az iskolának tehát haladnia kell. Nem csak abban, hogy 
mindinkább jobban válogatja azt az úgynevezett tananyagot, 
melyet a gyermek lelki birtokába kíván hozni, hanem abban is, 
hogy mindinkább jobban szemügyre veszi azt, akit tanít, a gyer
meket, sajátos természetét és életvilágát. A tudomány nagy folya
mából mellékágak indulnak ki, melyek a népiskola talajához 
vezetnek és azt termékenyítik. A gyermeklélektan ma már oly 
tudománnyá fejlődő t, melynek eredményeibe bízni, melynek kuta
tásait értékesíteni lehet. Isten különbözőkép osztotta ki a lelkek 
számára az áldásokat. Ez<k az áldások mint lelki energiák jelent
keznek. Energiákat elhanyagolni nem szabad, mert ez az elha
nyagolás megbosszulja magát a gyermek további életében ; ener
giákat fejleszteni és ami fő, n e m e s í t e n i  kell. Minden figyelmes 
tanító észrevehette, hogy sok olyan gyermek van keze alatt, ki 
nehézkes a szó iránt, nem hat rá, nem indít benne lelki folya
matot. Él valami benne, küzd. de nem bír kifejezésre jutni. Azt 
mondja róla a gyermeklélektan is, hogy nincs sem hallási, sem 
látási typusa, hanem hogy motorikus. Amint munkához fog, oly 
ügyesen végzi azt, hogy senki sem tagadhatja meg tőle a helyes 
és tárgyilagos gondolkozást. Hisz az emberi gondolkozás nem 
csak szavakban nyilatkozik, hanem a cselekedetek eredményeiben 
is. A motorikus typus tehát ép oly becses, életre való, mint akár 
a látási, vagy hallási. Hogy az ő szellemi energiája nem mozog 
ugyan a népiskolai tananyag mai keretében, de azért nem szük
séges, hogy a mostani állapotok mostohagyermekké degradálják. 
És ha szóban, esetleg elméletben messze túlhaladják iskolatársai, 
nem áll ez a munkáról, gyakorlati rátermettségről, amire a mos
tani iskola ügyet sem vet. Binet, a nemrég elhúnyt francia pszi
chológus erre vonakozólag igen jellemző példát említ. Volt egy 
fiatal tanítványa a pszichológiai laboratóriumban, ki úgy szólván 
semmit sem tudón. Miután egy ízben érdeklődését kifejezte Binet 
előtt a laboratórium finom szerkezetű gépei iránt, működésbe 
hozta azokat. Feszült figyelemmel nézte az eljárást. Midőn Binet 
pár nap múlva demonstrálni akart, használatra készen találta a 
műszereket, a galvanikus elemek össze voltak kötve, a hengerek 
bekormozva, minden teljes rendben volt,-mintha tapasztalt prepa- 
rátor kezére dolgozott volna. Magyarázat közben megindította az 
apparátusokat, melyek a kellő piilnatban demonstráltak. Magya
rázat után azt kérdezte Binet: kitől tanulta ön a gyakorlatok
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exakt kezelését? Azt felelte: Öntől! Világos volt Binet élőit, hogy 
ez a fiatal ember egy negyed óra alatt többet tanult mint más 
közepes tanuló tíz óra alatt. Ez a fiatal ember Binet legügyesebb 
munkatársa lett. Finom, kritikus elme, ki a kísérleti terveket folyton 
javítgatta, mozgékony elme, ki urát az első szónál, a mondat 
egész értelmét felfogta és jelezte. De beszélni és írni sohasem 
tanult meg kielégítően, pedig Binetben gyönyörű mintája volt. 
Dacára mély tudományának, előadása száraz, szaggatott vo t. És 
ilyen volt írása is. Binet avval fejezi be : mélységes gondolatainak 
mindent köszön, szavainak semmit.

Pedig a mi iskolánkban a szó bírja még az első szerepet, 
ott uralkodik igazán a verbalizmus. A gyermek bámulatos emlé
kezőtehetsége oly könnyen sajátítja el az idegen lélek talaján fel
nőtt gondolatokat és oly elevenen reprodukálja azok szavait, hogy 
a hallgató azt hihetné, hogy a gyermek lelkének tudatos műkö
déséből erednek. Pedig nem úgy van mindig. A szavak lengése 
js elárulja, hogy gondolat nem rejlik mögöttük, hogy odvas 
diók, melyek csörömpölnek ugyan, de belsejükben tápláló mag 
nincs. Ez a veszély, mely ellen az úgy nevezett tanítóiskola nem 
tud eléggé védekezni. Azért keresnek újabb időben más utat is 
a gondolathoz a munka által, amely a szótanítás veszélyeit elhá
rítja. Németországban sok lelkes híve van a munkaiskolának és 
a porosz tanítók egyletéről tudjuk, hogy határozatilag elíordúlt a 
Lernschulétól és minden erejével építi a munkaiskolát, az Arbeit- 
schulét. Ebben a munkaiskolában a munka nemcsak külön tan
tárgy, mint amilyen eddigelé a slöjd volt, hanem tanítási e I v, 
mely az oktatás minden vonalán érvényre jut. Itt nemcsak az a 
gondolat jut kifejezésre, hogy a motorikus typussal bíró gyer
mekek is nyerjenek természetüknek megfelelő oktatást, hanem 
a munka általában mint képző erő éreztesse fejlesztő hatását 
minden gyermekkel. Magától értetődik, hogy a tananyag a mos
tani rendszerhez képest eltolódik, hogy az olvasókönyv és egyál
talában a tankönyv nem irányítja többé a tanítás menetét, egy
másutánját és hogy más középpontot kell keresni, mely körül az 
egész tananyag jegecedik.

Azon sok kísérlet között, melyek a munkaiskolát valósítani 
óhajtják, legérdekes bb Klemm Gusztáv drezdai tanító törekvése, 
ki a mívelődéstant (Kulturkunde) kívánja a népiskolai oktatás 
középpontjába helyezni és a munkával kapcsolni. Érdekes, hogy 
ez a szász tanító egy magyar tudós, Kármán Mór dr. egy elvére 
hivatkozik, mnlyet nevezett tudósunk az i. londoni morálpeda-
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gogiai kongr sszuson kifejtett: „A nevelés kötelessége a gyermek 
kedélyét a társadalmi élet számára megnyerni, hogy nemes érze
lemmel ragaszkodjék hozzá és erős akarattal állást foglaljon benne.“ 
Ezen elvből következtetik a szász tanítók reformtörekvéseiket: 
A gyermeket elő kell készíteni, hogy az emberi kulturközösségbe 
léphessen, hogy ott az őt környező élet minden fontos viszo
nyát, minden törekvését, még pedig a szülőföld keretében ala
posan ismerje. A szülőföld élete képezi a tanítás alapját és kiin
duló pontját. Nem egészen új gondolat ez. A Herbartisták elve
tették a beszéd és értelemgyakorlatokat és az egyesitett szó- és 
tárgyismereteket mint haszontalan lim-lomot és helyébe tették az
1. osztályban a népmesét, mint legősibb kulíurkincset, a 11. osz
tályban az emberiség harcát a természettel Robinson alakjában, 
a fetsőhb osztályokban az ótestámentom és új testámentom válo
gatott történeteit mint kultúrtörténeti fokozatokat.

A szász tanítok is ezt az elvet vallják, csakhogy a kultúr
történet irodalmi termékeinek helyébe a kulturmunkát helyezik a 
tanítás középpontjába. Hiszen minden tárgy, mely az ember 
kezeügyébe kerül, magán hordja az ősök megmérhetetlen mun
kájának nyomait. Milyen volt a kés, a kapa, a fejsze, a kasza, az 
eke az ősök kezében és milyen fejlődésen ment át, míg mos
tani alakját és használhatóságát nyerte. Milyen volt az országút, 
a híd, a vásártér, a falú, a város hajdan és most. Hogy fejlődtek 
a közlekedési eszközök és azon intézmények, melyek az életet, 
a vagyont, a közbiztonságot, a kereskedelmet és az ipar szabad 
fejlődését biztosítják ? Ez az igazi kultúrtörténet, melyre még a 
nép egyszerű gyermekének is szüksége van. Nem jár a tudo
mány és művészet magaslatain, hanem lebocsátkozik a völgybe, 
a nép kunyhójához és azt fejtegeti, magyarázza neki amire leg
inkább szüksége van: hogy minden ember kulturlény, szeme 
annak a nagy láncnak, melynek kezdete az ősidők homályában 
elvész, hogy ami kincse van, ahhoz tapad az ősök munkája, 
élete, halála, az emberiség halántékáról csepegő verejték.

Ez a művelődéstan első sorban a gyermek szülőföldjének 
keretében mozogjon. Ezt ismerje meg a gyermek alaposan, ebben 
legyen otthonos, ezt szeresse meg. És ha ez betölti lelkét, akkor 
emléke kisérni fogja a gyermeket további életútjain, mikor átka
rolni kell az országot és talán a világot is. Szerencsétlen az az 
ember, kinek ifjúsága nem pihent meg szülőföldjén, ki annak 
szűk világában nem gyakorolta a szárnybontást. A hazaszeretetnek 
nincs támasza, a későbbi kornak nincs nyugvópontja, hová visz-
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szaszállhatnak a gondolatok. A magyar gyermek is anyaföldjébőí 
szívja ki azokat a nedveket, melyek nemcsak testében, de lel
kében is keringnek.

Az említett kulturkincseknek van történetük, mely visszavezet 
az emberiség őskorába, ki tagadná pl. azt, hogy az ekének van 
története, mely visszavezet a kőkorszakba ? És az eke története 
fontosabb, érdekesebb, tanulságosabb a leendő polgárra, mint 
sok hires háború története, vagy a macska biográfiája. Minden 
kulturkincsről azt mondhatjuk, hogy emberi akarat, mely alakot 
nyert, az ősök kísérletezése és fáradsága, jegecedett energia és 
kitartás. Ha feltalálását véletlen szerencsének köszönjük, akkor is 
az akarat és a cselekedet az, mely hatalmába ejtette és azon 
engedte elveszni. Az akarati mozzanatoknak keresése, felderítése, 
utánzása jótékony hatással van a gyermek akaratának fejlesztésére. 
Az emberiség munkájának körvonalai rajzolódnak le a gyermek 
lelki szeme előtt, magukkal ragadják őt és kényszerítik, hegy ő 
is munkásnak álljon be. Ennek a tanításnak nincs utilitaristikus 
célzata, megmarad a tiszta erkölcs, az emberbaráti szeretet jegyé
ben. Nem akarok annak a goedolatnak fejtegetésébe bocsátkozni, 
mennyi áldás fakadna hazánkra, ha a munka megértését, gyakor
lását, megszerettetését tűzné ki főfeladatának a magyar népiskola. 
Még az is nagy nyereség volna, ha a magyar falusi népiskola 
legalább a magyar föld „aranykincsét“ helyezné a munkaiskola 
középpontjába.

Sokat beszélnek arról, hogy az egyén munkaképességét 
emelni kellene, mert az egyén ebbeli fejlődésével fejlődik az állam 
munkaképessége is. Most, midőn a népek között dúl a harc 
minden téren, különösen aktuális ez a kérdés.

Hogy lehetne azonban a munkaerőt fokozni máskép, mintha 
egyszersmind fokozzuk a munkakedvet is. Csak az a munka 
kedves, melyhez érzelmi mozzanatok is csatlakoznak, melyhez 
olyan gondolatkör fűződik, melyet a gyermek lelkében az iskola 
meghonosított. És e tekintetben szociális feladatot is végezne a 
munkaiskola. Ha a munka nem volna teher, hanem öröm, ha a 
munka nem volna szükség, hanem szükséglet, mely a boldog
sághoz, vagy legalább a megelégedettséghez tartozik, akkor sok 
nyomorúság és bűn tűnnék el e világból. Aki jó kedvvel dol
gozik, annak rendben van a szíve és az esze. Az nem válik soha 
az emberiség terhére.

A munka örök témája az emberi életnek. Mindenütt hangzik 
és hív, mindenütt biztat és igér. Ígér testi és lelki javakat, ad
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testi erőt és egészséget. Az apa már akkor is, mikor erejének 
teljében van, csalogatja a gyermeket a műhelybe, a lengő kalá
szok közé, hogy apró szolgálatokkal kezdve megkedveltesSe 
gyermekével a munkát, örökösévé tegye, ha ereje elfogy. Mily 
áldás lesz abban, ha az iskola a szülők segítségére fog sietni, 
ha tudományos apparátusára támaszkodva meggyökerezteti a 
gyermek lelkében a munka iránti szeretetet és az ügyességet 
hozzá. Nagy munka vár e tekintetben a magyar néptanítóra: a mi 
viszonyainknak megfelelőleg kiépíteni a munkaiskolát. Ezé a jövő! 
Bízom abban, hogy a népiskola számára haladást fog jelenteni.

Lenhardt Károly.

Jubileum .
Egy tanító ünneplése.

Nekünk tanítóembereknek semmi sem okoz nagyobb örömet, 
mint amidőn azt látjuk, hogy fáradságos munkánk egy-egy kar
társunknak ünnepeltetésében kellő elismerést, méltánylást talál. 
Többet ér ez az aranyak csengésénél, a kincsek halmazánál. Mily 
jól esik hallani, mint annak idején Jókaitól: „Olyan a tanító műkö
dése, mint a szűz mezőség; ökör, barom, minden végig tapodhat 
rajta, de nyomán mégis csak virág, gyönyörűség fakad“. Vagy 
ugyancsak tőle hallhatta a Budapesti Tanítóegyesület küldöttsége, 
midőn annak saját munkáiból álló könyvtárát megmutatta: „Ezt 
mind azoknak köszönhetem dicsőségemmel együtt, akik a betű
vetésre megtanítottak.“ S hál’ Istennek napjainkban már mind 
gyakrabban hallhatjuk az ilyen és ehhez hasonló elismerő szavakat 
és tapasztalhatjuk, hogy a tanító munkáját és a munkáért magát 
a tanítót is megbecsülik; lerójják vele szemben is a hálát, mint 
aki egész működése alatt az Isten, szülők és felebarátok iránti 
hála nemes virágát igyekszik a szívekbe plántálni.

Egy ilyen magasztos, lélekemelő ünnepe volt Edve sopron- 
megyei községnek f. évi június hó 14-én, amikor Ki s s  G y u l a  
ev. tanítót 40 évi áldásos működéséért gyülekezete és az egész 
község meleg ünneplésben részesítette. Megjelent az ünnepségen 
a község apraja-nagyja valláskülönbség nélkül, ott voltak az ünne- 
peltnek rokonsága, ismerősei és tisztelői nagyon sokan a szomszéd 
községekből; megjelentek továbbá azok a volt tanítványok is,
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kiket az élet szülőföldjüktől messzebbre szólított, s utolsónak 
említem, hogy megjelent a környék tanítósága is szép számban, 
hogy részese legyen az érdemes és mindnyájunk által becsült 
kartárs megható örömének, melyet csak azok érezhetnek, kikkel 
szemben a szeretetteljes hála oly impozánsan megnyilatkozik, 
mint az ünnepelttel szemben.

Az üdvözlések sorát, melyre az ünnepeltet küldöttség hívta 
meg az iskola előtti feldíszített térre a Hymnusz eléneklése után, 
Rózsa Sándor beledi lelkész kezdte, aki a jubilánst az edvei 
leánygyülekezet, a beledi összgyülekezet és megbízásból az egész 
egyházmegye nevében köszöntötte. Meleg, őszinte szavakkal szólt 
a kiváló tanítónak úgy az iskolában, mint a gyülekezetben kifejtett 
munkásságáról, lebilincselő modoráról, nemes jelleméről, példás 
családi életéről és általában mindeneket tiszteletre serkentő maga- 
tartásáról, átadta egyúttal a gyülekezet értékes ajándékát.

Utána Tömör Ferenc körjegyző köszöntötte a politikai község 
részéről s érdemei méltatása mellett különösen kiemelte, hogy az 
ünnepelt mindig híve volt a különböző felekezetek közötti béké
nek, egész működése alatt azt sikerrel ápolta s a más vailásuak 
részéről is a legnagyobb tiszteletet vívta ki, minek bizonyságául 
a község részéről is emléktárgyat nyújtott át.

Majd Csizmadia Ferenc beledi kartárs, mint a soproni alsó 
ev. egyházmegyei tanítóegyesület főjegyzője, az egyesület nevében 
ünnepelte a jubilánst. Szép szavakkal vázolta a nagyszámú hall
gatóság előtt a tanítói munkát, s hogy annak értékét mi tanítók 
tudjuk igazán megbírálni, mert tanítói oklevelet szerezni és álláshoz 
jutni sokaknak sikerül, de a jó tanító és nevelő jelzőket már keve
sebben érdemlik és kapják meg. Hogy azonban ünnepelt ezen 
kevesebbek közé tartozik, bizonysága, hogy a tanítóság is meg- 
hajija előtte az elismerés zászlaját.

A szülőföldtől távol élő volt tanítványok nevében Zongor 
Ernő takarékpénztári pénztáros, a helybeliek nevében pedig egy 
gazdapolgár üdvözölte, ki a volt tanítványok által gyűjtött összegen 
vett becses emléktárgyat nyújtott át az iinnepeltnek. Végül követ
keztek a jelenlegi tanítványok, kiknek tolmácsa mondókája végén 
szép, üde virágcsokorral kedveskedett a jóra, nemesre nevelő 
szeretett tanítónak.

Ezek után az ünnepelt köszönte meg a nem várt, a csendben 
előkészített tehát meglepetésszerűen jött ünneplést. Egyszerű, kere
setlen szavak voltak azok, de a szív mélyéről jöttek a meghatottság 
hangján elmondva s könnyeket csaltak a hallgatóság szemébe.
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Hangsúlyozta, hogy a jövőben is haladni fog a megkezdett és 
már kitaposott ösvényen s a zajtalan munkásság mellett a község
ben továbbra is ápolni fogja a krisztusi szeretetet, mely nem 
irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi csak a maga hasznát, 
örül az igazságnak és mindenkor kész a megbocsátásra. Kölönösen 
megható volt, midőn a jelenlegi tanítványaihoz szólt, kiknek 
példaképen állította oda szülőiket, mondván: „Íme, azok a nemes 
erények, melyeket szíveikbe csepegtettem, nem vesztek el nyom
talanul, hanem termékeny földre találtak, hol megerősödve most 
énreám sugározzák a szeretet, a hála melegét. Vegyetek erről 
példát ti is. Mert higyjétek el, hogy bár sokra becsülöm a nekem 
nyújtott értékes ajándékokat, de ezerszerte többet ér számomra 
a velem szemben ily bensőségesen megnyilatkozó hálás szeretet.“ 

Az ünnepélyt a Szózat eléneklése fejezte be.
Este az ünnepelt tiszteletére a helybeli vendéglőben műked

velői előadás volt, színre került Gárdonyi Géza „Annuska“ című 
háromfelvonásos vígjátéka, melyet Szász Lajos róm. kath. tanító 
tanított be s az edvei ifjúság talpraesett előadásban hozott színre. 
A tiszta jövedelem „Kiss Gyula-alapítvány“ címén a község által 
fog kezeltetni, melynek évi kamatja, felekezetkülömbség nélkül, 
a szegény gyermekek tanszereinek beszerzésére fog fordíttatni.

Végezetül innen is köszöntjük a jubilánst, kívánjuk, hogy 
tiszte minden igazságát áldásosán betölthesse, s hogy még sokáig 
élvezhesse azt a ragaszkodó tiszteletet és szeretetet, mely őt arra 
késztette, hogy — bár többször kecsegtető ajánlatok csábították 
nagyobb helyre — megmaradt kisded gyülekezete kebelében.

Horváth János.

T í  & fi ÜL
Tanítógyűlési ének,*)
Egybegyültünk hajlékodban,
Szent Atyánk, jó Istenünk.
Részeltess bő áldásodban,
Szent lelkeddel lég3  ̂ velünk,

*) Szerzőnek e szép énekét a Veszprémi ev. egyházmegyei Tanítóegye
sület elfogadta tanítógyűlési énekül, s a többi társegyesületnek is szives figyel
mébe ajánlja. • ' • - Sz. D.
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Hogy mit kezdünk szent neveddel. 
Végezhessük szép sikerrel.
Ha segítesz, s hitünk él.
Munkánk célhoz csak igy ér.

Munkálódunk szent szőlődnek 
Veteményes kertjében,
Féltett kincsét a szülőknek, 
Gondozzuk szent reményben. 
Add, hűséges fáradságunk 
Gyümölcséből bő részt lássunk, 
Legyen család, iskola 
A menny méltó csarnoka.

Add még ahhoz, amit kértünk, 
Igaz szeretet lelkét,
Többen egyért, egy miértünk, 
Hordozzuk egymás terhét.
Szent kertedben igy munkálva, 
Egykor trónod előtt állva, 
Halgassuk majd szavadat:
„Vedd örök jutalmadat.“

E g y e s ü l e t i  él et .

Jegyzőkönyv
az Ág. Hitv. Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete 
elemi iskolai szakosztályának 1914 junius 2-án és 3-án 

Budapesten tartott gyűléséről.

Jelen vannak, mint tagok Alexy Lajos elnöklésével: Sass 
István (Surd), Kubacska István (Nyiregyháza), Freuszmuth Frigyes 
nyug. ig. tanító (Pozsony), szakoszt. alelnökök; Szüsz Lajos 
(Budapest), szakoszt. pénztáros, Kiszely János (Cegléd), szakoszt, 
jegyző. Nagy Jenő (Nagybörzsöny), Horeczky Gyula (Csánig). 
Benedek Vince (Győr), Egyed Mór (Tápiószele), Fehérkutiné

Álmási Brúnó.
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Szilárd Margit (Domony), Horecyky Béla (Tiszaföldvár), Laczó 
Endre (Békéscsaba), Perényi Rezső (Aszód), Kubisch Emil (Rákos
keresztúr), Sramkó Kálmán (Rákospalota), Kovács Sándor (Felső- 
dörgicse), Kintzler Árpád (lgló), Simkó Gusztáv (Vágkohány), 
Klimek Rezső (Soltvadkert), Krúg Lajos (Sopron), Piliszky János 
(Szarvas), Pósch Károly, Jákobéi Margit (Budapest), Pataky János 
(Szarvas), Blaskovits Oszkár (Nagytarcsa), Húsz Béla (Cinkota), 
Róth Kálmán (Aszód), Kowarik Mihály (Pozsony), Kühn Ernő 
(Iklad), Ferencz József (Mende), Brezovszky József (Hévízgyörk), 
Obetkó Lajos (Besztercebánya), Henczély Sándor (Nagytarcsa), 
Hasák Lajos Felsőszeli), Pósch Lajos (Budapest), Ferenczy Hanna 
(Aszód), Horeczky Irén (Tiszaföldvár), Mokry Eszter (Budapest), 
Döbrentei Irén (Budapest), Jákobéi Erzsébet (Budapest).

Mint vendégek: Kertscher Gusztáv (Kassa), Télessy Margit 
(Budapest), Dr. Kubacska András és még számosán.

1. A junius 2-án délelőtt megkezdett, délután folytatott s 
3-án délelőtt befejezett szakosztályi gyűlést, miután a gyűlés a 
múlt évi jegyzőkönyvet felolvasottnak nyilvánította: Alexy Lajos 
elnök a következő elnöki jelentésével nyitotta meg:

„Szarvason tartott múlt évi népes gyűlésünk fényes sikere 
kézzel foghatóan bizonyít amellett, hogy ilyen gyűléseinket, ha 
minden évben nem is, de legalább minden második évben válta
kozva valamely nagyobb egyházközségünk vendégszerető falai 
közé kell összehívnunk, mert ez a legbiztosabb mód egyesüle
tünknek s vele a mi elemi iskolai szakosztályunknak népszerűsí
tésére s azon vidék evangélikus tanítóságának megnyerésére, 
mellénk toborzására.

Gyűlésünk idejét azonban okvetlen a húsvéti hétre kell 
áttennünk, mert a Pünkösd hete, nekünk elemi iskolai tanítóknak, 
úgy az épen ezen hét körül sorakozó vizsgák, mint a vakáció 
hiányában alkalmatlan.

Most egy év után is hálásan emlékszem meg, itt évi 
jelentésemben is, a szarvasi kartársak, élükön Dankó Soma bátyánk 
magyaros vendéglátásáról s ennek, a szarvasi buzgó egyháztagok ré
széről tapasztalt szives vendéglátásnak, fáradhatatlan előkészítéséről.

I. Szarvasi gyűlésünk természetesen ismét egyházi képvisel- 
tetésünk ügyével foglalkozott elsősorban. Ez a kérdés eminens 
érdeke az evangélikus tanítóságnak, mely nem akar továbbra is 
csak parancsokat várva munkálkodni, — de nagy érdeke köz
egyházunknak is, mert elvitázhatatlan, bogy a tanítóság bevoná
sával új és szükséges friss vérkeringés vezettetnék be intézmé
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nyeinkbe, az egyházi és iskolai élet fölvirágoztatására! . . . Gyű
lésünk határozata alapján újból felterjesztettem ezen egyházi kép- 
viseltetésünkre vonatkozóan, már az 1912-ik évi kérelmünkben 
foglalt óhajtásainkat az Egyetemes Egyház elnökségéhez. S ezzel 
a kérelmünkkel tényleg behatóan foglalkozott is az Egyetemes 
Tanügyi bizottság, melynek javaslatára az Egyetemes Gyűlés 
azután áttette ezen kérelmünket, összes egyéb kérelmeinkkel együtt 
az 1913 december 8-án megnyílt alkotmányozó zsinatunkhoz. 
Ennek tanügyi bizottsága még a tavaszon letárgyalta felterjeszté
seinket és ennek a bizottságnak kedvező javaslatáról vettünk 
udomást Uhrin Károly békéscsabai ev. ig. tanító, egyik zsinati 
képviselő kartársunk: „Mit várhat a Zsinattól az evangélikus tanító
ság?“ című s az egyesületi hiv. lapunkban (1914. évf. 9. száma) 
megjelent cikkéből, azzal a reménnyel, hogy maga a Zsinat is a 
bizottsági javaslat álláspontjára fog helyezkedni. Vajha úgy lenne ?! 
Sajnos a Zsinat jogügyi bizottsága ugyancsak letarolta ezeket a 
reményeket!

örvendetes továbbá már maga az a tény, hogy a Zsinat 
tanügyi bizottságába két kartársunk is beválasztatott és pedig 
Sass István, mint a népiskolai ügyek előadója, Uhrin Károly pedig 
a bizottság egyik jegyzőjéül. Ezt azért nevezem örvendetes tér. 
foglalásnak, mert nem handabandáani akar az evang. tanítóság 
az egyházkormányzati fórumokon, hanem közremunkálni, dolgozni 
a maga tehetségével és egyházszeretetével, amely munkálkodásra 
való rátermettséget sem nem külön a tanítóképző, sem nem 
külön a theologia, hanem egyenként az élet iskolája nevel kiben- 
kiben. Az egyházkormányzat minden fokozatán történő képvisel- 
tetésünk ügyében gyűlésünk folyamán Sass István elnöktársam, 
ezen ügynek kezdettől fogva velem együtt főszorgalmazója fog 
bennünket együtt informálni.

II. Fölterjesztettem ugyancsak egyesületünk elnöksége útján, 
még 1913 július 15-én a kántori fizetés elkülönítése és nyugdíj- 
biztosítása iránti óhajtásainkat is Egyetemes Egyházunk elnökségéhez.

Az Egyetemes Egyház nyugdíjügyi bizottsága azonban annyira 
konsternálódott ezen kérelmünk második részétől, melyben a 
kántorfizetés erejéig az egyet, lelkészi és kántori alapból nyugdíj- 
pótlék megállapítását kértük, hogy ezen kérelmünk lényegesebb 
első részét szinte figyelmen kívül hagyta azután az egyet, egyház 
jogügyibizottsága és maga az Egyetemes Egyház közgyűlése is. 
Pedig mind a négy egyházkerületi gyűlés pártolólag terjesztette



fel az Egyetemre ezen az egyházkerületek főtisztelendő püspökei
hez is benyújtott kérelmünket.

Tényleg joga van az Egyetemes Egyháznak bizonyos esetek
ben akár mind a négy egyházkerület által elvetett ügyet felül
bírálva törvényes erőre emelni, de mind a négy kerület által párto- 
lólag fölterjesztett kérelmet ridegen visszavetni, valószínűleg csak 
a tanítókkal szemben szokás.

Nem tanítói nyugdíjat kér az evang. tanítóság, mert az van 
neki, hanem kántorit, mert az nincs neki s az állam ezt nem is 
adhat nekik csak Egyetemes Egyházunk útján, ama bizonyos 1848. 
XX-ik törvény további végrehajtásával, erre a célra is fordítandó 
államsegéllyel. Egyébként ezen ügyünket ismét napirendre tűztem 
s így lesz alkalma ahoz Kiszely János előadónk után Szakosztá
lyunk minden egyes tagjának hozzászólnia.

Kérelmünk igazságát, fontosságát fennen kell hangoztatnia 
gyűlésünknek s habár látszólagosan szinte igazolt is az a vád, 
hogy túlsókat kér és követel egyszerre a tanítóság, de ez nem a 
mi hibánk, hanem a múlté, elődeink néma hallgatásra kénysze- 
rültségéé. Nem csüggedhet el ezen kérelmünk megoldásának 
nehézségeivel szemben az evang. tanítóság azon bizalomteljes 
reménye, hogy egyházi felsőbbségünk módot fog keresni és 
találni ezen kérelmek meghallgatására és teljesítésére, amely bizal
munkkal szemben legalább annyit kellene elrendelnie Egyetemes 
Egyházunk közgyűlésének, hogy tegyen az egyetemes nyugdíj
ügyi bizottság valószínűségi számítást arra nézve, hogy milyen 
befizetési föltételekkel vehetné föl a kántorkodó tanítókat legalább 
600 korona kántorfizetés után járó nyugdíjilletmények biztosítására.

Ili. Mély hálával jelentem, hogy főtisztelendő Püspökeinkhez 
külön-külün benyújtott fenti és egyéb kérelmeink nemcsak jóaka- 
ratú fogadtatásban részesültek, hanem épen Főpásztoraink atyai 
jóindulatából szinte más ügyeket megelőzően vétettek föl a múlt 
évi kerületi gyűlések alkalmából a püspöki jelentésekbe s a kerületi 
gyűlések, sőt magának az Egyetemes Egyház közgyűlésének 
tárgysorozataiba. (Lásd Egyetk. jk. 16. pontja.) Az Egyetemes 
Egyház gyülésejk. 16-ik pontjának tanúsága szerint pedig ezen 
fölterjesztéseinket azzal a határozatával tette át az Egyetemes Egyház 
a Zsinathoz, hogy a bennök panaszolt sérelmek orvoslása iránt 
onnan tétessék fölterjesztés a Minisztériumhoz. Sajnos a nyugdíj- 
törvény revíziójának megsürgetése tárgyában kérelmezett támoga
tásra vonatkozóan nem találtam ezen jkönyvi pontban még csak 
ennyi értékű megemlítést sem, ami azonban talán épen kérelmeink

— 296 -
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sokfélesége okából maradhatott ki. Ezért ezen kérelmünket is 
meg kell újítanunk mai Szakosztályos gyűlésünkből.

Ugyancsak kegyes jóindulattal találkoztak Főpásztorainknál a 
hiányzó esperességi tanítóegyesületek megalakítása, továbbá a 
dunántúli kerületi -tanítóegyesület mintájára a többi kerületi tanító- 
egyesületek szervezése tárgyában föltárt óhajtásaink.

IV. Melegen üdvözlöm itt elnöki jelentésemben : a műit év 
nyarán nyomban megalakult dunáninneni kerületi evangélikus 
tanítóegyesület s annak vezetőségét, névszerint i s : Freuszmuth 
Frigyes kartársunkat, elemi iskolai szakosztályunk alelnökét, mint 
ezen itt bejelentett új testvér tanítóegyesület új elnökét. Isten 
áldása vezérelje buzgó törekvéseiket egyházunk javára!

Amíg csak a dunántúli kerületi tanítóegyesületünk hatalmas 
sudárba szökött intézményét szemléltem, szinte kézen fekvő volt 
a gondolat, hogy ne külön, hanem velünk való egymalomban 
őrlésre — fúzióra — hívjam föl dunántúli kartársainkat. De most, 
hogy a dunáninneni kerületi tanítóegyesület is megalakult, egysé
günk és együvétartozásunk dokumentálására haladéktalanul szer- 
vezendőknek hangoztatom a bányai és tiszai kerületi evang. tanító- 
egyesületeket i s : a velünk való szoros együttműködés feltételének 
kikötésével. Mindössze az lesz így a külömbség az én eszményem 
és mások fölfogása közt az evang. tanítóság tömörülésének meg
valósítása érdekében, hogy nem egy magas törzsű fát nevelünk 
szétágazó koronával és ágakkal, hanem egy szerényebb öt törzsű, 
talán annál gyökérdúsabb bokorfát. S mert fődolog az egység, 
a közös munkálkodás, egy szóval sem vitatom tovább, melyik 
eszme a jobb !

Szakosztályunk múlt évi határozata alapján tőlem telhetőleg 
igyekeztem a még hiányzó esperességi tanítóegyesületek szerve
zését is sürgetni. Megalakultak a túróczi és aradbékési egyház- 
megyei tanítóegyesületek, az előbbinek Zgúth Péter Pál, az utóbbi
nak Uhrin Károly tagtársaink lettek az elnökei és alakulóban 
vannak a békési és csanádcsongrádi egyházmegyék tanítóegye
sületei szintén. A bánsági kartársakat a bácsi esp. t.-egylethez való 
csatlakozásra hívtam föl, mert ebben az egyházmegyében Liebling 
és Tótaradác 9 tanítóján kivűl csak még 7 evang. iskolánál 
működő ugyanannyi tanítótársunk van. A zólyomi egyházmegyei 
tanítóegyesületünk elnökét is fölkértem, hogy az évek óta gyűlést 
sem tartó egyesületüket keltse új életre és íme már itt tisztelhetjük 
körünkben Obetkó Lajos tagtársunkat, mint kiküldöttjüket. Ugyan
csak külön kiküldöttek: Kovarik Mihály pozsonyi kartárs, a Pozsony
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városi egyhm., Kostyál Sándor modori kart. a pozsonymegyei 
esp., Simkó Gusztáv vágkohányi kart. a trencséni esp., Kintzler 
Árpád iglói kart. a szepesvárosi esp., Laczó Endre békéscsabai 
kart. az aradbékési esp., Krúg Lajos soproni kart. a soproni felső 
egyhm., Horeczky Gyula egyes, főjegyzőnk Csánigról, a vasi 
közép egyhm. és Kovács Sándor felsődörgicsei tagtársunk a zalai 
egyhm. részéről; kiket kiküldőikkel együtt e helyen külön is 
azért üdvözlök, mert ezzel a kiküldetéssel áldott kezdetét látom 
annak az igazi csatlakozásnak egyesületünkhöz, midőn nemcsak 
egyes tanítótársaink, hanem egész egyházmegyék tanítósága érdek
lődnek majd országos szervezettségünk és tömörülésünk kifejezője: 
Szakosztályunk ügyei iránt.

A dunáninneni és dunántúli kerületek minden egyházmegyé
jében van esperességi tanítóegyesületünk. Fölkértem a nyitrai esp. 
t.-e. elnökét, hogy olvasszák be maguk közé a barsi egyhm. még 
meglevő három evang. iskolánk tanítóit. Ugyancsak fölkértem a 
hegyaljai egyhm. tanítóságát, akiknek esperességében már csak 11 
evang. iskolánk van 11 tanítóval, hogy földrajzi fekvésük szerint 
olvadjanak bele a legközelebbi gömöri és sárosi esp. tanítóegye
sületekbe. Formálisan, alapszabályok szerint megalakítandók vol 
nának még a tátraaljai és szepesvárosi esp. tanítóegyesületek, 
valamint az árvái is, mely azonban talán a liptóihoz csatlakozhatnék.

V., Szakosztályunk szoros és benső Összeköttetést tart fönn 
az Országos Szövetség (M. t. e. o. sz.) elnökségével, illetve magá
val az egyesülettel. Mint ezen szövetség igazgató-tanácsának tagja 
és mint az Eötvös-alap választmányának és osztóbizottságának 
tagja képviseltem az Evangélikus Tanítóságot az 1913 julius 5-én 
tartott Eötvös-alapi gyűlésen, továbbá másnap 6-án Eötvös József 
báró századik születési évfordulójának ünnepélyén az Akadémiá
ban ; majd a 6-án este és másnap 7-én tartott S z ö v e t s é g  
igazgatósági és Szövetségtanácsi gyűlésein. Ezen Szövetségtanácsi 
Gyűlés fontos határozatairól és tárgyalásra Szakosztályunkhoz is 
átküldött indítványokról Perényi Rezső aszódi tagtársunk, a pestm. 
esp. t.-e. elnöke lesz szives bennünket gyűlésünk folyamán tájé
kozhatni. — Forrong és elégedetlenkedik hazánk egész tanítósága, 
de még inkább a felekezeti tanítóság. S ennek hatásától nem 
maradhatunk néma hallgatók és tétlen nézők mi evangélikus 
tanítók sem. Minket is megrövidített az 1913 évi fizetésrendezési 
törvény az egyes fizetési osztályok várakozási fokozatában, a lak
bérekben, a személyi és családi pótlékban, az 1893 előtti szolgá
lati idő beszámításában, a korpótlékokért való kárpótlásban s az
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igazgatói előmenetelben. Folytonosan elodázzák a minisztériumban 
a tanítói nyugdíjtörvény revezióját s akadályt gördítenek még 
annak is, amit egyes jóakaratú iskolafönntartók a maguk külön 
megadóztatásával egy-egy öreg tanítójuknak élte alkonyán pótolni 
hajlandók volnának. Mindezekre vonatkozóan azonban elég, ha 
mi a mai gyűlésünkön egyhangúlag, helyesléssel és változtatás 
nélkül elfogadjuk a Szövetségtanács 1913 szeptemberi átiratában 
foglalt határozati javaslatokat.

Ellenben a békésmegyei általános tanítóegyesület ismeretes 
indítványát kellő körültekintéssel vegyük majd fontolóra, mert 
hazafias érdekeknek ha alá tudná is rendelni az iskolák államo
sítása ügyében felvetett kérdését az evangélikus tanítóság, mint 
ahogy meg vagyok győződve, hogy szeretett magyar hazánk 
érdekében, a kárhozatos nemzetiségi súrlódások megszüntetése 
érdekében, ha máskép nem lehetne, maga egész egyetemes evang. 
egyházunk is készséggel meghozná ezt az iskoláiról lemondó 
áldozatot, — de a vallástanítás mellőzése, az iskolából kitiltása 
nem képezhet ez idő szerint s éppen a mi szegény, sok bajú 
hazánkban hazafias érdeket!

VI. Augusztus 10-én hunyta be örökre jóságos szemeit: 
Féterfy Sándor, a tanítók tanítója és atyja. Szakosztályunk képvi
seletében megjelentem ravatalánál, amelyre egyesületünk nevében 
hálás emlékezetünk koszorúját, a sorakozott tagtársakkal együtt, 
néhány kegyeletes szóval helyeztem el. Szakosztályunk rövid 
néhány órára kimért mai gyűlésének tárgysorozatába csak azért 
nem vettem föl nagy halottunk fölött egy külön emlékbeszéd 
megtartását, mert ezt a megemlékezést időszerűbbnek tartottam 
az Evang. Népiskola múlt év szeptemberi számában közzétenni.

Indítványozom azonban, hogy az ő szeretetteljes lényét 
követendő példányképül örökítsük meg mai gyűlésünk jegyző
könyvében.

VII. Október 15-én tartotta Egyesületünk őszi választmányi 
gyűlését Budapesten. Reánk nézve ez alkalommal nem fordult 
elő más nevezetesebb esemény, mint az, hogy szokás szerint 
kimutattuk ezen közös gyűlésünknek Szakosztályunk mai tárgy- 
sorozatát. — Sajnosán jelentette azonban már ekkor Szakosztá
lyunk külön pénztárosa: Szüsz Lajos karáársunk, hogy sokan 
már kezdik tagsági kötelezettségeiket elhanyagolni. Világosítsa föl 
a kegyelem Istene ezen tanítótársainkat arról, hogy semmiből nem 
lesz semmi és ha mindnyájan az ő példájukat követnénk, ők is
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és mindnyájan továbbra is azok, a sokszor felpanaszolt, senki 
által föl sem vett semmik maradunk.

VIII. December 29-én volt a Szövetségtanács demonstráló 
rendkívüli gyűlése a Régi Országház termében a nyugdíjrevizió 
sürgetése ügyében. Bár nem ringattam magamat egy pillanatra 
sem abban az illúzióban, hogy ennek a demonstrálásnak valami 
hatása lesz, mégis megjelentem a gyűlésen, mert rút önzés volna 
magára hagyni a Szövetségtanács mindnyájunkért önzetlenül fára
dozó vezetőségét akár másoknak, akár — nekünk evangélikus 
tanítóknak. Sajnos, csakugyan alig váltott ki ez a demonstráció 
valami nagyobb rezdülést a tanítóság sorsát intéző magas körök 
acélkeménységűre páncélozott érzelmein.

Alulról, egészen alulról kell kezdenünk újból a sorsunk 
javulásának elömunkálását. Hasznosabbá, még nélkülözhetetle
nebbé kell tennie magát a tanítóságnak. Művelje és nemesítse 
necsak a rája bizott gyermeksereget, hanem önmagát is szünet 
nélkül a tanító. Tömörüljön, demonstráljon, szónokoljon, cikkez
zék, de ne handabandázzon soha és sehol. És különösen ne 
sajnálja a szájától sem megvonni azokat az áldozati filléreket, 
amelyekre mégis csak szüksége van az érette küzdőknek. A hiú 
és szájas embereket pedig küszöbölje ki magából, azokat kövesse, 
akik kitartással dolgoznak a tanítói érdekekért; továbbá ne for
gácsolja szét erejét vidékenként, vidéki lapocskákra, külön memo- 
randozásokra, hanem támogassuk egyesült erővel Országos Egye
sületeinket. Tárgyaljunk, vitatkozzunk, tanácskozzunk odahaza 
esperességi egyesületeinkben, de ne terjesztgessünk fölfelé külön- 
külön véleményeket és kérvényeket, hanem bocsássuk át ezeket 
előbb a kerületi és szakosztályi egyesületünk rostáin, mert külön
ben, minden jóakarat mellett, nem erősítjük, hanem nagyon is 
gyengítjük egymást. Említsem-e a sióvidéki tanítóegyesületünk 
buzgó elnökének azon indítványát, hogy minden tanító kivétel 
nélkül ott lehessen az esperességi közigazgatási gyűlésen, de csak 
tanácskozási joggal, szavazási jog nélkül és hogy ez a másod
rangú megkülönböztetés emelni fogja a tanítóság tekintélyét. Mint 
cikkezés még csak létjogosult Haiszer Henrik elnök úr külön 
véleménye, de félek, hogy fölterjesztés is lesz belőle. Egymással 
ily homlokegyenest ellenkező fölterjesztéseknek pedig az a sorsuk, 
hogy mindnyájan a papírkosárba kerülnek! Hiszen, ha mindnyájan 
egyet akarunk is, még akkor is alig vesznek rólunk tudomást, 
mert igen nehéz eloszlatni azt a lekicsinylést, mely a múltból osz
tályrésze a tanítóságnak, mely szerint „csak“ tanítók vagyunk.
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IX. Még két budapesti gyűlésen vettem részt: az Eötvös- 
alap március 14-iki választmánya és a Szövetkezet április 6-iki 
választmányi gyűlésén. Mindkettőben fontos ügyeket intéztünk el. 
Ez a sok gyűlés azonban kültséggel jár és okvetlen gondos
kodnia kell az evangélikus tanítóságnak is a jövőben ezen költ
ségek fedezéséről. Én nem Iátok más módot erre, mint azt, hogy 
az esperességi tanítóegyesületek kötelezzék magukat tagjaik után 
egyénenként külön 1 — 1 korona befizetésére a Központi költségek 
ellátására, melyből 50 fillér járjon a Szövetség és 50 fillér Szak
osztályunk céljaira. Ezt az 1 koronát, meg a tagdíjakat, lapdíjakat, 
a gyűlési kiküldöttek és egyházkormányzati képviseltetésünk költ
ségeit meg teremtsük elő, ha másból nem tudjuk, holmi gyer
mek színielőadások, dalos, verses produkciók belépti díjaiból, - -  
Németország híres Schulmeisterei is így csinálják és nem esik le 
fejüknek koronája, — sőt ellenkezőleg !

X. A Mtegyl. Orsz. Szövetségének elnöksége Szakosztá
lyunknak is megküldette a Magyar Országgyűlés képviselőházához, 
— a tanítói nyugdíjtörvény revíziójának sürgetése tárgyában — 
benyújtandó kérvénymintát. Tudvalevő, hogy ilyen kérvényeket 
csak valamely országgyűlési képviselő által lehet az országgyűlés 
elnökségéhez eljuttatni. Én a már ekkor súlyos beteg Kossuth 
Ferenc képviselőnknek nem akarván alkalmatlankodni, Ntisztl. 
Kovácsi Károly rákospalotai ev. lelkész, függetlenségi párti kép
viselő urat kértem föl a mi Szakosztályunk kérvényének benyúj
tásával, aki ismert készségével volt kegyes eljárni ügyünkben. 
Tudjuk, hogy a legcsekélyebb eredmény sem mutatkozik a taní
tóság ezen mozgalmára sem. Most különösen bátor férfiú ül a 
Közoktatásügyi kormányszékben, aki nem udvariaskodik, hanem 
nyersen elutasít minden tanítói instanciát.

Szinte félve jegyzem ezért még ide elnöki jelentésembe, hogy 
a soproni kartársak külön 25% városi pótlékot is kívánnak és 
jogosan, mert tessék csak megpróbálni a mai drágasági viszonyok 
között városban élni. Ne vegyék még sem rossz néven soproni 
kartársaink a Szakosztályunktól, hogy tekintettel arra, miként a 
szövetségtanács által már fölterjesztett fizetés rendezési memoran
dumban csak a Budapest környéki, Kolozsvár és Fiume város 
tanítósága részére kérelmeztetett ez a 25%-os pótlék, egyelőre ne 
zavarja a mi Szakosztályunk ilyetén való kívánsága azt; amúgy is 
célszerűbb lesz ezt annak megadása után kérelmeznünk.

XI. Múlt évi gyűlésünk jegyzőkönyve 12-ik pontjában: 
Kintzler Árpád kartársunk indítványára vonatkozólag az Egyetemes
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gyűlés 1913. évi jkönyve 57-ik pontjában a következők állanak : 
„A tankönyvek ügyével kapcsolatosan jelenti az e. tanügyi bizottsága 
hogy a kétévi, határidő, amelyen belől a régebben megjelent és 
engedélyezés nélkül használt könyveket mérsékelt bírálati díj 
mellett lehetett engedélyezés végett benyújtani lejárt s meghosszab
bítását a bizottság nem javasolja. — mely bizottság javaslatát az 
egyetemes közgyűlés elfogadta és határozattá emelte.'

Ugyanezen jegyzőkönyv 157-ik pontjában szintén találtam 
reánk vonatkozót a kért családi pótlék tárgyában, nevezetesen ezt: 
A múlt évi jk. 88. pontja kapcsán beterjesztetik a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszternek 5819. sz. a. kelt leirata, melyben a föl- 
terjesztés elintézésében közli, hogy ez idő szerint a felekezeti 
e l e m i  és polgári i s k o l a i  t aní t ók,  valamint a középiskolai 
és tanítóképző intézeti tanárok részére törvényhozási felhatalmazás 
és megfelelő fedezet hiányában családi pótlékot őszinte sajnálatára 
nem engedélyezhet. Tudomásul szolgál.“

XII. Élet és halál válogatják egymást. Elsirattuk fentebbi 
jelentésemben a tanítók atyját, most a közeljövőben pedig ünne
pelni készükünk tanítvány seregünk „Pósa bácsiját“ Pósa Lajost, 
a magyar gyermekversek igaz költőjét. Indítványozom, hogy emlé
kezzünk meg jelen jkönyvünkben az ő nagy érdemeiről, ki ver- 
secskéivel nemcsak tanítványainknak szerzett ezerféle kedves örö
möt, hanem minket tanítókat is megtanított arra, hogyan kell a 
gyermekek közt gyermeknek lenni, hogyan lehet és hogyan kell 
az ő nyelvükön szöcskéjükhöz férkőzni s beléjük istenes áhítatot 
és hazafias hevületet ébresztgetniink.

Felhatalmazást kérek, hogy az őt ünneplők sorában annak 
idején Szakosztályunk: az evangélikus tanítóság nevében üdvö
zölhessem. S mivel arra már jövő évi közgyűlésünkig nem lesz 
alkalom, indítványozom, hogy üdvözöljük őt mindnyájan jelen 
g>ülésünkből itt jegyzőkönyvünkben szeretettel és tisztelettel.

Kissé hosszasan elnyúlt idei jelentésem és talán visszaéltem 
Tagtársaim szives türelmével? Szolgáljon azonban mentségemül, 
hogy valósággal egymást halmozzák az események a tanítói köz
életben. Vajha Isten, egyházunk és hazánk javára minél előbb 
k e d v e z ő ^ é s  l e c s i l l a p í t ó  megoldást és m e g v a l ó s u l á s t  
nyerhetnének a tanítóság óhajtásai; munkateret  és ehhez mért 
m e g b e c s ü l é s t  az evangélikus tanítóság egy  h áz sze r e t e t e !

Kérem évi jelentésem tudomásul vételét és az abban foglalt 
indítványok elfogadását.“

Cegléden, 1914 május 30. A l e x y  La j o s
a sz. oszt. elnöke.
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Az egyesület egy évi tevékenységéről beszámoló s így min
denkit teljesen kielégítő elnöki jelentést nemcsak tudomásul vette 
a gyűlés, de Benedek Vince indítványára hálás köszönetét fejezte 
ki elnöknek a tanítóság érdekében kifejtett gondos munkásságáért, 
továbbá jelen jegyzőkönyvünkben megörökíttetni határozta az évi 
jelentését egész terjedelmében.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Benedek Vince és Egyed Mór 
kéretett fel.

2. Alexy Lajos a szakosztály elnöke évi jelentése kapcsán 
megemlékezik a 40 éves írói jubileumát ünneplő P ó s a  La j o s  
koszorús költőnknek, különösen a gyermek-irodalomban kifejtett 
áldásdús és utolérhetetlen tevékenységéről és indítványozza, hogy 
az egyesület üdvözölje ez ünnepi alkalomból a tanítóság nagy
nevű munkatársát, a gyermekek költőjét.

A gyűlés egyhangú lelkesedéssel magáévá teszi az indít
ványt, teljesen áthatva Pósa Lajosnak kiváló érdemeitől, mert 
mindenki különösen érzi, kije volt Pósa 40 éven keresztül az 
iskolának és a tanítóságnak. Az ő csengő-bongó versecskéitől 
termékenyült gyermeklélek fogékonyabbá lett a szép és jó befo
gadására. Pósa Lajos dallamos lelkének költői termékei így fűzik 
össze a gyermekek Petőfijével az egész magyar tanítóságot és 
közöttük az evangélikus tanítókat is. Eképen aztán közös mun
kálkodásuk a legüdvösebb módon teljesíti az iskola két legszen
tebb feladatát: a tanítást és a nevelést magyar hazánk javára és 
felvirágozására. Miről a jubiláns írót, Pósa Lajost, jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában értesíti gyűlésünk.

3. Alexy Lajos a szakosztály elnöke felolvassa Moussong 
Géza, a magyarországi tanító egyesületek országos szövetsége 
elnökének üdzözlő táviratát, melyet jóleső érzéssel vesz tudomá
sul a szakosztály gyűlése és köszönetének kifejezéseképen, viszon
zásul Moussong Géza elnöknek a tanítóság érdekében kifejtett 
eredményes munkálkodásáért, hálás köszönetét nyilvánítja és ezt 
a gyűlés jegyzőkönyvében is megörökíteni határozza azzal, hogy 
további fáradozásaihoz csüggedhetetlen erőt és kitartást kíván.

4. Dankó Soma akadályoztatása miatt meg nem jelenhetvén 
a gyűlésén, helyette Pataki János szarvasi tanító, majd utána 
Kubacska István nyíregyházi tanító terjesztette be határozati javas
latát „Kerületi tanító egyesületek szervezése a bányai és tiszai 
egyházkerületekben“ címén, mely javaslatokat (Lásd alább!) azzal 
fogadta el a gyűlés, hogy nevezett kerületekben az egyesületek
nek nemcsak megalakítását, szervezését, de a kezdeményezést is
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a hivatott vezértanítokra bízza azon óhajtással, hogy mintául a 
-dunántúli egyházkerületi tanítóegyesület megalakításának körül
ményeit és alapszapályait vegyék figyelembe és úgy, hogy a 
kerületi egyesületek lehetőleg még 1914. év folyamán megalakít
tassanak. A bányakerületi tanítóegyesület megalakítására és veze
tésére Uhrin Károly békéscsabai szakoszt. alelnök és Pataki János 
szarvasi tanító kéretett fel, a tiszaira pedig Kupacska István szak
oszt. alelnök és Kintzler Árpád iglói tanító.

5. Sass István somogysurdi tanító határozati javaslatának 
tárgyalása következett „Képviseltetésünk az egyházkormányzatban4 
címen, melyet egyhangúlag fogadott el a gyűlés.

6. Ezután Kiszely János czeglédi tanító adta elő ,.A kántori 
fizetés elkülönítése a tanítóitól“ cimü tételről szóló, megokolt 
határozati javaslatát, melyet szintén változatlanul fogadott el a 
gyűlés. (Lásd indokolásával együtt az Ev. Népiskola 11 —12. szá
mában !) E két pont tárgyalása közben azt indítványozta Sass 
István szakoszt. alelnök, hogy gyűlésünkből szorgalmazzuk kép
viseltetésünk ügyét, valamint azt is sürgessük meg, hogy a kán
toriakért, melyeket az állam nem számít be nyugdíjba, a lelkészi 
nyugdíjegyesületnél kapjunk kárpótlást.

A gyűlés így határozott.
7. Ezek után Kintzler Árpád iglói tanító tartott felolvasást 

„A munkaiskoláról“. Tanulságos előadását mindvégig éber figye
lemmel hallgatta a gyűlés minden tagja s felolvasásának végez
tével lelkes tapsban, hálás elismerésben s jegyzőkönyvi köszö
netben részesítette egyesületünk az előadót. (Egyébként minden
kinek figyelmét felhívja jegyzőkönyvünk arra, hogy a fölolvasást 
közli az Ev. Népiskola közelebbi száma.)

8. Perényi Rezső aszódi tanító „Szövetségtanácsi ü gyek 
kel foglalkozott s a benyújtott határozati javaslatát változatlanul 
fogadta el a gyűlés. (Lásd alább!)

9. Ezután Alexy Lajos tartott rendkívül érdekes előadást a 
„Vallástanítási módszerünk reformálása, kapcsolatosan a vallás
tanítási vezérkönyv megírásának pályázati kiírásával“ címen. Bár 
az idő rövidsége nem engedte, hogy kidolgozott tárgyát felol
vassa, mégis a nagyobb vonásokban előadott vezérgondolatai azt 
eredményezték, hogy az egyesület kimondta, miszerint az előadó 
munkáját az egyetemes tanügyi bizottság tagjainak tisztelettel 
megküldi s kéri a bizottságot, hogy a fölolvasó reform tervezetét 
tárgyalásra kitűzni s a tervezett vallástanítási vezérkönyv meg
írásának pályázati kiírásánál figyelembe venni kegyeskedjék. To-
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vábbá szükségesnek találja, hogy e fontos tételt az egyházmegyei 
tanítóegyesületek is tegyék tanulmány tárgyává. A dolgozat meg
jelenik az Ev. .Népiskola legközelebbi számában.

10. Kiszelyné Mészáros Gizella ceglédi tanítónőnek: „Az 
iskolai takarékpénztárakéról szóló dolgozata az időrövidsége 
miatt azzal került le a napirendről, hogy jövő évi gyűlésünkön 
újra felvétetik tárgysorozatunkba, de meg természeténél fogva 
szinte kívánatos, hogy előbb nyomtatásban jelenjék meg. (Lapunk 
majd közli Szerk.)

11. Horeczky Béla tiszaföldvári tanító indítványa került ezután 
tárgyalásra a díjlevelek csonkítása tárgyában, melyet változatlanul, 
egyhangúlag fogadott el a gyűlés. (Lásd alább!)

12. Elnök bejelenti, hogy Dankó Soma szarvasi tanító, szak
osztályi alelnök az eddig viselt tisztségéről lemondott. A gyűlés 
sajnálattal veszi tudomásul ez érdemes tanítóvezérnek helyéről 
való távozását s amikor köszönetét mond neki eddigi munkás
ságáért: a hátra levő egy esztendőre Uhrin Károly békéscsabai 
tanítót választja meg nagy lelkesedéssel, kit — Pataki János 
szarvasi tanítóval egyetemben — egyúttal arra is felkér a gyűlés, 
hogy a bányai tanítóegyesület szervezését s a vele járó munká
latokat vállalni szíveskedjék.

13. A pozsonyvárosi egyházmegye tanítósága Kowarik Mihály 
által bemutatja a gyűlésnek a fizetésrendezés tárgyában a zsinat
hoz felterjesztett óhajaikat, mely kérelem az Ev. Népiskola 11 —12. 
számában is megjelent. — A szakosztály a felterjesztést egész 
terjedelmében tudomásul vette.

14. Abból az esetből kifolyólyag pedig, hogy a szakosztályi 
gyűlésünkről eddig, a Szövetség hivatalos lapjában, a „Tanítóbban, 
tudósító hiányában hiteles közlemény nem jelent meg. a gyűlés 
felkéri Krug Lajos soproni tanítót, hogy gyűlésünk lefolyá
sáról rövid tudósítást küldjön be a „Tanítóbba. Elhatároz
tatott az is, hogy ugyanilyen kéréssel járui szakosztályunk az egyes 
egyházmegyei tanítóegyesületekhez aziránt, hogy ők is gondos
kodjanak rendes tudósítókról, — akik úgy a szövetségtanács 
lapját, mint az Evangélikus Népiskolát még inkább, gyűléseik 
lefolyásáról lehetőleg a gyűlést követő héten tudósítani el ne 
mulasszák, mert csak ilyen módon van közös haszna gyülésezé- 
seinknek. Egy gyűlésnek sem volna szabad azért tudósítás nélkül 
az enyészet feledékenységébe merülnie.

15. Alexy Lajos a szakosztály elnöke jelentésében indítvá
nyozza, hogy évi gyűlésünket, az eddigi szokástól eltérőleg, julius
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első vagy szeptember második felében tartsuk, mert az egyesület 
tanító tagjai a vizsgák hónapjában nem vehetnek részt a gyűlésen 
oly számmal, mint esetleg alkalmasabb időben. — A gyűlés igy 
határozott. —

16. Laczó Endre békéscsabai tanító azon a címen kér szót, 
hogy a múlt évi jegyzőkönyv 9 ik pontjában foglalt indítványát 
kissé ridegen adván vissza a szövegezés: félreértett szavainak 
némi helyreigazításra van szüksége, mert indítványának az volt a 
célja, hogy rámutasson arra, miszerint az állami iskolák tanítói a 
vallástanításért külön díjat kapnak s így méltányos volna, ha egyházi 
hatóságaink ezen a címen szintén részesítenék némi jutalomban 
a tanítóságot.

A gyűlés tudomásul vette a helyreigazítást, de az indítvány 
tárgyalásába most nem kívánt belebocsátkozni.

17. Laczó Endre továbbá a VI. osztálybeli régi bizonyítványok 
díjtalanul követelt kiállításának sérelmes ügyét veti föl kérdés és 
elintézés tárgyává. Ismeretes úgymond, mindnyájunk előtt, hogy 
az 1184 1914 számú miniszteri rendelet értelmében a választójog 
gyakorolhatása szempontjából kiállítandó új (1913/4 és ezutáni) 
hatodik osztályos bizonyítványok díjtalanul adatnak ki az iskolák 
részéről, de ez a díjtalanság nem terjedhet ki visszaható erővel a 
törvény és miniszteri rendelet előtti évek végbizonyítványaira, 
mert akinek nincsen ilyen bizonyítványa, annak módjában állott 
és áll majd ezentúl is, az erre kijelölt bizottságok előtt a választói 
jogosultság követelte írás és olvasási képességéről vizsgát téve, 
díjtalan bizonyítványhoz jutnia. De hogy ott, ahol ezek a régebbi 
iskolai bizonyítványok akár az iskolai könyvtár, akár a kiállító 
tanító javára bizonyos megszabott díjakért állíttattak ki eddig, hogy 
ott ezeket a régi bizonyítványokat esetleg százszámra díjtalanúl 
állítsa ki az iskola, azt lehetetlen a választói jogra vonatkozó 
fenti miniszteri rendeletbe, vagy a törvénybe belemagyarázni; — 
kéri tehát a gyűlést, hogy tegyen fölterjesztést az Egyetemes 
Egyházhoz, mely hivatva van ebben a kérdésben elvi határozatot 
megállapítani.

A gyűlés tagjai az utóbbi hetekben kevés kivétellel mind
nyájan átesvén hasonló követelésekből támadt kellemetlenségen, 
Laczó Endre panaszát felterjesztendönek határozták s azért az most 
már a Szakosztály kérelmeként lesz illetékes egyházi főhatósá
gunkhoz az elnökség utján elintézendő, hogy igy minden iskola 
egyforma eljárást követhessen a régi VI-ik és természetesen alsóbb 
osztályok bizonyítványainak kiállításánál.
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18. A pozsonyvárosi egyházmegye tanítósága Kovarik Mihály 
pozsonyi tanító útján azt kéri, hogy a szakosztály évi gyűlésének 
tárgysorozata előzőleg az egyházmegyei tanítóegyesületekkel is
közöltessék.

Elnök kijelenti, hogy a kérelmet készséggel hajlandó telje
síteni, sőt az idén külön körlevélben meg is küldte az egyház- 
megyei tanítóegyesületek elnökeinek a tárgysorozatot, de inkább 
a gyűlésre szóló meghívó formájában.

Hangsúlyozni kívánja azonban, hogy eddig azért nem cse
lekedhetett máskép, mert az egyházmegyei tanítóegyesületekkel 
még nem volt meg az a szoros kapcsolat, amely ennek a kíván
ságnak lehetőséget nyújtott volna, hiszen az egyházmegyei tanító- 
egyesületetek még nem tagjai a Szakosztályunknak. Mindazáltal 
addig is, míg a jelzett szerves kapcsolat az egész vonalon létre 
jön, a tárgysorozatot ezután mindjárt az őszi választmányi gyűlés 
után fogja közrebocsátani az egyesületekhez.

Nagyon helyesen cselekesznek majd és kívánatos volna, 
hogy az egyházmegyei tanítóegyesületek és ezek nagyérdemű 
elnökei, viszont eleve értesítenék Szakosztályunkat az általuk kívá
natos o r s z á g o s  j e l e n t ő s é g ű  üg y e kr ő l ,  esetleg fölolvasó, 
vagy más előadási szándékukról. De ezeknek mindig már október 
15-éig be kell a Szakosztály elnökeinél jelentetnie, mert a tárgy- 

sorozat főbb tételeit már az őszi választmányi gyűlésen bemutatják 
az egyes szakosztályok.

A gyűlés az elnök válaszát jóváhagyólag tudomásúl vette.
19. Ugyancsak Kowarik Mihály pozsonyi és Pósch Károly 

budapesti tanítók felhívják a szakosztály figyelmét az egyetemes 
egyház azon bizonyos esetekben nagy akadályokba ütköző intéz
kedésére, mely szerint elrendelte, hogy minden evang. iskola tar
tozik ezentúl a Luther-Társaság által kiadott tankönyveket használni.

A szakosztály tisztelettel kéri ezen általánosító rendelkezés 
módosítását, mert minden tankönyvet nem adhat ki a Luther-Tár
saság és csak azért, mert nem a Luther-Társaság kiadványa 
valamely tankönyv, ha az különben jó és egyházilag engedélyezve 
van — csak nem tilthutó ki iskoláinkból.

És hogy rámutasson a szakosztály a kivihetőség akadályai 
közül csak egy-kettőre, p. o .: nem adhatja ki a Luther-Társaság 
az összes helyi vonatkozású Illik osztályos földrajzi könyvecskéket, 
vagy hogyan volnának kitilthatok iskoláinkból a Kapi —Papp-féle 
olvasókönyvek azért, mert nem a Luther-Társaság kiadványai I!

20. Ezek után pénztáros tett rövid szóbeli jelentést a pénztár
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állapotáról. A szakosztály nagy megütközéssel hallja, hogy mennyi 
a hátralék ! Ki is mondja a gyűlés határozatilag, hogy amennyiben 
még egy újabb felszólításnak sem lesz meg a kívánt eredményér 
a hátralékosokat nyilvánosságra hozza az Ev. Népiskolá-ban, 
azután pedig az alapszabályok értelmében, mely öt évi kötelezett
séget ír elő, bírói utón hajtja be a hátralékokat.

21. Obetkó Lajos besztercebányai ig. tanító, mint a zólyomi 
esperességi tanítóegyesület kiküldötte panaszolja, hogy egyesületük 
a minisztériumból olyan követelésekkel kapta vissza megerősítés 
végett felküldött régi, egyházilag már jóváhagyott alapszabályait, 
melyek közegyházunk autonómiáját is mélyen sértik, nevezetesen 
hogy: a „zólyomi esp. evang. tanítóegyesület tartozik minden 
közgyűlésének ügyrendjét előzetesen a kir. tanfelügyelőnek bemu
tatni, a kir. tanfelügyelőt az ülésre meghívni és az üiés jegyző
könyvét 14 nap leforgásán belül a kir. tanfelügyelőségnek jóvá
hagyás végett beterjeszteni.“ És midőn egyesülete megbízásából 
ezt a Szakosztályunknak tudomására adja, szükségesnek találja, 
hogy mai gyűlésünkből tegyünk jelentést erről felsőbb egyház
kormányzó hatóságunkhoz.

A szakosztály, bár a legnagyobb mértékben sérelmesnek 
találja a minisztérium szokatlan s eddig soha nem alkalmazott 
kikötéseit, mégis kénytelen a a panasz tárgyalásától eltekinteni, 
mert a panaszos indítvány előadója nem tudta beigazolni, hogy 
egyesületük az alapszabályokat az illetékes egyházi hatósága útján 
terjesztette-e föl a miniszterhez. Pótlás végett visszaadja ezért 
szakosztályunk az írásbelileg is benyújtott panaszt indítványozónak, 
felhatalmazta azonban egyuttal a szakosztály elnökét, hogyha 
szabályszerűen történt a felterjesztés a minisztériumba, akkor a 
zólyomi esp. tanítóegyesület panaszát okvetlen jelentse az Egye
temes Egyház közgyűlésének; ellenkező esetben azt ajánlja a 
Szakosztály a panaszlóknak, hogy illetékes egyházi hatóságuk a 
főtiszti, püspöki hivatal útján újra terjesszék föl alapszabályaikat 
megerősítés végett a miniszterhez.

22. Pósch Károly budapesti tanító, illetékes tantestülete 
nevében emel szót a fővárosi hatósági iskolalátogató szabálytalan 
és autonómiánkat szintén sértő kvalifikálása ellen, mellyel kitűnő, 
jeles, jó, elégséges és elégtelen minősítései mellett erkölcsileg is 
ilyen alakban osztályozza még a hitközség tanítónőit is.

A Szakosztály tiltakozik ezen okvetetlenkedő eljárás ellen, 
melyet csak a törvény helytelen magyarázatából engedhetett meg 
magának az iskolalátogató. Felterjesztést intéz ezért Szakosztályunk
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az Egyetemes Egyházhoz azzal a kérelemmel, hogy a tanításban 
elért évenkénti sikerre nézve egyszerűen három minősítési foko
zatot állapítson meg az összes ev. elemi iskoláknál működő 
tanítókra vonatkozólag: „kiválóan megfelelő,— megfelelő és nem 
megfelelő jelzéssel. Egyben tiltsa meg a panaszolt és egy nőre 
nézve még ha nem tanítónő is, erkölcsi magaviselet minősítésénél 
a fegyelmi eljárás mellőzésével való bármilyen lefokozást, nemcsak 
a fővárosi iskolalátogatónak, hanem bárkinek másnak is. Fegyelmi 
ítélkezésen kivűl állapítson meg, ismét egyöntetűen az összes 
evang. elemi iskolák tanítóinak erkölcsi minősítésére vonatkozólag 
két fokozatot csak és pedig, ha szabad ajánlanunk, ezeket: „kifo
gástalan és kifogásolható.“

Ezekután a szakosztály gyűlése az elnökök éltetésével s azon 
óhajtással nyert befejezést, hogy a jövő évi: Késmárkra, hazánk 
ezen páratlan szép vidékü városába tervezett gyűlésen minél 
nagyobb számban sereglenének egybe tagtársaink és esperességi 
tanítóegyesületünk kiküldöttjei és azzal a bizalomteljes reménnyel, 
hogy akkorra már a zsinat mély bölcsességű határozatából és 
jóakaratából eljutott az evang. tanítóság az egyházkormányzatban 
őt megillető szerény képviseltetésének jogaihoz.

Cegléden, 1914 junius hó 27.
Jegyzetté

Alexy L a jos  Kiszely J á n o s  s. k.
a szakoszt. elnöke. szakosztályi jegyző.

Határozati javaslatok,

Országos Egyesületünk tanítói szakosztályának tárgysorozatából.

1.
Kubacska István sz. o. alelnük, nyíregyházi ev. tanító javas

lata a bányai egyházkerületi tanítóegyesület megalakítása tárgyában.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Az egy akol, egy pásztor eszméjének vagyok a híve. Sze

retném a magyar haza tanítóságát vallás és nemzetiségi külömb- 
ség nélkül — kölcsönös egyetértésben összeforrva — egy hatal
mas táborban egyesülve látni.

Egy ily hatalmas, egymást megértő tanítói kar összhangzó 
működése valóra váltaná az emberiség legnagyobb tanítójának 
— tanítómesterének — azon gyönyörű tanítását: felebarátunk 
minden ember. Szeresd felebarátodat!
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Ez azonban csak úgy válhatik valóra, ha e magasztos tant 
nemcsak hirdetjük, de aszerint cselekszünk is.

De ha a tanítóságnak csak egyik tábora — áthatva a türel- 
messég érzetétől cselekszi ezt, a másik tábor pedig — folyton 
erősödve — mindenütt és minden alkalommal csak a saját 
érdekeit tartja szem előtt, úgy az egy akol és egy pásztor 
eszméjéhez nem hogy közelednénk, de mindig jobban és jobban 
eltávolodunk.

Türelmességünk mellett legyünk ébren, nehogy készületle
nek legyünk.

Ép ezen okból — nekünk evangélikus tanítóknak is — 
szükségünk van az egyesülésre.

A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület tanítói már régebben, 
a dunáninneni egyházkerület tanítói a múlt évben belátták ennek 
az egyesülésnek szükségességét.

E két egyházkerület példáját követni kell a Tiszai egyház- 
kerület tanítóinak is.

Mindez azonban csak úgy sikerülhet, ha a Tiszai egyázke- 
rület támogatásban részesíti tanítóit.

A szervezés munkájának megkönnyítése végett indítványozom ;
Keresse meg az „Evang. Tanárok és Tanítók Országos 

Egyesülete“ elemi iskolai szakosztálya a tiszai egyházkerület 
elnökségét, hogy venné fel tárgysorozatba az augusztus hóban 
Iglón tartandó egyházkerületi közgyűlésen, a tiszai egyházkerü
leti tanítóegyesület megalakításának kötelező elrendelését. Bizto
sítson az egyházkerületi közgyűlés — ezen egyházkerületi tanító- 
egyesület — kiküldött tanítók részére napi díjat, útiköltséget és 
a fentartással járó költségeinek fedezésére évi segélyt.

Az egyházkerületi közgyűlés után — ha ez a tanítóegyesület 
megalakítását kimondja — a püspöki hivatal hívná fel az egyház- 
megyei tanítóegyesületeket, hogy még az 1914. évfolyamán meg
tartandó alakuló gyűlésre válasszák meg megbízottaikat és érte
sítsék erről a püspöki hivatalt.

Az alakuló gyűlés helyéül Nyíregyházát ajánlom, ahol jelen
leg 42. ág. h. evang. tanító működik.

Alapszabályul a dunántúli egyházkerület tanítóegyesület 
alapszabályai szolgáljanak.

Ezekben van szerencsém a tiszai egyházkerületi tanítóegye
sület szervezésére vonatkozó javaslatomat előterjeszteni.

K u b a c s k a  I s t ván
nyíregyházi tanító.
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1 1 .

Határozati javaslat.
Mondja ki az Evang. Tanárok és Tanítók Egyesületének 

elemi iskolai szakosztálya, hogy
1. Szükségesnek tartja, miszerint egy év leforgása alatt a 

Bányakerületben tanítóegyesület alakíttassák, melynek minden ág. 
h. ev. tanító kötelezett tagja legyen.

2. E célból a szakosztály küldjön ki egy öt tagú szervező 
bizottságot. A szervező bizottság készítse elő s hívja egybe az 
alakuló közgyűlést.

3. Az alakuló közgyűlés 1915. év husvét hetében legyen 
Szarvason.

4. Kerületi egyesületünk tegye magáévá a „Dunántúli egye
sület“ alapszabályait.

5. Az Ev. Tanárok és Tanítók Egyesülete keresse meg az 
egyházkerületet, hogy az egyesületnek évi segélyt adjon, akár a 
felemelendő közalap, akár a közigazgatási államsegély terhére.

6. Az egyes esperességi tanítóegyesületek kiküldötteik költ
ségeit fedezzék.

7. Végül a Bányakerület tanítósága is várakozó álláspontot 
foglaljon el a zsinat határozatáig ebben és egyházkormányzati 
képviseletünk kiterjesztésének fontos ügyében.

Szarvas, 1914. május hó 22.
Pa t a k i  J á n o s  

ev. tanító.
ü l .

Mélyen tisztelt Szakosztályi Gyűlés !
1. Az Országos Tanítói Szövetség elnökségének 1913. szept. 

havában kibocsátott körlevelére utalva, javaslatom az, mondja ki 
szakosztályunk, hogy mindazokhoz a tételekhez, fizetésrendezés, 
nyugdíjrevizió, pragmatika, a gyermekbíróság, a tanítók országos 
betegsegélyzője, állandó tudósítók kijelölése tárgyában, amelyeket 
a Szövetségtanács imént felolvasott körlevelében a tanítóegyesü
leteknek tárgyalásra kitűzött: örömmel hozzájárul s azokat elfogadja.

2. A tanítói közéletet egyesületeik útján jelenleg különösen 
két kérdés foglalkoztatja. Az egyik az egységes népoktatási tör
vény megalkotásának sürgetése, a másik a vallástanítás reformja.

Nekünk, evangélikus tanítóknak is állást kell foglalnunk 
ezekben a fontos, a tanügy jövőrére kiható kérdésekben.

Javaslatom a következő :
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Az evang. tanítóság a népoktatás államosítását hazafias szem
pontból a felekezeti érdekkel összeegyeztethetőnek tartja, de a 
vallástanítás mellőzése nem képezhet ezidőszerint épen a mi sze
gény, sok bajtól terhelt hazánkban hazafias érdeket. Legföljebb 
a vallástanítás módszerének reformjáról beszélhetünk.

Aszód, 1914. május 29.
P e r é n y i  R e z s ő

IV.
ev. tanító.

Indítvány
az ág. hitv. evang. tanárok és tanítók országos egyesülete elemi 
iskolai szakosztályának Budapesten 1914. évi június hó 2—3-án 
tartott gyűléséhez.

Mélyen tisztelt Szakosztályi Gyűlés!
Egyházalkotmányunk 195. §-a, valamint egyházkerületi tanító

választási szabályrendeleteink világosan kifejezik, hogy az akár 
híványilag, akár szabályrendeletileg megállapított tanítói fizetés le 
nem szállítható. Ennek ellenére látjuk és tapasztaljuk, hogy tanító
változás esetén több egyház az esetleg magasabb tanítói javadal
mat a minimumra szállítja alá s az így megcsonkított díjleveleket 
egyházi felsőbb hatóságaink jóváhagyják.

Indítványozom azért:
Mondja ki a szakosztályi gyűlés, hogy tekintettel egyház

alkotmányunk és kerületi szabályrendeleteink vonatkozó szaka
szaira, — tiltakozik a már régebben megállapított díjlevelek meg
csonkítása s az 1914 évi XVI. t.-c.-ben foglalt fizetési minimumra 
való leszállítása ellen s kéri az egyetemes egyházi közgyűlést, 
hogy az ily módon megcsonkított díjlevelek jóváhagyását tiltsa meg.

Tiszaföldvár 1914. május 1-én.
H o r e c z k y  Bé l a  
e ágh. ev. tanító.

Jegyzőkönyv
felvéve a felsővasi ág. h. ev. egyházm. tanítóegyesületnek 1914. 
május 14-én Nagyszentmihályon tartott közgyűlésen. Mely al
kalommal :

L A „Jövel Szentlélek” eléneklése, Schmiedt János ige ol
vasása és buzgó imádsága után Karner Frigyes elnök melegen



átérzetí s közteszéssel fogadott beszéddel üdvözli az egyesület 
megjelent tagjait és a közgyűlést megnyitja. Meleg szavakkal 
üdvözli Beyer Teophil alesperest, ki e minőségében először 
vesz részt tanácskozásunkban. Jelenti, hogy Stettner Gyula fő- 
esperes betegsége folytán akadályozva van a megjelenésben; 
Hrabovszky István egyhm. felügyelő és Greisiger Kornél egyéb 
elfoglaltságuk folytán nem jelenhettek meg. Jelen jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Rehling Sámuel és Honigsehnábel Tóbiás 
kartársakat.

A közgyűlés Stettner Gyula főesperes, Hrabovszky István 
egyhm. felügyelő és Greisiger Kornél távolmaradását sajnálattal 
veszi tudomásul; igaz szívvel óhajtja beteg főesperes űr fel- 
gyógyulását.

lí. Schmiedt János a nagyszentmihályi egyházközség nevé
ben üdvözli a közgyűlést.

III. Elnök elő terjeszti évi jelentését.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A magyar tanítók 

atyjának, egyesületünk tiszteletb. tagjának: Péterfy Sándornak 
1913. augusztus 10-én Pándorfalun történt elhunytét mély meg- 
ilietődéssel veszi tudomásul s az elhunyt nagynevű, puritán 
jellemű férfiúnak a tanügy buzgó munkásának érdemeit jegyző
könyvében megörökíti, jóváhagyólag veszi tudomásul, hogy az 
elnök az elhunyt koporsójára koszorút küldött. Hálás köszönetét 
fejezi ki az egyh. k. t. e. segélyalapnak, mely Taucher Károly 
beteg kartársunknak újólag 50 korona segélyt szavazott meg. 
Evvel kapcsolatban felhívja a tagokat, hogy erkölcsileg és anya
gilag támogassák és esetleges hátralékaikat befizessék. Miután 
alapszabályaink kormányhatósági jóváhagyást nyertek, az Orsz. 
Szövetségbe való belépés befejezett ténnyé vált. Tudomásul 
veszi, hogy a II. körben a távozó Ziermann Mihály helyébe 
elnökké Kiss Gábort, alelnökké Lackner Jánost, a Ili. kör 
Beyer Teophil helyébe Schmiedt Jánost elnökké választotta. A 
tisztüktől megvált elnököknek köszönetét mond, az új elnököket 
bizalommal üdvözli. A nyugalomba vonult Jakab Elek újrétfalui, 
Bauer János goborfalvi, Marth Samu borostyánkői és Taucher 
Karoly velegei, továbbá az egyházmegyénkből távozott Alexy 
Ervin és Feiler Jenő tanítókra Isten áldását kéri. Az új tagokat: 
Fasching György újrétfalui, Pausz János goborfalvi, Kurz József 
borostyánkői, Walner Gyula szalonaki, Bock János vasdobrai 
tanítókat szeretettel köszönti. Bác Kálmánnak, kit feleségének 
április 9-én bekövetkezett halálával Isten súlyosan meglátogatott,
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részvétét nyilvánítja. Hammer Gyula és Marton Károly kőszegi 
tanítókat 40, Benning György sámfalvai tanítót működési 25 évé
nek betöltése alkalmából szeretettel üdvözli. Örömmel veszi 
tudomásul, hogy Hammer Gyula tanítónak a v. k. Miniszter 
a kőszegi polgári iskolában hosszú időn át sikeresen teljesített 
énektanítói működéséért elismerését fejezte ki.

IV. Zipser Róbert alelnök utalással a régi gyakorlatra, mely 
szerint egyesületünk közgyűlését az egyhm. közgyűlést meg
előző napon szokta tartani, helyesnek és célszerűnek tartaná, 
hogy a jövőben közgyűlésünket ismét az egyhm. közgyűléssel 
kapcsolatban tartsuk.

Több tagnak felszólalása után a közgyűlés 36:28 szavazat
arán}- alapján kimondja, hogy a jövő évben a régi gyakorlat
hoz visszatér. Ezzel a tárgysorozat 9. pontja elintézést nyert.

V. Elnök előterjeszti a beérkezett le- és átiratokat.
a) Az egyhk. népisk. biz. elnök felhívja az egyesületet, 

hogy a stat. táblázatokra vonatkozó észrevételeit tegye meg.
Elnöki megbízás folytán Hammer Gyula ismerteti az ügyet 

s ennek alapján a közgyűlés kimondja, hogy új stat. táblázatok 
szerkesztésénél súly helyezendő a világos kérdésekre, mert csak 
úgy lehet félre nem érthető feleletet adni. A táblázatok meg
szerkesztését egyébként megnyugvással bízza az egyhk. népisk. 
biz. elnök bölcs belátására.

b) Az Orsz. Szövetség 119/914. sz. felhívása alapján a köz
gyűlés megbízza a körök elnökeit, hogy a tagok pontos név
sorát és lakcímét bocsássa egyesületünk jegyzőinek rendelkezé
sére, hogy a névsort a Szövetség számára elkészíthessék, továbbá 
felhívja a tagokat a tagdíjak pontos beszolgáltatására.

c) Az Eötvös-alap 1913. nov. 30-án érkezett kérelme alap
ján a közgyűlés egy Budapesten létesítendő Féterfy leányotthon 
javára 10 K adományt utal ki.

d) Tudomásúl veszi a közgyűlés, hogy a v. és k. minisz
térium egyesületünknek a múlt évben módosított alapszabályait 
195.873/913. sz. alatt jóváhagyta azon megjegyzéssel, hogy a
3. par. a) pontjából „és kötelező” szavak törlendők; a „tagjai” 
szó után pedig a „lehetnek” szó illesztetik, mivel nem törvény 
alapján alakult egyesületről van szó s így az egyesületbe való 
belépésre tagokat kötelezni nem lehet. Egy eredeti példány a 
levéltárban helyezendő, egy példány az egyházmegyéhez, egy 
hiteles példány Vasvármegye kir. tanfelügyelőjéhez, egy példány 
pedig az Orsz. Szövetségnek beterjesztendő. Ezzel kapcsolatban
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megkéri az egyesület az egyházmegyét, hogy ezen alap
szabályokat jelen jegyzőkönyvvel együtt az egyhm. közgy. jegyző
könyvének függelékeképen kinyomatni, úgyszintén 500 drb. külön 
lenyomató! belőlük készíttetni kegyeskedjék.

VI. Elnök a maga és az egész tisztikar nevében bejelenti 
lemondását.

A közgyűlés többsége méltányolva a tisztikar eddigi mű
ködését, azt a tisztségek megtartására felkéri. Alelnök, pénz
táros, számvevő, könyvtáros lemondásukhoz föltétlenül ragasz
kodván, a közgyűlés lemondásukat sajnálattal s eddigi műkö
désükért köszönetét mondva elfogadja. Miután Karner Frigyes 
elnök és Németh Ferenc jegyző a többség kényszerítő bizalma 
előtt meghajolva, állását továbbra is megtartja, alelnökké Hammer 
Gyula, számvevővé Zipser Róbert, könyvtárossá Steiner Gusztáv, 
másodjegyzővé Balikó Lajos, pénztárossá KirchknOyí János 
választattak meg. Választmányi tagokúi megválasztattak: Greisiger 
Kornél, Ealdauf János, Supper Károly, Ziermann Mihály, Schmiedt 
János, Rehling Sámuel, Kirnbauer János és Karner József.

VII. Elnök felhívja a kerületi gyűlésre küldendő tanítókép
viselőkre való szavazásra. A jelen volt 33 tag szavazatát egy
hangúlag Haiszer Henrik paksi és Knabel Vilmos bonyhádi 
tanítóra adta.

Vili. Az idő előre haladott voltánál fogva a közgyűlés csak 
Rummer Ernő „Milyen legyen a jövő iskolája?'’ c. munkáját 
hallgatta meg. A közgyűlés több tagnak beható hozzászólása 
után munkahozó szorgalmát és igyekezetét méltányolja, a mun
kának az egyhk. tanítóegyesülethez való felterjesztését szerző 
belátására bízza.

IX. Lubersbek Tófor ismerteti az Orsz. Szövetség őszi kör
levelét.

ÍEnnek alapján a közgyűlés helyesli a fizetésrendezés, a 
nyugdíj és a pragmatika tárgyában elfoglalt álláspontját, hogy 
t. i. azokért, ill. azok előbbre viteléért küzdeni az egyesület 
kötelességének tartja; a békési ált. t. e. a felekezet nélküli 
oktatást célzó indítványának tárgyalásába nem bocsátkozik.

X. Marton Károly pénztáros és Hammer Gyula számvevő 
beterjesztik évi jelentésüket, mely szerint:

A. A főpénztár b e v é t e l e i .......................................   156*52 K
k i a d á s ..............................   156*52 „

Vagyonkimutatás.............................................................. 163*12 „
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B. Segélyalap bevéte le i ....................................................2Q612 K
k ia d á s .................................................... 296 12 „

Vagyonkimutatás............................................... ....  1437*43 „
A közgyűlés a pénztáros és számvevő jelentését köszönettel 

tudomásul veszi, a fölmentést a fönntartandók fentartásával meg
adja, a kukméri és borostyánkői gyámintézeteknek adományuk
ért köszönetét mond.

Indítványok:
a) A Zsedényianumra a közgyűlés az I. kör javaslatára 

Karner József drumolyi tanítót ajánlja.
b) A segélyalap kamatait Taucher Károlynak szavazza meg.
c) A II. körnek a záróvizsgák eltörlését célzó indítványa 

felett — tekintve a mellette és ellene egyaránt felhozható oko
kat — tárgyalásba nem bocsátkozik.

d) Kiss Gábor indítványozza, hogy a vasvárm. ált. tanító- 
egyesületbe testületileg lépjünk be.

A közgyűlés a belépést a tagoknak ajánlja.
e) Az Orsz. Szövetségben való képviseltetéssel a közgyűlés 

Kiss Gábor és Németh Ferenc tagokat bízza meg, részükre 
16 korona napidíjat és a tényleges vasúti fuvardíj megtérítését 
állapítván meg.

Több tárgy nem lévén ének és imával a gyűlés bezáratott.
Németh Ferenc.

A győri ág. hitv. ev. egyházmegyei tanítóegyesület
1914. évi június 6-án Győrben tartotta meg évi közgyűlését.

jelen voltak: Az egyesület összes tagjai Szíj Béla ménfői, 
Kiss Kálmán L. patonai és Pótyondy Zsigmond téti tanítók ki
vételével, kik azonban távomaradásukat igazolták. Mint vendégek 
megjelentek Izsó Vince lelkész, Kovácsics Géza győri hit
oktató, Scherman Irén Örkényi és Bozzay Mariska mórichidai 
tanítónők. Mely alkalommal:

Buzgó ének és Pálmay Lajos lelkész alkalmi imájából álló 
templomi istentisztelet után

1. Bándy János elnök az egyesület tagjait s kedves vendégeit 
szívélyesen üdvözölvén, a gyűlést megnyitja és jegyzőkönyvi hi- 
telesítőkül Mészáros Sándor enesei és Sümegi Sándor tárnokréti 
tantíókat kinevezi. Azután felolvassa az egyesületi élet minden 
mozzanatára kiterejdő, nagy gondossággal összeállított évi jelen-



lését, melyben az 1913. évi iXVl. t.-c. végrehajtásával az 1893. 
előtt szolgálatban volt felekezeti tanítóknak a személyi pótlék 
engedélyezése kerül felmerült sérelmeinek meg a magyar tanítók 
mintaképéről, a „Tanítók atyjáról” — a múlt évben elhunyt 
Péterfy Sándorról és kéri a kartársakat, hogy a gyűlés végén 
adakozzanak a múlt évi kerületi tanítógyűlés által létesített „Pé
terfy Sándor segélyalapéra.

Jelentésének 19-ik pontjából köszönettel értesül a közgyűlés 
Varga János újmalomsoki kartársnak a „Földváry segélyalap” 
javára tett 12 koronás adományáról; másrészt sajnálattal veszi tu
domásul veterán kartársunk nyugalomba vonulását s ennek kö
vetkeztében egyesületünkből való kilépését.

Az évi jelentést a közgyűlés -— köszönetének kifejezésével 
— tudomásul veszi. A félszázadnál tovább tartó lankadatlan mun
kában kifáradt Varga János munkatársnak, aki önzetlen kartársi 
szeretetével, egyesületi életünkben fáradhatatlan munkásságával 
mindnyájunk szeretetét és tiszteletét kiérdemelte — az igaz kar
társi szeretet melegével kívánjuk, hogy a nyugalom napjait jó 
egészségben, örömben, boldogságban sokáig élvezhesse.

2. Benedek Vince győri igazgató tanító olvassa fel „A testi 
büntetés jogosultsága a népiskolában” cimü nagy paedagógiai 
szakismeretre gyakorlati tapasztalatra valló s a nevelési és tár
sadalmi viszonyokból és a reális élettel is számot vető vitatételét.

Az e tétel felett folytatott, a jelenlevők figyelmét mindvégig 
lebilincselő, tartalmas vita, melyben nagy olvasottságot, törhetlen 
hivatásszeretetet, ideálizmust s a gyermeki lélek alapos megfigye
lését feltételező dolgozattal résztvett Borsody János, továbbá 
Bándy János, Pálmay Lajos, Varga János, Bakó Samu és Szabó 
György — bizonyára meg fogja teremni áldásos gyümölcseit.

3. Magyar István felpéczi kartárs „Az alkoholizmus és a 
tanító” cimü felolvasásában az alkohol testi, szellemi és erkölcsi 
káros hatásának leírása után kutatja a módokat, melyek a tanító
nak rendelkezésére állanak az alkohol elleni küzdelemben. Mint 
ilyenekre rámutat a beszéd és értelemgyakorlat, a természeti 
tárgyak s főként az egészségtan tanítására, amelyeknek keretében 
legtöbb alkalom kínálkozik az alkohol testet-lelket ölő hatásának 
megismertetésére s ez által a gyermekekkel a szeszes italok fo
gyasztásától való tartózkodás megfogadtatására; ezeknek mint
egy betetőzése lenne a szülők felvilágosítása, a tanító példás 
élete s ifjúsági egyesületek alapítása, melyekkel az ifjúságot a 
korcsmától leginkább elvonhatjuk.
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Sikeres azonban minden ily irányú fáradozása a tanítónak 
csak akkor lehet, ha a polgári hatóság is támogatja. Hogy ezt 
a támogatást az eddiginél nagyobb mértékben megnyerhessük, 
indítványozza, hogy egyesületünk kérje meg Győrvármegye al
ispánját, hogy az 1912. évi július hó 6-án kelt 3803. számú 
— a 15 éven aluli gyermekek korcsmázását korlátozó — megyei 
szabályrendelet végrehajtását a falukon ellenőriztetni szíveskedjék.

A közgyűlés az indítványt teljes egészében magáévá teszi 
és elhatározza, miszerint Győrvármegye alispánját e gyűlés ha
tározatából kifolyólag megkéri, hogy tekintettel a szeszes italok 
szellemi, anyagi és erkölcsi romboló hatására; tekintettel továbbá 
arra, hogy faluhelyen a gyermekek korcsmázása búcsuk, bálok 
s egyéb mulatságok alkalmával igen gyakori s a gyermeket a sze
szes italok hatása alatt levő felnőttek trágár beszéde és cselekedete 
az erkölcsi romlás útjára viszi: szíveskedjék odahatni, hogy a 
15 éven aluli gyermekek korcsmázását korlátozó 1912. évi 3803. 
számú megyei szabályrendelet minden községben teljes szigorral 
végrehajtassák s az ellene vétők megérdemelt büntetésüket el
vegyék.

4. Elnök bemutatja Farkas Mihály egyházkerületi nép
iskolai bizottság e. elnökének a népiskolai 1. s II. számú statisz
tikai táblázatokra vonatkozó észrevételeit, melyeket a közgyűlés 
változatlant elfogad.

5. Kivetkeztek a pénztári és könyvtári jelentések, melyek
nek folyományaként a „Földváry segélyalapéból 50—50 korona 
segély szavaztatott meg Pődcr-né Mohar Irén téti tanítónő és 
Hollós István szabadhegyi tanítónak. Szij Béla ménfői szeren
csétlen kartárs pedig a „Zsedényi” segélyre ajánltatott az egy
házmegyei közgyűlésnek.

6. Az egyházkerületi közgyűlésre küldendő két tanító-kép
viselő a sorrendben következő Tolna-baranyai-somogyi egyház
megyéből lévén választandó 24—24 szavazattal Kn á b e l  V i l m o s  
bonyhádi és M e n d ő l  Ede  sárszentlőrinczi tanítók választattak 
meg. Ugyanezen gyűlésre jegyzőkönyvi kivonattal küldendő kép
viselőül Bándy János elnök hozatott javaslatba az egyházmegyei 
közgyűlésnek. Az egyházmegyei gyűlésen leendő képviseltetés- 
sel szintén az elnök Bándy János bízatott meg.

7. Jövő évi közgyűlésre elméleti munka hozóűl Horváth 
Károly bezi-i tanító; ,,Alkotó munka a fogalmazás tanításában*’ 
című vitatétel, előadójául pedig Macher Béla győri kartárs 
ajánlkozott.
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S. Benedek Vince indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy 
a munkák hozására kijelelt kartársak erről a gyűlést megelő
zőleg kellő időben jegyzőkönyvi kivonattal értesíttessenek.

9. Az egyesületbe belépett Németh Lajos téti tanító, kit az 
elnök úgy a maga, mint a kartársak nevében örömmel üd
vözöl a tagok sorában s kívánja, hogy a népoktatásnak ki
tartó vitéze s egyesületünknek munkás tagja legyen.

Rábeakapi, 1914. junius 23.
B ándy J á n o s  
egyesületi elnök.

A külsősomogyi ág. h. ev. tanítóegyesület
1914. évi június 11-én Barcson tartotta Mikler Győző elnöklete 
mellett tavaszi közgyűlését.

Elnöknek a megjelenteket üdvözlő s a közgyűlést megnyitó 
szavai után a jegyzőkönyvhitelestíők küldettek ki. Majd a min
denre kiterjedő figyelemmel s gonddal összeálltíott elnöki jelen
tését olvasta fél az elnök, amellyel kapcsolatban a következő ha
tározatok kozaítak:

a) kerestessék meg az „Orsz. tanítói Szövetség-’ elnöksége, 
hogy mindaddig, míg fizetésrendezésünk a VII. egyetemes tanítói 
kongresszus memorandumának szellemében elintézve nem lesz, 
a tanítói fizetésrendezés ügyét évről-évre sürgesse meg a magyar 
kormánynál.

b) Kei estessék meg az egyházmegye útján az egyházkerüleíi 
közgyűlés aziránt, hogy kegyeskedjék odahatni, miszerint egye
temes közgyűlésünk, illetve zsinati tanügyi bizottságunk a kántor
tanítók kántori fizetésének teljes elkülönítését s ennek értelmé
ben mindegyik javadalomról külön javadalmi jegyzőkönyv s díj
levél fölvételét eszközölje ki a magas kormánynál. — Alázatos 
kérésünk továbbá, hogy az így elkülönített kántori javadalommal

miután azt az orsz. tanítói nyugdíjintézet be nem számítja — 
az egyet, lelkészi és kántori nyugdíjegyesületbe való belépésünk 
megengedtessék.

Simon Jenő terjesztette elő ezután a felekezeti tinítók családi 
pótlékára vonatkozó határozati javaslatát, melyet az egyesület 
közgyűlése változatlanúl magáévá tett. A javaslat a következő:

Tekintettel arra, hogy kötelezettségeink súlyosabbak, fizetési 
előléptetésünk pedig rosszabb az állami tanítókénál: kerestessék
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meg az egyházmegye útján az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
kegyeskedjék odahatni, miszerint az ev. tanítóságnak az állami 
tanítókéval egyenlő családi pótléka mielőbb folyósíttassék.

A számvevő jelentése alapján az egyesület pénztárosának a 
fölmentvény, a fenntartandók fenntartásával, megadatott.

A Légrádon tartandó egyházmegyei közgyűlésen egyesület 
tünket Németh István képviseli.

Őszi közgyűlésünk Úszón lesz, amely alkalommal Balikó 
József az 1907. évi XXVI. t.-c. értelmében beszerzett tansze
reket s azok mikénti alkalmazását ismerteti.

A Zsedényi-alap kamataiban való részesedésre ez évben 
Simon Jenő ajánltatik az egyházmegyei közgyűlésnek.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a gyűlést bezárja.
*

Barcson tartotta ugyanezen alkalommal az egyházmegye lel- 
készi kara is tavaszi értekezletét. A gyűlések végeztével mindkét 
egyesület tagjai az imaterembe gyülekeztek össze, ahol az Ur- 
vacsorávai éltek. Ezután következett a napnak legkimagaslóbb 
pontja. Az egyházmegye nem régen alakult belmissziói egyesülete 
e fontos missziói ponton rendezte ez alkalommal első missziói 
ünnepélyét a gyülekezet tagjainak élénk résztvétele mellett. Az 
ünnepély műsora a Következő volt:;!. Közének. 2. Igeolvasás, meg
nyitó. Tartotta Németh Pál esperes. 3. Schubert: Ima, énekelte 
a barcsi leányénekkar. 4. Fölolvasás Barcs és vidéke múltja és 
ejenéről, tartotta Mesterházy Sándor lelkész. 6. Varga Gyuláné: 
Győzelem, szavalta Horváth Mihály tanító. 7. Kapi Gyula: 23 
zsoltár, énekelte a barcsi leányénekkar. 8. Német költemény, sza
valta Rökk Teréz. 9. Ima, közének.

Gyékényes, 1914. junius 16-án.
H orvá th  Mihály.

i

A soproni alsó ág. hitv. evang, egyházmegyei tanító- 
egyesület gyűléséről

A soproni alsó ág. hitv. evang. egyházmegyei tanítóegye
sület junius hó 25-én Beledben tartotta rendes évi közgyűlését.

Buzgó ének után Farkas György elnök rövid imát mond, 
majd szeretettől áthatott szavakkal üdvözli dr. Ajkay Béla dísz- 
elnököt, Horecky Gyula csánigi tanítót, ki a vasi középegyház-
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megyei tanítóegyesület képviseletében jelent meg; László Miklós 
vadosfai lelkészt, Berecz Gábor nyug. tanítót, továbbá az egye
sület megjelent tagjait s a közgyűlést megnyitja.

A napirend előterjesztése és elfogadása után elnök olvassa 
terjedelmes és nagy körültekintéssel megszerkesztett évi jelen
tését, melyben behatóan foglalkozik az elmúlt év minden a 
tanítóságot érdeklő mozzanatával, hű képet nyújt az egyházk. 
tan. egyesület, az Orsz. Szövetség és Eötvös-alap működéséről.

A tartalmas jelentésért köszönetét szavaz a közgyűlés s ki
mondja annak egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe vételét.

Az elnöki jelentéssel kapcsolatban Kiss Gyula edvei kartárs 
hálás köszönetét mond azért, hogy 40 éves tanítói jubileuma 
alkalmából a gyülekezet által rendezett ünnepségen egyesületünk 
is küldöttségileg képviseltette magát, s hogy az egylet nevében 
Csizmadia Ferenc főjegyző üdvözölte.

Dr. Ajkay Béla-az egyházmegye világi elnöke pedig, mivel 
az ünnepségen részt nem vehetett, most ragadja meg az alkal
mat s az egyházmegye elnöksége és a maga nevében szívélyes 
szavakkal köszönti a jubilánst.

Az elnöki jelentés megemlékezett a Péterfy Sándor emlé
kére állítandó leányotthonról, melynek céljaira a közgyűlés 
10 koronát szavazott meg.

Farkas György elnök, miután a nyár folyamán nyugalomba 
vonul, erre hivatkozva az elnökségről lemond. Ennek következ
tében Csizmadia Ferenc főjegyző az egész tisztikar nevében 
szintén bejelenti a lemondást s kéri az új választás megejtését. 
Minthogy a tisztikar ismételt felkérésre sem hajlandó a tiszt
ségeket tovább viselni, a közgyűlés a tisztikarnak, különösen 
pedig érdemekben gazdag elnökének jegyzőkönyvileg köszönetét 
szavaz. Egyúttal Farkas Györgyöt érdemeinek elismeréséül tisz
teletbeli tagnak választja meg.

Az új tisztikar megválasztatván, elnök lett Molnár Sándor, 
alelnök: Szíj Lajos, főjegyző: Horváth János, aljegyző: Glatz 
Lajos, pénztáros: Kiss Sándor, ellenőr: Dömötör Péter, könyv
táros: Csizmadia Ferenc. Választmányi tagok lettek a tiszti
karon kívül: Kiss Lajos, Mesterházy Károly, Varga Dezső, Kis
faludy Károly, Nagy Kálmán és Németh István. — A meg
választottak nevében Molnár Sándor mond köszönetét. 5

A múlt évi közgyűlés és a fiókértekezletek jegyzőkönyvei 
felolvastatván hitelesíttettek. Ennek kapcsán jóváhagyta a köz
gyűlés a rábaközi fiókkörnek azon intézkedését, hogy a „Tani-
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tók fürdője Részvénytársaság” támogatása céljából két részvényt 
jegyzett.

Kisfaludy Károly büki kartárs olvassa ily című munkáját: 
„A nemzetiségek és a tanítóság.” Az alapos készültségre valló, 
aktuális munka nagy lelki élvezetet nyújtott s Hajas Gyula 
nemeskéri kartárs bírálata alapján szerzőnek jegyzőkönyvi elis
merés és köszönet szavaztatott.

Kiss Sándor pénztáros jelentése szerint bevétel: 170 K, 
kiadás: 169 K 94 f volt, pénztármaradvány 06 f, vagyon takarék- 
pénztárban : 270 K 22 f. j

A jelentéssel kapcsolatban elnök a közgyűlés tudomására 
hozza, hogy dr. Ajkay Béla díszelnök az egyesület céljaira ez 
évben is 10 koronát adományozott. A nemesszívü, áldozatkész 
díszelnöknek hálás köszönetét mond a közgyűlés.

Kiss Sándor könyvtáros jelenti, hogy a könyvtár állománya 
nem változott.

Molnár Sándor mint a népiskolai bizottság jegyzője jelenti, 
hogy az iskolavizsgálati jelentések szerint iskoláink a befejezett 
tanévben is jó eredményt mutattak fel. Egyúttal a statisztikai 
ívek pontosabb kitöltésére hívja fel a figyelmet.

Ugyancsak Molnár Sándor ismerteti a Farkas Mihály esperes 
úr által készített újabb statisztikai íveket, melyekkel a most 
használatban levő, de meg nem felelő íveket kívánja helyet
tesíteni. A közgyűlés az újabb íveket helyesléssel elfogadja, s 
óhajtja azoknak mielőbbi használatba vételét.

Horváth János ismerteti Sass István javaslatát, melyet a 
Zsinathoz terjesztett fel s erre nézve közgyűlésünk a követ
kező indítványt fogadta e l:

„Az elemi népiskolai tanítók helyzete rendezése tárgyában 
Sass István által készített javaslatot teljes egészében magáévá 
teszi egyesületünk s azt minden módon igyekszik támogatni, 
annyival inkább, mert ezen javaslat úgyis a legminimálisabb 
kívánságokat foglalja magában. Legyen már egyszer a rnulté 
az eddigi abnormális állapot s a tanítóságnak az iskolaügy veze
tésében és intézésében minden fokon, minden bizottságban hat
hatós befolyás biztosíttassék. A kántori fizetések kérdésének a 
megoldását is eminensnek tartjuk s mindaddig napirenden 
szerepeltetjük, mig ez óhajunk is méltányosan nem rendeztetik. 
Mindezekben a tanítóságot semmiféle túlkapás, legkevésbbé 
rebellisztikus hajlam nem vezeti, de igenis bántja a méltatlan 
mellőzés és hajtja jogos igényeinek kielégítése iránti törekvés.”
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Egyházkerületi gyűlésre képviselőkül Haiszer Henrik paksi 
és Schmidt József somogydöröcskei tanítók választattak meg.

Egyházmegyei gyűlésre Hajas Kálmán és Kisfaludy Károly 
büki kartársak küldettek ki.

Elnök bemutatja a vasi közép egyházmegyei tanítóegyesület 
elnökének meghívó levelét a junius hó 30-án Sárvárott tartandó 
közgyűlésükre. Egyesületünk köszöni a szíves meghívást s a 
gyűlésen való képviseltetésre Kiss Lajos kartársat kéri fel.

A Zsedényi-féle díjra Dömötör Péter vásárosfalui tanítót 
ajánlja egyesületünk.

A jövő évi közgyűlésre munkát hoz Németh István gyórói, 
bírálja Kiss Lajos magyarkereszturi kartárs.

Az indítványok kapcsán közgyűlésünk elfogadta Horváth 
János következő két indítványát:

a) Egyesületünk is foglalkozván a Luther-Társaság által 
hirdetett tankönyvpályázattal, legnagyobb aggodalmának ad ki
fejezést a nagy sietség felett, mellyel ezen fontos ügyet meg
oldani akarják. Nem az a fontos, hogy már 1915. szept, 1-én 
bevezettessenek az üj könyvek, hanem hogy minden tekintetben 
megfelelő könyveket kapjanak iskoláink. Ezért egyesületünk hatá
rozott óhaja, hogy ügy az osztatlan mint az osztott iskolák 
külön könyvet kapjanak teljes egészében elvégezhető anyaggal.

b) Miután a hatodik osztályú végbizonyítványokban a maga
viselet-, szorgalom- és előmenetelre osztályozni kell, az érdem
jegyek egyes fokozataira nézve azonban tájékozatlanság van a 
tanítóság körében, nem tudván milyen fokozatokat használjon,

egyesületünk kéri főhatóságunkat az egyöntetűség céljából 
intézkedésre, illetve annak a kimondására, hogy az ev. tanító
ság is kötelezőleg használja az állami népiskolákban alkalmazott 
jegyeket.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök köszönetét mond az érdek
lődésért s a közgyűlést bezárja.

Horváth J á n o s .

A »VeszprémmegyeiEv Tanítóegyesület« jegyzőkönyve 
mely felvétetett Veszprémben 1914. jun. 23-án meg

tartott közgyűlésen.
1. Szutter alelnök üdvözölte a megjelenteket, a közgyűlést 

megnyítottnak nyilvánította. Felolvasta egyúttal elnökünk, Kiss



Lajos lelkész úrnak levelét; amelyben hivatkozva agg korára, gyen
gélkedő állapotára, egyesületünk elnökségéről lemond.

A közgyűlés a lemondást — a fe|hozott okok alapján — saj
nálattal kénytelen elfogadni; szeretett elnökünknek a búcsúzás pil
lanatában odaadó, buzgó munkálkodásáért a legőszintébb, a leg
melegebb köszönetének ad kifejezést; emlékét szeretettel fogja 
megőrizni s ennek méltó kifejezését úgy ó'hajtja megörökíteni, 
hogy tojrökös tagjának megválasztja.

2. A megüresedett elnöki állásra a közgyűlés egyhangúlag 
Szutter Dánielt választja meg, aki a választását elfogadja s őszinte 
szeretettől sugárzó szavakkal köszönti a közgyűlést és annak min
den egyes tagját.

3. A somlyóvidéki kör elnökévé s az egyesület alelnökévé 
a közgyűlés egyhangúlag Nagy Pál kartársat választja meg.

4. Elnök a közgyűlés nevében Horváth Dezső lelkésznek 
az istentisztelet végzéséért köszönetét mond.

5. Sülé Sándor, hivatkozva nagymérvű elfoglaltságára, al
jegyzői tisztéről lemond.

A közgyűlés e lemondást nem; fogadja el, hanem kéri őt 
annak további viselésére.

6. Orbán Károly még az elmúlt évi bakonyvidéki közgyűlésen 
lemondott jegyzői tisztéről, miután a körzetből eltávozott s he
lyébe a közgyűlés Marosi Mihályt választotta meg, amit az egye
sületi közgyűlés tudomásúl vesz és elfogad.

7. A közben közgyűlésünkön megjelent esperes és lelkész 
urakat elnökünk meleg szavakkal üdvözölte, mire esperes úr 
szíves szavakkal hívta fel a tanítóság figyelmét arra, hogy a 
lelkész és a tanító mindig az együttműködésre, az együttérzésre 
törekedjék, mert csak az egyházi vezetők együttes munkája lehet 
áldásos a gyülekezetek körében.

8. Elnök bejelenti, hogy BarabásG áspár érdemes kartársunk 
nyugdíjaztatásának már az első évében elhúnyt.

A közgyűlés mély részvéttel értesült a jó barát, a keedves 
kartárs elhűnytáról s érdemei elismerésének jegyzőkönyvében is 
kifejezést ad. Legyen pihenése csendes és zavartalan, legyen em
léke közöttünk áldott; a súlyos csapással meglátogatott özvegy
nek meg adjon a Mindenható erőt, vigaszt és gyógyító balzsamot.

9. Felolvastattak az összes jegyzőkönyvek (egyesületi és a 
két köri), amit a közgyűlés tudomásúl vett.

10. A bakonyvidéki kör azon határozatát (1913. évi őszi köz
gyűlésének 5. pontja), hogy 1912-ig szóló vagyonából „Péterfy-
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segélyalap”-ot, a somlyóvidéki kör meg „László Mária segély- 
alapkőt létesít( 9. pont). A közgyűlés elfogadja azon kikötéssel, 
hogy a tagdíjak 1913-tól az egyesület vágyónál képezik és ezen 
tagdíjakból a fenti alapokat növelni nem lehet.

11. Hitelesítőknek felkérettek: Káldy Lajos és Kovácsics 
Teréz kartársak.

12. Felolvastatott az egyesület kidolgozott alapszabálya, amit 
a közgyűlés — néhány stiláris módosítás után — a teljes egészé
ben elfogadott s megbízta az elnököt, hogy annak jóváhagyásá
ról és megerősítéséről gondoskodjék. A bizottságnak a tervezet 
kidolgozásáért pedig köszönetét mond.

13. Elmaradásukat a következők igazolták: Tüskés Istvánné, 
Kakas Irén, Orbán Károlyné, Mohar Ilona, Niederland Vilmos, 
Fodor Mihály, Molnár Irma, Kiss Dezső. Nem igazolták: Göm
bös Sándor, Szebedinszki Lajos, Nagy Sándor, Cseplák János, 
akiket utólagos igazolásra hiv fel a közgyűlés.

14. Nagy Pál kartársnak, ki kiküldetésként részt vett az 
Orsz. Tanítószövetségnek 1913. dec. havában megtartott gyűlésén, 
kiutaltatja a pénztáros által a 20 korona díjat.

15. Elnök felhívja a közgyűlés tagjait, hogy a f. évben 
Czelldömölkön tartandó egyházkerületi közgyűlésre kiküldendő 
két tanítóképviselőre adják le a szavazataikat.

A szavazatok leadatván, összesen volt 39 szavazat. Ebből 39 
szavazat Haiszer Henrik paksi tanítóra esett. Az újból (a má
sodik tanítójelöltre) beadott 39 szavazatból Hoffmann Sámuel 
kaposszekcsői tanítóra 39 szavazat esett.

16. Elnök felhívja a közgyűlést, . hogy a f. é. Veszprémben 
megtartandó egyházmegyei közgyűlésre küldjön ki két tanítótagot.

A közgyűlés megbízólevéllel Káldy József varsányi és Sü- 
rneghy János nemesszalóki kartársakat küldi ki.

17. Elnök bejelenti, hogy a tavaly kitűzött 30 koronás pálya
díjat püspök úr Öméltósága 40 koronára emelte fel. (A gyü- 
mölcsészet, Méhészet és selyemtenyésztés megkedveltetése népünk
kel.) Beérkezett két munka. A bíráló bizottság javasolja, hogy a 
pályadíj egyenlő arányban osztassák fel a két munka szerzője 
között, mert mindakettő érdemes reá.

A közgyűlés köszönettel veszi püspök úr Öméltóságának eme 
jóindulatát tudomásúl s a pályadíjat ketté osztva kiutaltatja azt 
a pénztáros által a két szerző között; az egyik Fodor Mihály, 
a másik Orbán Károly.

18. Elnök bejelenti, hogy a Zsedényi díjért a következők



folyamodtak: Szenthe Gyula, Sümeghy János, Nagy Pál, Varga 
János és Nagy Sándor. A folyó évben a díj a somlyóvidéki 
tagoké; mivel pedig Szenthe Gyula a bakonyvidéki körhöz tar
tozik, elnök felveti a kérdést, miként rendezi el ezt maga között 
a bakonyvidéki kör?

A bakonyvidékiek, azon esetben, ha Szenthe nyerné el a 
többséget, lemondanak a jövő évre a Zsedényi díjról. A titkosan 
megejtett szavazás első Ízben meddő maradt, mert absolut több
séget senki sem nyert. A második szavazásnál Szenthe Gyulára 
esett 14, mig Varga Jánosra 20 szavazat, igy a közgyűlés Varga 
János kartársnak ítélte a díjat s őt ajánlja az egyh. megyei 
gyűlésnek.

19. Pénztáros a f. évben számadást nem készített, mert a 
két kör pénztára még nem egyesült.

A közgyűlés kimondja, hogy 1912. év végéig összegyűlt va
gyonával mindkét kör a tagdíjat az egyesületi pénztárosnak tar
tozik befizetni, aki erről számadást vezet. Az alapokat mindegyik 
kör önállóan kezelheti, arra kezelőket szabadon választhat.

20. Elnök felhívja a közgyűlést, hogy válassza meg tagjai 
közül azt, akivel képviseltetni akarja magát az Orsz. Tanítószö
vetség közgyűlésein.

A közgyűlés mint a „Veszprémmegyei Ev. Tanító egyesület 
képviseltetésére megbízza Nagy Pál pápai tanítót. (Minden egyes 
utjáért 20 koronát állapít meg.)

21. A jövő évi közgyűlés helye Pápa lesz.
22. Munka felolvasására jelentkezett: Gáspár István somlyó- 

vecsei tanító. A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy alkalmas 
vitatétel kitűzéséről gondoskodjék.

23. Elnök bejelenti, hogy a tanügyi előadó négy féle ter
vezetet adott be az iskolavizsgálatra vonatkozólag: 1. szomszédos 
egyházközségek vizsgálnák egymást; 2. kisebb körök alakíttatnának 
a jelenlegieknél; 3. a helyi lelkész és felügyelő vizsgálna s 4. 
egy biztotság vizsgálná az összes egyházmegyei iskolákat 4 év 
alatt végig s e bizottság állana egy lelkészből, egy tanítóból 
és egy világi úrból.

A közgyűlés a fenti módozatok közül a 2. és a 4-iket fogadja 
el; e kettőt ajánlja az egyh. megyei közgyűlés figyelmébe.

24. Elnök felhívja a közgyűlést, hogy az egyházmegyei nép
iskolai bizottságba küldjön ki két tagot.

A közgyűlés Sümeghy János és Káldy József kartársakat 
küldi ki.

—  32 6  —



327

25. Elnök kéri a közgyűlést, hogy az Orsz. Tanítószövetség 
kérelmére mondja ki, miszerint a jövőben a tagok névsora, la
kása, jegyzőkönyve s a tagdíj minden évben beküldessék.

A közgyűlés a fentieket elfogadja.
26. Elnök bejelenti, hogy a „Kér. Segélyalapéhoz címzett 

kérvények mindig azon egyházmegyei tanító-egyesületi elnöknél 
nyújtandó be, ahol az illető tanító működik.

Tudomásul szolgál.
27. Elnök bejelenti, hogy Almási Brúnó egy szép alkalmi

éneket írt, amit ő sokszorosíttatott, hogy azt gyűléseink kez
detén énekelhessük. i

A közgyűlés elismeréssel honorálja a költő-tanító munkáját 
s a jövőben is eme szép énekkel fogja gyűléseit megkezdeni.

A „Hymnusz” eléneklésével a gyűlés véget ért.

Szombath Ernő Szutter Dániel
egyesületi főjegyző. egyesületi elnök.

A Kemenesalja! ev. tanítóegyesület gyűléséről.
A kemenesaljai ág. h. ev. tanítóegyesület Koczorr Márton 

alsósági tanító elnöklete alatt 1914. évi junius 10-én Celldömölkön 
tartotta'meg tavaszi közgyűlését. A gyűlés lefolyásáról a következői
ket van szeerencsém közölni:

Elnök meleg szavakul üdvözli a teljes számban megjelent 
tagokat, kifejti a tanító magasztos hivatását, ne csak tanítók le
gyünk, hanem nevelők is!

1. Következtek a különféle elnöki jelentések. Megemlékezik 
Péterfíy Sándornak, a kiváló tanítónak haláláról, indítványozza, 
hogy emlékének megörökítésére az egyesület is gyűjtsön a 
„Leányotthon” javára.

A közgyűlés megilletődve veszi tudomásűl a tanítók atyjá
nak elhúnytát, a gyűjtéshez hozzájárul.

2. Olvastattak a kerületi gyűlésnek némely jegyzőkönyvi 
pontjai.

Itten foglalkozott a közgyűlés a „Harangszó” 1914. május 
24-én megjelent számában az „Iskola vallásoktatás nélkül” cimü 
cikkel. Az ebben megnyilatkozó erős hangot a kemenesaljai ta
nítóság sértőnek találja a tanítóságra nézve. Ugyanis ezen cikk 
olyanformán nyilatkozik, mintha tán az ev. tanítóság nem karolná
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fel melegen a vallásos nevelést. Megjegyzi a közgyűlés, hogy az 
olvasók, kik esetleg más lapot nem is olvasnak, félreérthetik a 
cikk tartalmát és a tanítóság ellen ellenszenvvel viseltetnek. Holott 
mi sem kívánhatjuk, sőt tiltakozunk az ellen, hogy a vallástant 
az iskolából kiküszöböljék. Az egyesület nevezett cikk feletti 
véleményét jegyzőkönyvi kivonatban határozza a „Harangszó” 
szerkesztőségének tudomására hozni.

3. Tárgyaltattot Tompa Lajos pálfai tanító indítványa, mely 
szerint: „Keresse meg az egyesület, a kerületi tanító-egyesület 
útján a Kapi-Papp-féle tankönyv kiadóját és szeerzőit, hogy ne
vezett könyvet — miután az a régi kerületi tanterv alapján két
éves váltakozó beosztás szerint készült s a jelen tanterv szerint 
el nem végezhető óriási anyagot (ölel fel — dolgozzák át.

Az indítványt a közgyűlés helyeslőleg elfogadja.
4. Ludván Sándor és Nits István előterjesztése következett 

az Orsz. Szövetségnek a nyugdíjrevizió^ fizetésrendezés és szolgá
lati pragmatikára vonatkozó javaslatáról.

A közgyűlés az egységes népoktatást helyesli s az erre 
irányuló törekvést támogatja. Az iskolák államosítását azonban 
ne a felekezeti tanítóság szorgalmazza, hanem indúljon ki a 
kultuszkormánytól. A vallásoktatásnak az iskolából való kiküszö
bölését a gyűlés nem helyesli. Úgyszintén nem óhajtja a gyermek- 
birósagok felállítását sem, hanem óhajtja, hogy a meglevő tör
vények szigorúbban hajtassanak végre.

5. Szórády Dénes olvassa fel véleményes javaslatát az I.—II. 
számú statisztikai táblázatokra vonatkozólag. A közgyűlés az 
előadó által tett észrevételeket elfogadja és a munkát a nép
iskolai bizottság elnökének figyelemre méltatás végett elküldeni 
határozza.

6. Az egyházkerületi közgyűlésre az egyesület 42—42 szava
zattal Haiszer Henrik paksi és Hoffmann Samu kaposszekcsői 
tanítókat küldi ki.

7. Az őszi közgyűlésre Jóo István köcski tanító előadóúl je
lentkezik a celldömölki iskolás gyermekekkel.

8. Munkahozóúl jelentkezik Szakái János, jánosházai tanító, 
birálójáúl pedig Tompa Lajos pálfai tanító.

9. A zsedényi-díj elnyerésére a közgyűlés első helyen 
Tompa Lajost ajánlja.

10. Szabó Antal magyargencsi tanító azt indítványozza, hogy 
keresse meg az egyesület az egyházmegyei közgyűlést olyan ér



telmű határozat-hozatal végett, hogy az iskolavizsgálók ezután 
köteleztessenek látogatásukat előre bejelenteni az illető iskolának. 

A közgyűlés elfogadja.
11. Joó István indítványára elhatározza a közgyűlés, hogy 

megkeresi az esp. közgyűlést az irányban is, hogy a tanítók ez
után gyűlések alkalmával legalább is 6—8 korona napidíjat kap
janak.

Elnök a gyűlést bezárja.
Csönge, 1914. július 4.

Hajas D én es  
ev. tanító.
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A vasi közép ág. h ev. egyházmegyei tanítóegyesület
közgyűléséről.

Egyházmegyénk Tanítóegyesülete junius 30-án Sárvárott tar
totta ez évi közgyűlését.

Megjelent 40 egyesületi tag, több sárvári és vidéki r. kath. 
kartárs és a régi jó szokást követve a soproni alsó egyházm. 
Tanítóegyesület képviseletében Dr. Ajkay Béla és Kiss Lajos 
urak. Ugyebár egy kicsit szokatlan és példa nélkül való eset, 
hogy tanítókat tanítóknál egy gazdag földbirtokos képvisel. Meg 
kell tehát becsülnünk az ilyen kivételes férfiút annál inkább, mert 
nem pusztán tüntetésből vesz részt két egyházmegye tanító-gyű
lésein, hanem komoly érdeklődéssel és ügyeink iránti lelkes sze
retettel.

Varga József sárvári lelkész szép imája után fél tizenegy 
órakor kezdődött a közgyűlés. Horeczky Gyula elnök megnyitó
jában megemlékezett a trónörökös pár szomorú haláláról. Megem
lékezett Sárvár fényes protestáns múltjáról, Erdősy Silveszter 
Jánosról, mint akinek nevéről elnevezett utcában áll az ev. gyüle
kezet szerény temploma és szép új iskolája. Szeretettel üdvözölte 
a megjelent vendégeket s a gyűlést megnyitotta.

Napirend előtt Varga József lelkész üdvözölte a közgyű
lést a gyülekezet nevében. — Majd az elnök olvasta fel tartalmas 
és terjedelmes évi jelentését. A múlt évi közgyűlés és a köröjc 
jegyzőkönyvei felolvasottaknak vétettek. Nagyobb vitát csak az 
az indítvány keltett, hogy a körlelkészek mellé iskolavizsgálókul 
tanítók is választassanak, de a közgyűlés többsége az eddigi 
gyakorlat fenntartása mellett nyilatkozott.
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Az egyházker. Tanítóegyesület múlt évi közgyűlésének 15 p. 
alatt felvett határozat alapján „Milyen legyen a jövő iskolája” 
cimü, Novák Gyula által kidolgozott munka felolvasásától elte
kintett a gyűlés s úgy határozott, hogy egy háromtagú bizottság 
döntsön felette, vájjon felterjeszthetö-e a kér. tenítóegyesülethez 
a jutalmazandó munkák közé.

Az országos Tanár- és Tanítóegyesület ez évi közgyűléséről 
Horeczky Gy. elnök referált, mint ki azon gyűlésen egyesületünk 
képviseletében vett részt.

Ezután „A tanító szolgálati viszonyai régen” cimü munka 
felolvasása következett volna, de a gyűlés nagy többsége úgy 
határozott, hogy majd jövőre hallgatja azt meg, ha ugyan lesz 
rá idő akkor is.

Az 1914.—15. tanévben elvégzendő tananyagot Róth Kálmán 
szövegezésével elfogadta a gyűlés s jóváhagyásra az esperesi 
gyűlés elé terjesztette. A pénztárosi és könyvtárosi jelentések után 
az egyházmegyei gyűlésre képviselőkül megválasztottuk Széles 
Gyula és Plechl Gyula kartársakat. Az egyházkerületi gyűlésre 
képviselőkül pedig Haiszer H. és Schmidt J. kartársakat válasz
tottuk meg.

A Rupprecht Tassilóalap kamatait Nagy Jenő domonkosfai 
tanító kapta. — Mint figyelemre méltó dolgot, még azt jegy
zem meg, hogy egyesületünk a Vasm. Általános Tanítóegye
sülettel karöltve emléket szándékozik állítani Péterfy Sándor
nak a szülőfalujában Nemescsóban, ami mindenesetre szép és 
nemes szándék, csak aztán a kivitel meg ne akadjon a hideg 
közönyön.

Köny vismertetés.
Nyári levelek.

Gyermekkönyvtár T. füzete a Nyári leveleket tartalmazza, melyek első levelét a 
következőkbe mutatjuk be.

Miért mentek Havasék a Balatonhoz?
(Havas Jenő levele Asztalos Gyulához.)

Lelle, 19 2. juliua 5.

Kedves Gyula barátom! Megígértem neked, hogy irok, 
hát meg is tartom az Ígéretemet.

Mikor leültem az édes apám Íróasztalához, Bella megkér-
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dezte tőlem, hogy kinek Írok. (Tudod ki az a Bella? A test
vérem, aki a második gimnáziumba jár.)

Megmondtam neki, Bella félrehúzta a száját és azt mondta: 
No bizony, találhatnál úri pajtást is, minek barátkozol szegény 
gyári munkás fiával.

Engem elfutott a méreg és kérdeztem : „Mondd csak Bellus, 
hány egyesed van ?" O nem felelt, mert csak két kettese van, 
a többi mind hármas, pedig házi tanítónk is volt. „Nohát — 
mondtam én — az Asztalos Gyulának csupa kitűnője van és 
otthon is segit a mamájának és ha majd elvégezte a polgárit, 
akkor ipariskolába megy és gépész lesz belőle. Az csak több, 
mint egy kisasszony, aki csak zongorázni tud, de nem nagyon 
és franciául, de azt sem nagyon.“ Ez nem tetszett Bellának. 
Már bánom is, hogy megbántottam, de most legalább nyugtom 
van és irhatok neked. Legelőször is azt írom meg, hogy miért 
vagyunk Lellén, hiszen azt mondtam neked, hogy Karinthiába 
megyünk, a Wörthi-tóhoz Ez igy történt!

Nálunk volt Artur bácsi és azt mondta édes anyámnak, 
aki neki testvére !

— Különös, hogy ti külföldre akartok menni. Hát nincs 
elég gyönyörű üdülőhely Magyarországban?

— De van — mondta édes anyám — azonban miért ne 
mennénk külföldre? Hadd lássanak valami újat.

Talán Magyarországban már mindent láttatok ? — kér
dezte Artur bácsi gúnyosan. — Hiszen még Budapest környé
ket sem ismeritek. Tavaly Keszthelyen voltatok, tavaly előtt 
a Tátrában. Az idén elmehetnétek a Balaton somogyi partjára, 
jövőre meg Erdélybe. És azután is még sok szép és kedves új 
nyaralóhelyet találhattok itthon. A gyermekek ismerjék meg 
hazájukat. Ha majd felnőnek, tanulás céljából utazhatnak 
külföldön is.

Artúrnak igaza van — szólt édesapám és letette az újságot.
Persze, hogy igazam van — folytatta Artur bácsi. — És 

még valamit meg kell gondolni. A nyaralás sok pénzbe kerül. 
Hát miért vigyük mi azt a pénzt külföldre? Nem jobb. ha ide 
haza költjük el és az itthoni nyaraló helyek lakosait gazda
gítjuk vele? Ha a vagyonos családok mind itthon nyaralnának, 

»akkor sok szép vidékünknek a szegény lakossága jutna jöve
delemhez és akkor hazánkban kevesebb lenne a szegénység.

Anyám még mondott egyetmást. de végre is engedett 
Artur bácsi rábeszélésének. Másnap apám leutazott Deliére és 
most itt vagyunk. A tó partján lakunk, nagyon csinos villában, 
van csónakunk is, a Balaton nagyon szép, ide látszik a túlsó 
partról a badacsonyi hegy és én nagyon jól mulatok.

Éppen most hiv az édes apám csónakázni. Pedig még sok 
az írni valóm. No, majd máskor folytatom. Addig is szere
tettel köszönt

hü barátod 
Jenő
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A második levelet ugyancsak Jenő írja, mely a szegény 
gyermek nyaralásáról szól. Hogyan nyaral a Budapesten maradt 
gyermek? Kovács Jani betegsége. A szabadban való fürdés sza
bályait Írja Gyula, a budapesti munkás fiú. Csónakázás a 
Balaton taván, írja Jenő. Esti séták és nappali kirándulások 
Budapesten, továbbá. Közeledik az új munka ideje cimii levele
ket Gyula Írja barátjának.

Kemény Simon székesfővárosi elemi iskolai igazgató szer
keszti a Gyermekkönyvtárt, mely utravalót ád a kis barátaink
nak az életbe. Kiadja a Magyarországi Tanítók Szanatórium  
Üdülőház-Egy esülete. Egy fizet ára 20 f. Vidékre 100-as csomag 
10 K.-ért portómentesen küldetnek a pénz előre beküldése 
esetén. A nyári levelek tiszta jövedelme az Egyesületé.

N Y ÍL T  T É R .
Tapasztalataim egy évzáró vizsgálatról.

K. kartársam meghívása folytán elmentem a m . . . i ev. népiskola 
I —III. osztályainak vizsgájára. Tekintettel arra, hogy a tanulógyermekek 
majdnem egy félévig nem jártak iskolába a vörheny járvány miatt, elég 
jól feleltek. Meglátszott, hogy a tanító sokat foglalkozott a növendékeivel. 
Azonban a vizsga végén tapasztaltam valamit, ami nagyon rosszul esett. 
T. i. a vizsga végén az alesperes úr rövid beszédet intézett a gyermekek
hez, amely beszédben kifejtette, hogy a gyermek addig hordozza a hátán 
a kis könyves táskát, inig majd a végén kiugrik a táskából egy iparos,
— egy kereskedő, egy tanító és talán bizony még egy p a p ........................
Arról azonban említést sem tett, hogy a tanító mennyit fáradott és hogy 
ezért köszönettel tartoznak n e k i! !!

Erre felemelkedett a helybéli lelkész és mint az iskolaszék elnöke 
megköszönté az alesperes úr fáradságát, mert bizony fáradság az — amint 
ő maga mondta — még pedig nagy áldozat, hogy az ember egy félnapig 
a püzös iskolában ül és végig hallgatja a kis tanuló gyermekek vizsgáját' 
Most vártam én, hogy majd csak megköszöni a lelkész úr a tanító fárad
ságát is, de biz' azt hiába vártam. Szegény alesperes úr a bűzös iskolában 
egy fél napig ül. (megjegyzem hogy a vizsgálat csak 2 óra hosszat tartott,) 
és hát tényleg áldozatot hozott. Kérdem azonban lelkész urat. hány fél 
napot ül a tanító az iskolában (pedig akkor bűzösebb, ám mert nincs 
annyi virágcsokor) és nem ül hanem dolgozik, beszél, a tüdejét majd hogy 
kibeszéli ! Es ezért nem érdemel sem az alesperes, — sem pedig lelkész 
úrtól — mint iskolaszéki elnöktől — legalább egy néhány köszönő szót és 
egy kézszoritást, hogy azok a jelenlevő szülők lássák, no ez a pap is becsüli 
a tanítót, tehát mi is megbecsüljük'?! Igazán szomorú dolog és mondhatom
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nagyon rosszul esett látnom, amint azt aztán az egyház felügyelő úrnak 
meg is mondottam. Ne csodálkozzunk tanítók azon, ha az az egyszerű nép 
nem hálálja meg tanítójának munkáját, mikor így mint ebben az esetben 
is — maguk a lelkész urak előljárnak a rossz példával.

Csornád.
• Háger Frigyes

tauíó

V e g y e s e k
Húsz éves találkozó. A soproni ev. tanítóképző-intézetnek 

20 évvel ezelőtt végzett növendékei barátságos összejövetelt 
tartottak f. é. jun. 29-én Sopronban, az anyainiézetben. A 15 
bajtárs közül 2 elhalálozott, 5 nem jöhetett e l ; jelenvoltak 
tehát 8-án. u. m. Czirák György, Gindli János, Herczeg Ká
roly, Horvátlr Lajos, Noszlopy Elek, Sass Lajos, Tiefbrunner 
Ernő és Ulreich Gyula. Az imateremben tartott istenitisztele
ten szép imát mondott Horváth Lajos, emelkedett hangú be
szédet mondott Gindli János, az éneket vezette mint orgonista 
Noszlopy Elek. Az örömteljes találkozó emlékére adakoztak 
42 koronát, mely összeggel a soproni ev. tanitolcépző-intézet 
volt növendékeinek „Találkozói alapítványáét gyarapították.

Tíz éves találkozó. Felkérem volt iskolatársaimat, akik 
velem az 1903/1904. isk. évden a soproni tanítóképzőintézet
ben végeztek, hogy f. évi. augusztus hó 5-én Sopronban tar
tandó tíz éves találkozónk rendezhetése céljából, címüket velem 
mielőbb tudatni szíveskedjenek. Horváth Mihály ev. tanító. 
Gyékényes, Somogy megye.



Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21 211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 lite r  Fónagy-féle dustless 8 ^  m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 d irab  piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve megkiil- 

detnck.

F ón agy-fé le  d u s t le s s -g y á r , Budapest, ív. 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA szív-utca zs/e

»
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■ Orgona- és
® Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve. _

I Országh Sándor és Fia j
és kir. udvari szállítók

R á k o s p a lo ta  (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitiinő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e rű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszoutagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.
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Amerikai C O T T  A G E-szivólégrendszer

H A R M O N  I UNIÓ K Á T
valam int eu rópa i ren d sz e r  szerin t 
——• ■ lego lcsóbban  szállít ■ ■ —

P  A J  K R  R E Z S Ő  é s  T S A
BUDAPEST,

X., D elej-u tca 25. szám  (T isztv iselő telep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre 
minden hitelképes vevőnek.

Ara 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések K-tól fölfelé.
5 évi jótállás. Á rjegyzék ingyen és béi m entve. 5 évi jótállás

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig.
Pedálos liarmonlamok mindkét rendszer  szerin t  és m im e n  nagyságban pontos orgona» 

méretekkel  templomok, szemináriumok részére  és min t gyakorló orgonák,
Tanerőknek külön százalék-engedmény. (Kérjen árjegyzéket pianók és pianinókr ól)

A N G
Alapittátott: 1867. évben.

S T E E  J. é s  F I A
orgona- és ha rm onium -gyár  

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O rgonák, harm onium ok
l e g t ö k é l e t e s e b b  k i v i t e l b e 1.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
atepiteseket olcsón elvállalunk

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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A. L. Cegléd. Az elnöki jelentést a jegyzőkönyv megfelelő helyén illesz

tettem bele. A határozati javaslatokat külön cím alá foglaltam. S. I. dolgozatát 
akkor kaptam, mikor a szedés már lapokra volt tördelve s így ezúttal már nem 
vehettem fel; az augusztusi számban majd a lap élén fogom közölni a te vallás
oktatási cikkeddel együtt. A kívánt lappéldányokat, valamint a hiányzó számokat 
is küldeni fogom. Egyébről majd levélben. — H. F. Csornád. Szükségesnek 
tartottam a hely és a személyek megnevezését mellőzni. így minden személyes 
vonatkozás nélküli elvi kérdés taglalása az egész közlemény. — B. J. Győr. 
Cikkét szívesen közlöm. Szükséges volna azonban a kérdés teljes kidomborításához 
a vitát megindító fejtegetésnek előrebocsátása. Majd megkísérlem annak meg
szerzését. — H. M. Gyékényes. A vegyes közleményekért nem jár díj. — S. E. 
Nyíregyháza. Yártam, hogy az egyhm. tanítóegyesület gyűléséről majd kapok 
tudósítást, de hiába vártam. A gazdag tárgysorozatból kívánatos volna a 4 .-6 . 
számú fejtegetések közlése is. A beküldött cikkre majd rákerül a sor.

A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák 1.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ára 60 fillér.

„Bibliaismertetés“ a népiskolák V.—VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából 
készséggel küld:

N a g y k á ro ly  (Szatmár m.) Rédei Károly
evang. lelkész, 

főgimn. vallástanár.B B n a a ia ia ia H B a a B B i
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A F r a n k lin -T á r su la t  kiadásában B u d a p e ste n
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA 
KÖNYVEI

Engedélyezte a magyarországi ág. li. ev.egyház egyetemes 
közgyűlés©; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv Gö-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lvasók ön yv . Ötödik

kiadás. Kötve_________________________________ 50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szám a: 11GA87/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve ___________________________________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szá m a : 139052/1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Olvasókönyv a II. osztály számára. 

Kötve_______________________________________ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára__________  88 a
— a a ÍV. « a __________ 1 K 30 t  3
— a az V/VI. a « _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívesen  küldünk mutatvány- 
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. augusztus hó. 15—16. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és h irdetés i dijak 
a szerkesztőt é jhez  (Sopron) 

küldendők.

f e le lő s  s z e r ű n  és  k ia d ó :  
F A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési á ra  : egész é rre  
8 korona,  félévre 4 koron», 

negyedévre 2 korona.

A zsinat és a tanítók.
Azon nagy jelentőségű dolgok körül, amelyek bennünket 

tanítókat olyan közvetlenül érintenek, bizonyára a legelső helyen 
áll a múlt év december havában megnyílt zsinat. És méltán.

Hiszen senki jobban nem, mint mi tanítók tudjuk, érezzük 
azt, hogy ennek a zsinatnak alkotásaitól függ egyházunk jövö 
boldogulása, s meg vagyunk lelkűnkben győződve arról, hogy ha 
a most alkotandó törvények sem tudják egyházunk minden mun
kását, sőt minden egyes tagját egyesíteni, hanem követik a régi 
irányt, s az egyik — és pedig a jobbanfizetett kisebb félnek — 
odaadják a jogokat, a másik, a számban sokkal erősebb résznek 
pedig ismét csak a munkát, és lesznek egyházunkban továbbra 
is urak, akik parancsolhatnak — mert a törvény hiányos rendel
kezései megengedik, hogy így tegyenek, — és lesznek szolgák, 
akik csak dolgoznak nem csak maguk, hanem a lelkész helyett 
is igen sokszor és igen sok helyen, akkor egyházunk sorsa meg 
lesz pecsételve: és pusztulni fog tovább, úgy amint pusztult eddig.

Bámulni tudom azoknak felfogását, akik még ma is nyíltan 
hirdetik, hogy a tanítók törekvése nem más mint hatalmi vágy, 
amely abban az óhajtásban összpontosul, hogy minden felügyelet 
alól megszabadulhassanak. Nem tudom hinni, hogy az illetők 
maguk igaznak vallják ezt az állításukat, nem tudom feltételezni, 
hogy másért hirdessék ezt, mint egyedül azért, mert ezzel akar
ják imdokolni a tanítói karral szemben elfoglalt merev álláspont
jukat.

A mi törekvésünk, nem a felügyelet alól való szabadulás, nem 
a vezető szerep után való vágyódás, hanem - és azt hiszem



ebben a m. t. közgyűlés minden egyes tagja egyetért velem, — 
egyházunk tanügyének munkálása az iskolában és az iskolán 
kívül, a mi szaktudásunknak a mi becsületes törekvésünknek, a mi 
igaz evangélikus érzelmektől áthatott közérdekű munkálkodásunk
nak érvényesítése az egyházi élet minden körében és az egyház
kormányzat valamennyi fokozatán, s nagyon természetesen ezzel 
kapcsolatban az, hogy azt a keservesen megszolgált mindennapi 
kenyeret a magunk és családunk számára biztosítsuk.

Ami ezen mi törekvésünknek útját állja, az nem egyházi 
érdek, akik e téren velünk szemben állanak azok nem az egyház 
érdekét védik, hanem a magukét. Egyházunk boldogulásának 
egyik alapfelvéte az, hogy a tanítónak az egyházban való közjogi 
helyzete igy legyen meghatározva, hogy az eddigi mellőztetés, 
az a minden téren való lekicsinylés, az a rólunk nélkülünk való 
elbánás, az egész vonalon meglegyen szüntetve, s helyette a köl
csönös bizalmon, az egymás munkájának megbecsülésén és ér- 
deinknek közös erővel való istápolásán legyen felépítve az a keret, 
amelyen belül lelkész és tanító, egyházi és világi egymást meg
értve, egymást támogatva iparkodjanak előbbre vinni egyházunk 
ügyét minden téren, mert e nélkül nincs jövő, nincs boldogulás, 
hanem csak lassú és sorvasztó pusztulás, az a pusztulás, amelyet 
fájó szívvel lát és szemlél minden egyházát szerető lelkész, világi 
és tanító egyaránt.

Az eddigi tapasztalataim alapján, sajnálattal kell bevallanom, 
hogy tanítóikarunk elég készületlenül s nagyrészben menthetetlen 
közönnyel ment a zsinat elé, pedig nagy dologról, törvényalko
tásról van szó, amelynek rendelkezései talán évtizedekre fogják 
megalapozni az evang. tanítóikar helyzetét, jövendő boldogulását 
és iskoláink fejlődését. Épen azért, sokkal nagyobb körültekintéssel, 
sokkal szélesebb alapon, sokkal alaposabb tanulmánnyal és sokkal 
egyöntetűbben kellett volna mind a négy egyházkerület összes 
tanító egyesületeinek előkészíteni zsinati ügyeinket, mint ahogyan 
az megtörtént. Mennyivel más volna a helyzet, ha kartársaim 
megértették volna Alexy Lajos barátom hívó szavát, s a gyűlöl
ködés, a visszavonás, a kinem elégített becsvágy s a kicsinyes 
személyi tekintetek félretevésével, mint egy ember ál! oda az ő 
vezetése alá, s most, mint # ezereket számláló egy, emeli fel 
szavát érdekeink megvédése-, s ügyeink előbbre viteléért. 
Az a mosolyra késztető eljárás, hogy egy kis egyesület vezető 
akar lenni, emlékiratokat s jó Isten tudja miféle beadványokat 
készít, amelyet egyik hatóság ezért, a másik meg másért utasít
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vissza, s amelyeknek értéke, az elért eredmény tekintetében, soha 
sem közelítette meg a felhasznált papír értékét, nem használ, 
ügyünknek közel sem annyit, mint amennyit árt.

Úgy az egész tanítóikarra, valamint egyházunkra áll az igaz
ság, hogy aki akarja a célt, amely nem lehet más, mint iskoláink 
felvirágoztatása, annak akarni kell a célhoz vezető eszközöket is.

Az eszközök a tanítóikar részéről, az alapos előtanulmány, 
az egyetértés — s kartársi szereteten alapuló áldozatkész mun
kásság. Ez célhoz vezethet, de ennek ellenkezője, soha.

Az egyház részéről, az az egyháztagok leikébe belecsepeg
tetett bizonyos tudat, az a megdönthetien igazság, hogy igazán 
eredményes egyházépítő és államfenntartó munkát nem végezhet 
más, mint rendezett viszonyok között élő, sorsával megelégedett 
tanítóikar. De ezt a meggyőződést ismét csak azok a helyes irány
ban vezetett egyesületek tudják át csepegtetni az egyháztagok 
leikébe, amelyeknek munkája nyomán nem gyűlölködés, hanem 
szeretet fakad.

Mi tanítók, a mi laikus gondolkozásunk szerint, azt a felfo
gást iparkodtunk, már a zsinatot megelőzőleg érvényre juttatni, 
hogy minden ránk vonatkozó rendelkezés törvénybe legyen fog
lalva, s a szabályrendeletek száma a minimumra redukáltassék. 
Igen, de a mikor a mi nagytudásu s kiváló képzettségű jogászaink 
megvilágítják a dolgokat, s éles elmével vonják meg a határt a 
törvény és a szabályrendelet között, akkor kénytelenek vagyunk 
meghajolni a tudás hatalma előtt, s a nagy garral, teljes össze
visszaságban elibénk tálalt tanító-egyesületi javaslatok, köve
telmények, vagy a jó Isten tudja csak hogy minek nevezzem 
őket, szóval az a sem széna, sem szalma, sem törvény, sem 
szabályrendelet, vagy talán még helyesebben meghatározva, mind 
a kettőnek rendszertelen összekeverése, amelyet majd innen, 
majd onnan, elibénk dobnak, azzal a minden kedvességet felül
múló kijelentéssel, hogy ha azt, vagy azokat teljes egészében 
meg nem valósítjuk, úgy nem képviselői, hanem bitorlói vagyunk 
a tanítóikar bizalmának, bizony m. t. közgyűlés, egy pillanatig 
sem állhatják meg azt a helyet, a hová szánva voltak.

Eddigi tapasztalataim alapján, nyugodt lélekkel elmond
hatom, és pedig minden utó- és mellékgondolat nélkül, hogy 
én teljes mértékben méltányolni tudom, azon t. honatyák néma 
hallgatását, akik egy öt éves cikluson át szavazgatnak ugyan, 
de nem beszélnek. A törvény alkotás m. t. közgyűlés külön tu-
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domány, amelyet bizony tanulni kell annak, aki megakar felelni 
feladatának.

Javaslatomat, amelyet a zsinat tanügyi bizottsága elé terjesz
tettem, közzé tettem, épen azért azt hiszem ismeri minden érdek
lődő. Az abban foglalt pontokat talán még főcsoportba foglal
hatom össze, ilyen formán:

1. Az igazgatói állások szervezése, úgy amint azt az 1907. 
évi XXVI. trv. c. 8. §. az állami iskolákra nézve elrendeli.

2. Fizetésünknek, az állami tanítók fizetésével való teljes 
egyenlővé tétele.

3. A kántortanítók, nyugdíjba be nem számított fizetésének 
az egyetemes lelkészi nyugdíjalapnál való biztosítása.

4. A képviseltetés.
Ami most már az igazgatói állások szervezésének szüksé

gességét illeti, azt beismeri mindenki, a nehézség a díjazás kérdé
sének megoldásánál lesz, és pedig tisztán abból a szempontból, 
hogy az állami tanítók részére az 1907. XXVI. trvben megálla
pított igazgatói pótlék, minálunk miből nyerjen fedezetet?

Fizetésünknek, az állami tanítók fizetésével való egyenlővé 
tételének szükségességét érzi és tudja mindenki, amit eléggé bi
zonyít azon körülmény is, hogy nemcsak a zsinat-tanügyi bizott
sága, de még az alkotmányügyi bizottság is kimondotta azt ja
vaslatában. Bizton remélhetjük tehát, hogy a zsinat ez érdemben 
rendelkezni fog, a kérdés csak az, hogy mennyire fog a törvény 
ez irányban kiterjeszkedni. Félek tőle, hogy csak magát az elvet 
fogja törvénybe igtatni, úgy amiként az a református egyház tör
vényeiben van, de a részletekre nem fog kiterjeszkedni. Én, és 
hiszem, hogy társaim is, jobban szeretnénk, ha a tanítói fizetésekre 
is éppen olyan részletesen és határozottan rendelkezne a törvény, 
mint ahogyan rendelkezni fog a lelkészi és a prédikáló tanítók 
fizetésére vonatkozólag, mert hiszen ez volna az egyedül helyes 
és igazságos eljárás, de ha semmi körülmények között nem volna 
ez keresztül vihető, ám kövessük a testvér református egyházat, 
ahol csak az elv van a törvényben kimondva, de már a f. évben 
tartott konvent egy határozatával arra utasította az egyházkerüle
teket, hogy gondoskodjanak a tanítói fizetések kiegészítéséhez 
szükséges összeg előteremtéséről. Mindenesetre örvendetes jelen
ség ez nemcsak református testvéreinkre, de mireánk is, mert 
igy sokkal több reményünk lehet arra, hogy a mi fizetés kiegészí
tésünk is mielőbb megoldást fog nyerni.

A be nem számított kántori fizetésekre nézve javaslatomban
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ezt mondottam : A kántor-tanítók fizetésük azon része után eső 
nyugdíj összeget, amely az -orsz. tanítói-nyugdij alapnál, épen 
mivel kántori fizetést képez, biztosítható hogy nem volt, az Egye
temes nyugdíj intézet szabályzatának megváltoztatásával, ezen 
intézetnél biztosíthassák.

Amidőn a zsinat-tanügyi bizottsága február hóban a köve
tendő elvek megbeszélése végett gyülésezett, ezen pontot egé
szében elfogadó, de már a májusi gyűlésen a szövegezésnél a részlet 
kérdéseket törölni határozta és csupán magát az elvet tartotta 
törvénybe igtatandónak, hogy azon részét fizetésünknek, amelyet 
az orsz. tan. nyugdíj alap, épen mivel az kántori fizetést képez, 
el nem fogad, az egyház tartozik biztosítani. Hogy honnét, miféle 
alapból fogja fedezni az egyház ezen nyugdíj pótlásokat, ez már 
természetesen az egyháznak a dolga, mi ránk nézve egyedül az 
fontos, hogy a kántori fizetésünk, épen úgy mint a tanítói, nyugdíj 
alapul szolgáljon, ha ezt elérhetjük, úgy egy nagy lépéssel előbbre 
jutottunk.

Ami a tanító-egyesületek szervezését illeti, ezt feltétlenül szűk 
ségesnek tartom, ezek a tanítóikar erősségei, és az előrehaladás
nak legbiztosabb alapjai, de én a megalakulást mindenütt az egy
házak, illetve az egyházkerületek által adandó rendes évi segé
lyezéssel kötöttem össze. Végtelenül sajnálom, hogy a segélye
zést törvényileg biztosítani nem tudjuk. Annyira részlet kérdésnek 
tekintik a dolgot, hogy még a tanügyi bizottságban sem tudtuk 
azt keresztül vinni.

Pedig a tanító-egyesületek kialakulása annyival inkább fontos, 
mert arra kell felépíteni a képviseltetést. Tudom, ismerem az ellen
kező álláspontot, amely nem helyez súlyt arra, hogy a tanító-egye
sületek válasszák képviselőiket, szerintük az mindegy akárki vá
lasztja, csak fuvart és napidijat adjanak. Feleslegesnek tartom in
dokolni, hogy milyen helytelen ez az álláspont. Az én felfogásom, 
amelytől el nem térít senki és semmi, az, hogy képviseltetésünk 
csak úgy és akkor járhat eredménnyel, amig a tanítói-kar maga 
függetlenül választja meg képviselőit. Ott van a református taní
tóikar, amely épen azért folytat most erős küzdelmet, hogy maga 
a tanítóikar választhassa meg képviselőit, mert a mostani rendszer 
mellett, amidőn a lelkész vezetés alatt álló presbitériumok választ
ják a tanító-képviselőket, nem juthat kifejezésre a tanítóikar óhaj
tása.

Ami az egyházmegyékben a fuvar és napidijakat illeti az az 
egész Dunántúl, s úgy tudom, hogy más vidékeken is biztosítva
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van, az egházkeriileti egyesületeket pedig segélyezni kell az egy
háznak, ha azt akarja, hogy azok egyházunk tanügyének szolgá
latába álljanak.

Nem tudom hinni, s nem tudom feltételezni, hogy egyházunk 
olyan merev álláspontra helyezkednék velünk szemben, hogy a 
segélyezést megtagadná, hiszen létérdeke, jövő boldogulása köve
teli, hogy a tanítóikart minden lehető módon magához kapcsolja.

Ami a többi ügyeinket illeti, azokra nem tudok kiterjesz
kedni, mert az alkotmányügyi bizottság javaslatát még nem kap
tam meg.

Az én érzésem az, m. t. közgyűlés, hogy ránk nézve, jobb 
lett volna ha ezzel a zsinattal pár évet várnánk. Ami dolgaink még 
nincsenek teljesen kiforrva, s nem mentek át olyan mértékben a 
köztudatba, hogy feltétlenül számíthatnánk mindazok támogatására, 
akiktől ezt a támogatást jogunk van elvárni.

Nem mondom, hiszen nem is mondhatnám, hogy az egész 
vonalon, de egy számba vehető résznél lehetetlen észre nem 
venni a bizalmatlanságot a tanítóikar iránt, ennek káros következ
ményei pedig meg fognak látszani az alkotandó törvényeken. 
Vannak, hála Isten, jóakaratu barátaink, akik minden utógondolat 
nélkül igaz szeretettel támogatják ügyünket, s szívvel lélekkel ra
gaszkodnak iskoláinkhoz, de vannak viszont olyanok is, és pedig 
sajnos elég számosán, akik nem rokonszenveznek a tanítóikar törek
véseivel, mert görcsösen ragaszkodnak ahhoz a hatalomnak látszó 
semmihez, amelylyel ez ideig is kerékkötői voltak minden ügyünk
nek.

Ami ügyünket csak egy dolog viheti előbbre, az erős taní
tói közszellem, ezt kell megteremtenünk legelső sorban, mert ez 
a boldogulásunknak alapfeltétele.

Surd, 1914 június. 2.
Sass István.



Y allástanítási módszerünk reformálása 
kapcsolatosan az evang. elemi iskolák 
vallástanítási vezérkönyve megírásának 

pályázati kiírásával
Csak az képes magát apró növendékeivel megértetni s a 

gyermeki lélekre hatni és ezért csak az olyanokból válnak úgy
nevezett jó tanítók, akik élénken és gyakran vissza tudnak emlé
kezni még öregebb korukban is a maguk zsenge gyermek 
korukra. A kis csirkéknek morzsalékká daráljuk a nemes kukori
cát s a kikelt gyönge palántát csak permettel öntözgetjük. Ne 
adjuk hát a ránk bízott gyenge, első második osztályos kis 
növendékeinknek sem a legnehezebb táplálék formájában a legel- 
vontabb ismeretközlést: a vallástanítást, mint a hogy az a mai 
vizsgáravaló előkészítés rendszere mellett tanításunk egyéb tár
gyainál úgy is eléggé agyat tömő, értelmet és kedélyt rontó 
módon, szinte elkerülhetlen.

Tudjuk mindnyájan, hogy legjobban kedveltük magunk is, 
mindjárt halló és látó érzékeink első megnyilatkozása idején: a 
mesét és versikét, — beszéd és tapintó szerveink öntudatos 
mozgatásának begyakorlása kezdetén: a dalt és játékot. Mese, 
vers, dal és játék legyenek tehát az iskolai élet kezdetén mint 
minden másban, a gyermek kedély vallásos fejlődésének megin
dításánál is eszközeink.

Mese, vers, dal és játék a vallástanítás, az erkölcstan szol
gálatában ? Igen, ezek!

A dalt, az éneklést már réges-régen, nagy Lutherünk útmu
tatása alapján használatba vettük áhitatosságunk fokozására mi 
evangélikusok különösen, iskoláinkban is csengő szent ének 
előzi meg az órarend szerint elkövetkező vallásoktatást. De, 
mintha nem énekelnénk már oly buzgósággal és oly gyakran, 
olyan sokat, hogy úgy fejezzem ki magamat ? Hajtja a tanítót a 
tananyag bőséges, feldolgozásának, a vizsgára kitűzött póstamun- 
kája. Pedig, akár egyebet se tennénk az alsóbb osztályokban 
kis növendékeink vallásos érzületének fejlesztésére, mint éne
kelnénk. (Osztatlan iskolában természetesen a nagyobb növen
dékekkel közösen, nem külön, mert bizony a hat-hét éves korúak 
hangszálai még nagyon fejletlenek s nem valami művészi hatá
súak a maguk épülésére sem.)
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Régi „mester“-tanítóelődeink továbbá verses imákat és 
erkölcsi versecskéket-mondókákat tanítottak be a kicsinyeknek s 
ezeket is csak úgy játszva akként, hogy mig a reggeli isten- 
tiszteletnél a templomban kántorkodtak, addig valamely ügye
sebb fiú vagy leány növendékük segítségével karban (chorusban) 
mondogatták a verset, a fűtött tanteremben a nebulók. Ma ezt 
fárasztónak tartjuk gyermekeinkre nézve, pedig nem fárasztó az, 
mert a közös recitálást játéknak veszi a gyermek, a közös mun
kát nem unja. (Természetesen azzá is lenne, ha félóránál is 
tovább tartana, a másik félórára ezért már rajzolást kell elren
delnie a templomba távozó tanítónak.) Azok közül a régi verses 
mondókák és Ruttkay Sándor sajgótarjányi lelkész gyönyörű 
verses imáiból válogattam ki én is egy egész évi tananyagot az 
első osztály számára, akképen, hogy azokkal a főbb erkölcsi és 
vallási igazságokon végig vezettem kis növendékeimet. S efféle 
erkölcsi és vallási igazságok megerősítésére alkalmas kis emlé
keztetőket képeznek ezek a rövid versecskék annak a kis sereg
nek kedély világában, mely ott ül előttünk, annyira ártatlanul, 
hogy az otthonból még azt sem hozta magával, hogy csenni, 
hazudni, káromkodni, trágárkodni nem erények, hanem bűnös 
cselekedetek ! Gyorsan kell ezeknél hatással lennünk, nem elég 
s nem alkalmas erre az a tantervszerű 12 bibliai történet, a 
melyek nem ezeknek a szülői házból hozott lenyesendő fattyú hajtá
soknak eltávolítása szempontjából, hanem a bibliai ismeret tanévekre 
felosztotttananyagának elvégzése okából vétettek föl; válogatvaugyan, 
de csak a tartalom megérthetése, nem pedig az otthoni gondat
lan nevelés ferdeségeinek első és gyors eltávolítása érdekében.

A bibliai történetek először is hosszúak erre a célra, nagyon 
megrövidítve pedig értékükből veszítenek.

Meg kell őket: idő, táj, ottani szokások stb. szerint magya
rázni ; azután betanítani kikérdezni kell; majd tanulságokat 
levonni s hozzá még legtöbbször már nagy, felnőtt emberek 
élettörténetéből, eseményeiből. Ezek a tanulság levonások néha 
erőltetettek, rendszertelenek is: mint mikor Ezsau és Jákób csa
lási jelenetét csak azért beszélte el az egyszeri tanító, hogy 
tanulságúl odaállítsa növendékeinek mennyire szófogadó fia volt 
anyjának Jákób.

A hivatalos tanterv nyomán haladva, nem jut elég idő és 
nem jut kellő és elég anyag az erkölcsi igazságok és tanulsá
gokra. Ezért én az első osztály tananyagáúl : az Egyetemes 
Tanügyi Bizottságnak akkor, amikor a Vallástani Vezérkönyv
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megírására fölszólítani kegyes volt, az én, majd fölolvasásom  
után, kartársaimnak rendelkezésére bocsájtandó kis („A ceglédi 
ágh. ev. elemi iskola első osztályának hit- és erkölcstani tan
anyaga versecskékben és apró elbeszélésekben“) című vezér- 
füzetecskémet voltam bátor ajánlani! Szemelvényeket szívesen 
közlenék itt lapunkban is, de nem akarnék szerénytelenül vissza
élni a lapunkban rendelkezésre álló térrel és kartársaim figyel
mével. Sajnos azonban a tanterv már készen, elfogadva és 
elrendelve volt és az én ajánlásom elkésett. Engedelmet kaptam 
ugyan a tantervtől annyiban függetlenül kidolgozni a Vallástaní
tási Vezérkönyvet, úgy a hogy jónak látom, de még is a tanterv 
tananyagának és tanmenetének keretében. Akárhogyan próbál
tam azonban ilyen direktívával a dolgot, miután az én alapgon
dolatom az első és második osztály tananyagának beállításánál 
egész más, nem tudtam sem az én nézetemet a tanterv korlá
tainak alárendelni, sem az én módszerembe a tanterv tananyagát 
beleilleszteni.

Különben is egy ilyen Vallástanítási Vezérkönyv (az elemi 
iskola mind a hatosztálya számára) megírása nagy munka; ha 
csak 4—5 tanórát dolgozna is föl valaki minden osztály tananya
gából. És ezt csak úgy pályadij nélkül nem is fogja senki vál
lalni. Nem magamra célzok, mert nekem megtiltotta orvosom 
ezt a vállalkozást.

Tehát első sorban kötetenként legalább 100—200 koronás 
pályadij volna kitűzendő a Vezérkönyv megírására, hiszen annyit 
kap egy egy népies elbeszélés is a Luther-társaságtól. Azután 
legalább három részbe osztva: külön az I — 11-ik, külön a 
111—IV-ik és külön az V— VI ik osztály számára volna kiírandó 
ez a Vezérkönyv pályázat.

Egyelőre talán elég is volna csak az 1—Il-ik osztály szá
mára szolgáló tananyag Vallástanítási Vezérkönyvét megiratni. 
Ez a legfontosabb, mert ha jól kezdi, a Vezérkönyv által 
vezetve bármely fiatal kartársunk a maga dolgát a Vallástanítás 
terén majd megtalálja az a további teendőkre nézve magától 
a további utat, majd mestere lesz maga magának azután.

Visszatérek azonban Vallástanítási módszerem további is
mertetésére. Nem szükséges talán mondanom, hogy a versecs- 
kéket sem lehet csak úgy szárazon minden értelmezés, magya
rázás nélkül betanítanunk. Bár ezekhez a nagy gonddal össze
válogatott versecskékhez alig kell magyarázat. Ráismer azokban 
a gyermek önmagára, saját hibáira és saját erényeire. Még



inkább azokban a kis mesetörténetekben, amelyek különö
sen az ő kis világát tárják eléje. A két kis árvát, — a 
Jancsit és Erzsit, a becsületes Pistát stb. magyarázat nélkül 
is megértik. Bibliai történeteink közül csak: a tizenkét éves 
Jézusról szólót találtam az első osztálybeliekkel folytatott 
vallásos beszélgetéseink sorába beilleszthetőnek s a kará
csonyesti várva-várt »Jézuska» születése történetét. De ezt sem 
az egyházi főünnepek ismertetése céljából, mint a hivatalos tan
terv, a mely azután (ennek céljából) Jézus halálát és feltáma
dását is fölvette tananyagul. Ne halassuk meg kérem szeretettel 
Jézust a mi kis hívőink előtt, mikor még igazán életre sem kel
tettük Őt szivecskéikben!

Ezekkel a versecskékkel, elbeszélésekkel, szent énekekkel 
és versesimákkal az első osztálybeli kis apróságainkban egy kis 
általános erkölcsi látókört rögzítettünk meg, amit föntebb is 
jeleztem. Üres kis lépsejtecskék elkészítéséhez is hasonlíthatnám 
ezt az első alapozást, a melyekkel készen áll kis növendékeink 
szive és lelke a későbbi tanévek folyamán fokozatosan becse
pegtető vallásos hit és erkölcsi igazságok befogadására. Heten
ként csak két félórás beosztásban és folytonos ismételgetése 
között a már tanultaknak teljesen elég ez a tananyag az első 
osztály számára is. Természetesen még az ismétlések alkalmával 
sem szabad szárazon a verseket^és meséket fölmondatnunk, ha
nem mindig beszélgetés formájában.

* **

A második osztályban következhetik azután a mi ágh. 
evangélikus keresztyényi vallástanításunk rendszeres megkez
dése, még pedig akár káténk szerinti sorrendben, akár bibliai 
történeti egymásutánban.

Még egészen kezdő tanító koromban akadt a kezembe két 
igen jeles könyvecske : a németül megirt Wiedemann-féle „Ho
gyan beszélem én el az én kicsinyeimnek a bibliai történeteket." 
(Wie ich meinen kleinen die biblischen Geschichten erzähle.) 
és Bánhegyi István „Vallás- és erkölcstani vezérkönyve, Buda
pest, Franklintársulat 1874.“ cimüek. Ennek a két könyvecskének 
szellemében és modorában tudtam én kis növendékeimnek érző 
szivecskéikhez hozzáférkőzni és természetesen úgy, hogy ebben 
a munkámban nem zavart sem a tanterv, sem a vizsga és nem 
zavartak, köszönettel adózom érte : sem lelkészünk, sem körlel

I \ _ 1 —  3 4 6  —
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készeink, mert ők maguk is mindenkor gyönyörködtek az ered
ményben, amely nem annyira tudásban, mint inkább a vizs
gálatok alkalmával is bemutatott áhítatos beszélgetésekben 
nyilvánult.

Teljesen beszélgetési alapon és semmiképen sem feleltető 
módszerrel kell kezelni a hit- és erkölcstani igazságok tanítását 
a kezdő fokon : az első két osztályban és különösen a második 
osztályban. Vagy is úgy értem ezt, hogy a vallástanítási órában 
csak az felel, aki jelentkezik, akinek érzelem húrját sikerült 
épen kérdésünkkel megrezegtetnünk, amelyik kis növendékünk 
szemében épen fölcsillogni látjuk az áhitatos hangulat szólásra 
késztető kívánságát.

Természetesen ezen vallástanítási beszélgetéseket olyan 
élénkséggel és változatosággal kell a tanítónak vezetnie, és 
tovább-tovább szövögetnie, hogy az mindig érdekelje kis hall
gatóságát, jobban mondva velünk beszélgető kis társaságunkat. 
Ezen beszélgetések alatt, tehát a vallástanítási órában még inkább, 
mint egyébkor a tanító hanghordozása, taglejtése inkább kissé 
túlzó legyen, mint színtelen.

Fiam, a ki Amerikában: Pittsburgban konsuli attache, most 
itthon töltött vakációzása közben, nem győzte azt a csodás 
hatást elbeszélni, amelyet egyik hires amerikai prédikáló vándor 
apostol: Billy Sundaij (Billisöndő) . . . .  úr szinészkedő 
előadásával, még előző métajátékos mester foglalkozása közben 
megszokott ügyes tornaszerü taglejtéseivel közönsége előtt elér. 
Pedig nem orfeumi léhaságok előadásával, hanem a legszentebb 
vallási érzelmek hangoztatásával, erkölcsi igazságok fejtegetésével 
és istenes életre búzdításával, egy nagy magával hordozható 
20,000 embert befogadni képes templomsátorában, amelybe 
még beléptidijat is kell fizetnie hallgatóságának. És ez az óriási 
templomsátor naponként zsúfolásig megtelik mindenrendü rangú 
amerikai polgárokkal és azok családjaival. Előre hirdetett isteni- 
tiszteleti előadásainak idején szünetel minden gyári munka, min
den üzleti és hivatalos élet, — bezárvák a korcsmák és egyéb 
mulatóhelyek, bezárvák még az evangélista angol templomok is, 
mert maga a papság is ott ül a hallgatóság soraiban híveinek 
élén, a kiket maga vezetett el a fanatikus prédikátor előadásaira. 
Ez pedig megkezdvén predikálását Istenről, Jézusról, az Ó- és 
Újtestamentomból, Újságcikkek rémes történeteiből és magaszőtte 
mesékkel órák hosszat leköti hallgatóságának figyelmét: sir, 
szeret, ököllel veri mellét, kitárja karjait és végre kimerültén



összerogy. Hatást keres és hatást ér el 1 Közönsége mélyen 
megrendülve, szent érzésektől avagy borzadálytól áthatva, istenes 
életfogadalmakkal, tivornyát és korcsmázást megutálva, közjóté
konyság gyakorlására felbuzdulva, felebaráti szeretet melegével 
és keresztyényi áhítattal hagyja el a nagysátort 1 És a vándor 
prédikátor előadásának varázsa még heteken és hónapokon át 
is meglátszik hallgatóságán. A verekedések és késelések ritkáb
bak, a vendéglősök helyiségei konganak, a józan életűek száma 
növekedik s az állati módon dolgozó munkás sereg bőséges 
keresetéből a takarékpénztárakba is jut betét formájában. És 
mitől van ez a csodás hatás? Kizárólag és egyedül az előadás 
élénkségétől, a tömeg lelkekre nagy befolyást gyakorló túlzástól, 
az elbeszélések, megtörtént és költött események szinte mozi- 
szerűen lepergő elprodukálásától, mert úgylátszik jól megfigyelte 
ez a Vándorprédikátor még egykori cirkuszi mutatványai közben, 
hogy százféle módon lehet a közönségre hatni, de hatni kell 
reá külsőségek által is.

Megállók azonban és nem folytatom tovább ezen hatás
vadászat jellegzését, mert könnyen félreértés származhatnék 
belőle, az nevezetesen, hogy én hasonló eljárást ajánlok tanító
társaimnak reformul Vallástanításunk módszerében. Nem, még 
ilyen amerikai módszerre nincsen szükségünk, de tanuljuk meg 
Billi Sundaij úrtól, hogy nem retorikai szabályok szerint fölosz
tott, először, másodszor s harmadszor kívánt fejtegetésekkel és 
nem: „Mit tesz ez?“ . . .  . mit tesz az? . . .  . kikérdezéssel, 
vagy kátészerü feleletek begyakorlásával kellene vallástanításun
kat kis növendékeinkre nézve szorongó érzések rettegett órájává 
tennünk, — hanem nyájasan és kedvesen, élénken és áhitatosan, 
felhevülve és elszomorodva, suttogva és kitörőén ragadjuk 
magunkkal kis hallgatóságunkat, előre kikeresve versben, mesé
ben, bibliai történetekben, imákban, énekszövegben a legalkal
masabbat, hogy áhítatot és meleg érzelmeket, felhevülést és 
elszomorodást, csodálkozást és sejtést keltsünk a kis lelkekben. 
És ne tévesszük szem elől, hogy ezen hatásokra épen ebben a 
7—10 éves korban legfogékonyabbak növendékeink, azután 
már kamaszodnak, durvábbak lesznek és kisiklanak reájok való 
hatásunk alól. Mint Billy Sundaij úrnak fanatizálnunk kell nekünk 
is kis hallgatóinkat, hitet kell bennük ébresztenünk, nem pedig 
hitünk és vallásunk szent alapelveit értelmeznünk és boncol
gatnunk.

A Bánhegyi és Emericzy Vezérkönyv mindjárt a IV., V.,
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VI., VII. és VlII-ik parancsolatok címe alatt csoportosítja az 
oda illő elbeszéléseket, verseket, bibliai történeteket, imákat és 
szent énekeket olyan széles (mederben meginduló) terjedelem
ben, hogy nem tudja, nem is sejti a gyermek sereg, hogy ők 
most parancsolatokat tanulnak, de érzik, hogy így kell csele
kedniük, ahogyan ezekről beszélgetnek, ahogy ezek a kis 
történetek és versek nekik a jót és rosszat példázzák.

Lehetetlenséget kívánna azonban a tanítótól az a Censor, 
aki a vizsgán azután precíz betanult feleleteket forszírozna a val- • 
lástanból.

Nincsen arra idő, hogy most ezen rövid fölolvasásom 
keretében bemutassak ilyen beszélgetést. Szívesen rendelkezésére 
fogom bocsájtani az adataimat és összegyűjtött anyagomat annak 
a kartársamnak, a ki kedvet érez magában a Bánhegyi és Emiriczy- 
féle vezérkönyv átdolgozására, amely könyvkereskedési úton 
talán már nem is kapható.

A harmadik osztály számára ugyan ilyen beszélgetési alapon, 
de már csak bibliai történetek bevonásával az I., II., lll-ik, továbbá 
a IX. és X-ik parancsolatokat kell feldolgozni, főleg az ótesta- 
mentomból. Második félévre maradnának: a ll-ik oszt. tananya
gába már beszőtt bibliai történetek és Jézus gyermek koráról 
szóló történetek ismétlése után: Jézus és tanítványai, kánai 
menyegző, naini ifjú, ötezer ember megelégítése, Jézus a ten
geren, bélpoklosok meggyógyításáról szóló csodák, a tékozló fiú, 
a szamaritánus, s a gazdag és Lázárról szóló példázatok. Végül 
Jézus halála és feltámadása, egész rövid szövegben.

Itt már, ezen a fokon, a harmadik osztály rendszeres biblia 
történeti tananyagának megrögzítésére már, könyv nélkül való 
betanulásra alkalmas, egész rövid szövegben megirt könyvecskét 
is adhatunk növendékeink kezébe. Ismétlem olyan rövid szö
veggel, amilyennel csak lehet, az én könyvecskémben p. o. a 
kánai menyegző 18 sor, a nairni ifjú 11 sor. Ne legyenek ebben 
a könyvecskében sem énekversek, sem bibliai idézetek, sem 
tanulságok, mert ez mind zavaró. Ha van rá idő, Írasson és 
tanultasson ilyeneket is a tanító, de most, mikor minden tanév 
6—8 heti járványszünettel csonkul, maguk a betegségek is másik 
6—8 hétre leütik a lábáról tanítványaink jó részét, s van föld
rajzi tankönyvecskéje is annak a kis 8 — 9 éves harmadik osztályos 
növendékünknek, gondoljunk vissza ismét gyermek korunkra, 
könnyű volt-e nekünk az a szöveg tanulás? Soha sem volna 
szabad több lecke szöveget feladnunk, mint amennyit legutolsó
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növendékünk is könnyen megtanulhat, de azután ezt a keveset, 
épen a vallásból mindenkinek tudnia kell!

*  **

A negyedik osztály tananyagául én legszívesebben az egyház- 
történetet állítanám be. Kihagyandónak. kikapcsolandónak jelentem 
ki a zsidók nemzeti történetét sorrendben tárgyaló összes, ta- 

, nulság nélküli ótestámentomi történeteket: az Ézsau és Jákob, 
Gedeon, Sámuel, Saul, Dávid, Absalom, Salamon és lllés-ről 
szólókat. Majd a VI ik osztályban olvassák ezeket magából a 
Bibliából.

S ugyancsak a Vl-ik osztályba utalnám a nehezebb ujtestá- 
mentomi példázatok olvasását és tárgyalását is, milyenek: a Mag
vetőről, a Konkolyról, a Mustármagról, a Kovászról az Irgal
matlan szolgáról valók. A kaparnaumi századosról, a Samariai 
asszonyról, Mária és Mártáról, valamint a passziói szent történetek 
részletes szép leírását is, melyeket a sorrend kedvéért már a 
Ill-ik osztálynak irt elő a hivatalos tanterv, ezek: Jézus bevonul 
Jeruzsálembe és megtisztítja a templomot, az Utolsó vacsora, 
Gecsemáné, Jézus a főpap előtt, Péter és Júdás, Jézus Pilátus 
előtt, Jézus niegfeszíttetése, Jézus feltámadása, Jézus mennybeme
netele s a Szentlélek kitöltése, — mindezeket szintén a bibliából 
való olvasásra osztanám be, Pál megtérését pedig az Egyház- 
történetbe. Ugyan mire is való volna jó az a sok szöveg? Meg
marad az ilyen olvasásra is terjedelmes szöveg szószerinti emlé
kezetében iskolás növendékeinknek? Ellenben olvasás által is 
bevéshetik ezeket szivecskéik táblájára majd hatodik osztályos 
növendékeink a biblia olvasási szent gyakorlatokon, amelyeket 
talán legmegfelelőbben játékos istentiszteleteknek, templomjáté
koknak nevezhetnék.

A hatodik osztály számára maradna azután még a Káté is, 
de abból csak az Imáról, vagyis a Miatyánkról szóló hét kérés és 
a Hitről, vagyis a Hiszekegyről szóló rész.

Bibliaismertetés: a kanonikus és apokrifus, a történeti, 
tanítói és prófétai könyvek, — a keresztségről és úrvacsoráról 
szóló tan, — az 1681-iki országgyűlés, a türelmi parancs, az
1791., 1848., 1868. és az 1894-iki országgyűlések reánk és isko
láinkra vonatkozó törvénycikkei s az Evangélikus egyház Alkot
mánya mind a konfirmációi oktatásra maradnának. Ne kívánják 
fiatal lelkészeink is, hogy az ő könnyebbségükre ezekre is elő
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készítve adja kezükbe át az iskola a növendékeiket. A konfirmá
ciói előkészítés az ő legszentebb apostoli kötelességük. Tudjuk 
azonban, hogy a soha nem pihenő gyermeki lélek mindig újabb- 
újabb dolgokat kiván szellemi táplálékul s a még nem hallottak 
iránt jobban érdeklődik; ne legyen tehát már ezért sem a kon
firmációi előkészítés az iskolában tanultak ismétlése. Úgy azután 
több ideje marad majd a tanítónak Vl-ik osztályú növendékeivel 
a szent énekek folytonos gyakorlására, biblia olvasásra és formá
lis iskolai gyermek-istentiszteletek rendezésére, diakon és diako- 
nissziai, ifjúsági és nőegyleti ténykedések játékos megismer
tetésére.

Egy kis kitéréssel itt kívánom még azt megjegyezni, hogy 
mivel a polgári iskolák és gimnáziumok első és második osz
tályos növedékei kevés kivétellel mind a népiskola IV-ik osztá
lyából lépnek át, ezen középiskolák tananyagának és tanítás 
módszerének teljesen azonosnak kellene lennie az elemi iskola
V. és Vl-ik osztályának tananyagával. Nagy megkönnyebbülés 
volna ezeknek is szegényeknek, ha legalább a Vallástanból nem 
kellene magolniok és a mi még ördöngősebb, — megbukniok.

* >1» #

Igen megörültem a „dunáninneni ágh. evang. egyházker. 
Tanítók Szava f. évi 11-ik számában Novák Mihály: „Vallás- 
tanításunkról“ cimü cikkének. Szeretném azt itt felolvasásommal 
együtt közreadni, de talán majd megengedi Írója, hogy akár Év
könyvünkben, akár az Evangélikus Népiskolában is közöltessék 
az ? Velem együtt, ő is kikapcsolandónak véleményezi a vizsga 
alkalmával elhangzó recitatiós vallástanítási feleléseket, a hit és 
erkölcstani és bibliatörténeti tankönyvecskék szövegének bőségét.

Én is ezeket hangoztatom, az igazi reform pedig az volna, 
hogyne is legyenek vallástanulási tankönyvek,— ne legyen lecke
feladás, ne legyen leckefelmondás, ne legyen vallástanból recitáló 
felelés — hanem legyenek igaz belsőségteljes vallási beszélge
tések, amelyek fölöleljék az egész vallástanítási tananyagot. 
Hozzáértő Cenzor azért egy-egy szófeleletből is meggyőződhetik 
arról, hogy fölvette-e vallástanítási beszélgetéseibe a tanító a 
kiszabott tananyagot.

Alexy Lajos.
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A munkaiskoláról.
Századunkat talán leginkább a minden téren tapasztalható 

rohamos fejlődés és haladás jellemzi, ami elől sem az egyes 
ember, sem pedig az emberek közössége : az állam, a társadalom 
sem vonhatja ki magát. Mennyivel kevésbbé az iskola, melynek 
mindenkori legfőbb célja az volt, hogy a hazának lelkes fiakat, 
az egyháznak buzgó híveket és a társadalomnak hasznavehető 
tagokat neveljen.

S a haza, az egyház a társadalom fejlődésével és átalakulá
sával az évszázadok folyamán, az iskola is megváltozott, mert 
lépést kellett tartania kora igényeivel.

A mai népiskola ellen sok a panasz. S ha a túlzóknak nem 
is adunk mindenben igazat, mégis be kell vallanunk, hogy a 
népiskola rendszere elavult, reformálásra van szüksége. Ezt külö
nösen Svájc- és Németország érezte s addig keresett és kutatott 
egy új népiskolai rendszer után, mely a mai kor igényeinek töké
letessebben megfelelne, még meg is találta az u. n. munkaisko
lában.

A mai népiskola rendszere, mely mennél nagyobb elmé
leti tudás megszerzésére fekteti a fősúlyt, még abból az időből 
való, mikor az atya gyermekei segítségével végezte mesterségét, 
mikor tehát a gyermek a szülői házban megtanúlhatta mindazt, 
amire a jövő hivatásához az életben szüksége lesz. Akkor tehát 
az iskolának az volt a feladata, hogy arra tanítsa a gyermeket, 
amit otthon nem tanulhatott meg: Írni, olvasni, számo'ni, esetleg 
egy kis föld- és természetrajzra, történelemre.

Ma ellenkezőleg áll a dolog. A gyermek a szülői házban 
rengeteg elméleti, de annál kevesebb gyakorlati ismeretet szerez. 
Most tehát az iskolának megint a megváltozott viszonyokhoz kell 
alkalmazkodnia s a gyermeket munkára kell tanítani. És ez a 
munkaiskola célja.

A munkaiskola eszméje még túlságosan új ahhoz, hogy 
már teljesen kiforotta volna magát, általános lenne és túl volna 
az ellenpárt támadásain.

De mindaz az ellenszenv, mellyel az új irány sok paeda- 
gogusnál találkozik, csak a munkaiskola szó helytelen értelme
zéséből ered, mert egyesek azt hiszik, hogy a munkaiskola kész 
mesterembereket akar nevelni, s egészen helyesen hangoztatják, 
hogy ez nem lehet a népiskola feladata.
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Lássuk tehát, hogy mi is tulajdonképen a munkaiskola, mi
ben különbözik a mai elméleti iskolától, mi a célja és milyen 
hasznot remélnek hívei az uj iránytól a jövő generáció 
számára.

A munkaiskola a cselekvés iskolája, mely tehát a kéz hasz
nálatára tanít. Ahol tehát a tanuló nem csupán fülével és szemé
vel, azaz hallással és látással szerzi meg az ismereteket, hanem 
tapintással és simogatással, vagyis kezével is, mely a legalkalma
sabb szervünk tiszta és alapos ismeretek szerzésére, de a melyet 
a mai rendszer úgyszólván egészen elhanyagol s az örökös kéz
kulcsolással még a természetes gesztusokat is lehetetlenné teszi. 
Mindamellett „munkaiskola csak ott követeli a kéz munkáltatását, 
ahol az új ismeretek megszerzésére vezet,“ mert máskülönben 
tényleg csak időpazarlás lenne.

A munkaiskola nem elégszik meg a szóbeli felelettel, mert 
tudja, hogy még a helyes felelet sem tételez fel mindig biztos 
tudást és egészen tiszta képzeteket. Hanem megköveteli, hogy a 
gyermek a tanultakat leírni, lerajzolni és főkép kiformálni tudja, 
persze eltekintve a formai tökéletességtől és művészeti kiviteltől. 
Az ilyen munkánál a tanuló rögtön tudása fogyatékosságára, ez 
újabb és behatóbb szemléletre készteti, minek következménye a 
biztos tudás és alapos ismeret. S mivel az, amit a tanuló maga 
csinált, maga tapasztalt, kitörülhetetlenűl belevésődik a leikébe, 
az ilyen ismeret sokkal maradandóbb lesz, mint az elméleti, 
könyvből szerzett, sokszor bemagolt tudás, ami csakhamar elröp
pen, mert hiányzik belőle a kapocs a való élettel.

Azért a munkaiskola nem mennél tökéletesebb szemléltető 
eszközöket követel, hanem kézzelfogható szemléletet, azaz tápasz- 
talatot. Abból indúl ki, hogy nem szemlélet vezette az emberi
séget a művelődés hosszú útján a kőtől az acélig, nem szem
lélet tanította hidak, alagutak, gőzhajók, autók és repülőgépek 
építésére, hanem egyedül a tapasztalat, a munka. Azért a munka
iskolában nem mutatnak a tanulóknak egy tökéletes, hajszálfinom 
mérleget, hanem mindegyik maga készít magának egyet, ha az 
még oly primitiv is, mert így „a tudományos megismerés saját 
tapasztalaton alapszik."

Hiszen már Pestalozzi is hangoztatta, hogy mennyivel tisz
tább ismereteket szerez az ember az által, amit tesz, mint az
által, amit lát, vagy plane csak hall.

Így tehát a munkaiskola nem hagyja parlagon heverni a
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gyermek munkaösztönét, hanem kiragadja abból a passzivitásból, 
amire a mai rendszer azáltal kárhoztatja, hogy a kész ismerete
ket mintegy ezüsttálcán nyújtja a  gyermeknek ama főtörekvése 
miatt, hogy a tanítási anyagot mennél könnyebben felfoghatóvá 
tegye. „A munkaiskola a gyermeket aktívvá, cselekvővé teszi, 
amennyiben a növendékek a feladott leckéket nem tanulják, ha
nem feldolgozzák, a tanító meg nem magyaráz, hanem a metó
dusokat ismerteti meg a gyermekekkel, melyek alapján maguk 
szerezhetik meg az ismereteket és felfogási fokukhoz mért 
problémákat állít eléjük, melyeket önerejükből kell megfej
teniük.“

S ami nem kevésbbé fontos, a gyermek munkaközben tet
szése szerint mozoghat; nem kénytelen a fegyelem szent nevé
ben órahosszat moccanás nélkül ülni a kényelmetlen iskolapado
kon. Sőt a munkaiskolában nincsenek is padok, hanem csupán 
összetolható és széthúzható asztalok, mellettük pedig szintén 
mozgatható székek.

Aztán a gyermek kénye kedve szerint beszélgethet és kér
dezhet is. Azt hiszem, a gyermekszobából az iskolába került 
gyermeknek legnehezebb megszokni azt, hogy otthon mindig ő 
kérdezett, ha valamit nem értett, most meg mindig tőle kér
deznek, s majdnem mindig olyan dolgokat, amiket szintén nem 
ért. Csodálom, hogy a nagy paedagógusok csak most jöttek rá 
a mai rendszernek ama nem legkisebb fonákságára, hogy a 
anító, aki tudja a dolgot, kérdez, és a gyermek, aki nem tudja, 
kénytelen felelni. A helyes mód a munkaiskola módja, ahol a 
gyermek kérdez és a tanító felel.

Ezáltal nagyjából a gyermekek maguk határozzák meg a 
tanítás anyagát, a tanító legfeljebb csak irányítja, s azért a 
munkaiskolában hetekre beosztott és pontosan betartott tanme
netről természetesen szó sem lehet. Ép oly kevéssé órarendről, 
sőt az egész tantervnek is meg kell változnia. A munkaiskola 
csak az egész iskolai év alatt elvégzendő anyagot határozza 
meg. A többit teljesen a tanítóra bizza. A munkaiskola tehát 
ismét újabb és nehezebb követelményekkel lép a tanítóhoz, 
kinek viszonya az iskolához és tanulókhoz is teljesen megvál
tozik. Többé nem a gyermekek fölött áll, hanem mellettük ; nem 
úr és parancsoló, hanem jó barát és pajtás; nem elméleti tudós, 
hanem munkás és művész. Nem az a fő, hogy teljesen tudjon 
kérdezni, hanem, hogy teljesen tudjon felelni, nem az, hogy
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érdekesen tudjon magyarázni és előadni, hanem, hogy a szerszá
mokkal legügyesebben tudjon bánni.

A munkaiskola számol azzal, hogy a gyermek, mikor átlépi 
az iskola küszöbét, még nem érett a rendszeres tanításra. Azért 
erre előbb alkalmassá iparkodik tenni, még pedig a legtermé
szetesebb módon nem szakít a gyermek előbbi életmódjával, 
hanem folytatja azt: játszik vele.

S az első fokon tényleg játszva szerzi meg a gyermek a 
munkaiskolában mindazokat az ismereteket, melyeknek sokszor 
oly nehezen jut birtokába a mai rendszer mellett.

Rain tanár a gyermek első iskolai munkájául alakítást és 
rajzot követel nem pedig Írást és olvasást. Azért a tanítás kez
dete a munkaiskolában nem is egyéb mint csupán játéktól és 
kéziigyesítő gyakorlatoktól kísért beszéd- és értelemgyakorlat. 
A gyermek kérdez, a tanító vagy más gyermek felel. S amiről 
beszélgetnek, azt szálakból, pálcikákból, borsókból, építőkoc
kákból kirakják, később lerajzolják, plasztilinából kiformálják, 
máskor végig játsszák. Egy gyermek elmeséli, hogy a boltban 
volt anyja számára valamit vásárolni; ez elég ok, hogy erről 
játsszanak: árulnak, vesznek, alkudoznak, pénzt váltanak, kiadnak. 
Közeledik karácsony, husvét. Lerajzolják a jeleneteket; készítenek 
karácsonyfadíszt, formálnak húsvéti tojásokat, befestik, minden 
gyermek a maga Ízlése és terve szerint. Közeledik a mama vagy 
apa születése- vagy nevenapja, mindjárt csinálnak valami kis aján
dékot, ami igen alkalmas a gyermeki kedély művelésére; s az a 
körülmény, hogy a munkaiskolában a gyermek mindig csak 
használható tárgyakat készít, nagyban fokozza mindkét fél örömét.

S ez a tanítás már mintegy belevezeti a gyermeket a számo
lásba is. Mert ha lovat formál, megtanulja, hogy annak 4 lába 
van, a cserebogárnak 6, tehát kettővel több. Lerajzolja a munka
termet, az otthoni lakószobát s megtanulja, hogy az egyiknek 6, 
a másiknak 3 ablaka van, tehát együtvéve 9 s így tovább. S így 
játszva, de mindig konkrét esetekből, észrevétlenül, de saját tapasz
talatból megtanul számolni s ezzel kapcsolatban méregetni is.

Az irás-olvasás tanításánál a munkaiskola legérdekesebb 
vívmánya mindenesetre az önkészítette olvasókönyv. A tanító a már 
eléggé érett gyermekekkel valami konkrét esetből, pl. egy név
ből kiindulva, megismerteti az egyes belüket, ezeket előbb szál
ból, borsóból, pálcikákból kirakják, aztán leírják s végül kis 
kézinyomdájukkal maguk nyomtatják olvasókönyvüket, az egy
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másután megismert betűkből mindig újabb és újabb szavakat, 
majd mondatokat, elbeszéléseket rakogatva össze.

Hasonlóan készítik a felsőbb fokon irodalmi olvasóköny
veiket is. A hallott verseket, elbeszéléseket, kivonatokat leírják 
füzeteikbe s alkalomadtán az újságokból és folyóiratokból kivá
gott megfelelő képekkel díszítik, legtöbbször maguk illusz
trálják.

Az első földrajzi ismeretek megszerzése még fokozottabb 
mértékben alkalmas a gyermek öntevékenységének kifejtésére, 
mint a beszéd- és értelemgyakorlatok s még inkább megköve
teli e sok, jól előkészített s nem csak a puszta véletlenre alapí
tott sétát és kirándulást.

Sétaközben ismerkednek meg a gyermekek a hegy és 
völgy, forrás és patak, folyó és tó, gyalogösvény, országút és 
vasút, az alföld és felföld fogalmával s visszatérve az iskola ud
varán homokból, vagy a munkateremben tésztából, agyagból 
vagy plasztilinából elkészítik a látott és bejárt vidéket. Beszélge
tésközben néha azt is meg kell említeni, hogy vannak tőlünk 
távol eső vidékek más éghajlattal, más terményekkel, más szinü 
emberekkel s így a távolság képzete is korán kezd derengeni a 
gyermek lelkében.

A természetrajz tanítása nemcsak a gyermeket viszi ki a 
szabadba, hanem a természetet is beviszi az iskolába. Mert a 
munkaiskola nem képen vagy preparátumokban szemlélteti a 
növényeket és állatokat létük egy-egy pillanatában, hanem meg
követeli azok megfigyelését fejlődésük minden stádiumában.

Azért van minden növendéknek külön ásvány gyűjteménye, 
melyet maga szedeget össze, külön aquáiiuma, melyet maga 
lát el állatokkal és növényekkel ; maga tenyészt hernyókat, 
méheket, termeszt gombákat, csinál dugványokat és oltogat, gon
doz cserépnövényeket, mialatt megfigyeléseit naponta pontosan 
feljegyzi s dolgozik az iskolakertben, melynek páratlan ismeret
terjesztő voltát és kiváló nevelő hatását igazán csak a munka
iskola méltatja eléggé és aknázza ki teljesen.

A gyermek megismeri ott a jó és rossz földet; megtanúlja 
annak művelését és javítását; tanúi a kerti szerszámokkal bánni, 
aztán fúrni, faragni, mérni és számolni; megismeri a hasznos és 
kártékony rovarokat; megfigyeli a növény fejlődését a csírázástól 
az érett magig; megtanúlja a termés értékelését, az idő beosz
tását és kezd az idő viszontagságaival számolni. S emellett idejét7 
hasznosan tölti; nem ér rá éretlen csintevésekre; fizikai, szellemi
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és erkölcsi ereje szemlátomást nő, felelősség és kötelességérzete, 
türelme és kitartása fejlődik; megszereti a természetet és munkát 
ami egész életére megóvja az unalomtól és rosszaságtól.

De a föld megművelése jó alkalmat szolgáltat az első tör
ténelmi ismeretek nyújtására is, mert visszapillantást enged az 
ősember primitiv eszközeire és munkájára s az emberi művelődés 
fejlődésére az évezredek folyamán. A munkaiskolában nem is a 
politika, hanem a kultúra története a fontos, mert hiszen a 
kultúra története nem egyéb, mint az emberi munka története 
s a gyermeket az előbbinél jobban is érdekli.

Pedig a mai történettanítás inkább az előbbire fekteti a fő
súlyt, s a gyermek sokkal többet tanúi azokról a nagy férfiakról, 
kiknek neve ezrek vérével van a történelem lapjaira feljegyezve, 
mint azokról, kik csendben munkálkodva sok nagy jót cseleked
tek az emberiséggel.

A gyermek öntevékenysége itt történelmi munkák olvasásá
ban, történelmi olvasó- és képeskönyvek összeállításában, múzeu
mok és történelmi nevezetes helyek meglátogatásában nyilvánúl.

A fiz ika  tanításánál a megértés miatt szintén fontos az 
egyszerűbb eszközök elkészítése, de már nem ebben rejlik a 
tanítás főcélja, mert a meglevő eszközök utánzása nem lehet a 
munkaiskola feladata, mivel a tisztán mechanikai utánzás nem 
alkotó tanulás, s azért ellenkezik a munkaiskola elveivel. Itt már 
a gondolkodásban, adott problémák önálló megfejtésében és 
abban a pepecselésben és barbácsolásban nyilvánúl a tanuló 
öntevékenysége, mikor szabad óráiban a fizikában tanultakat 
unaloműzőnek, mintegy játszva, de önállóan alkalmazza.

A művészi nevelésnek is fontos szerep jut a munkaiskolá
ban. Hiszen az iparművészet és dekorativ művészet oly közel áll 
a kézművességhez, ami viszont a kézügyességen alapszik. — 
A gyermek maga is rajzol, mintát alakít, miáltal közelebb jut a 
művészi termékek megértéséhez, mert hiszen tudjuk, hogy a 
művészi tárgyak élvezetét nagyban emeli, ha magunk is képe
sek vagyunk az alkotásra. Persze, művészi munkát nem végez
nek a népiskola növendékei a munkaiskolában sem; nem is 
lehet ezt követelni ; de a folytonos gyakorlat növeli ügyességü
ket, szépérzéküket, Ízlésüket.

De nem kell gondolni, mintha a munkaiskola — miután 
minden tantárgyat rajzzal kisér — a rajzot, mint külön tantár
gyat, mellőzné! Dehogy. „Ép úgy, mint ma minden elméleti 
óra tulajdonképen nyelvi óra s mégis vannak külön nyelvi órák



is, ép úgy szerepel a munkaiskolában a rajz szintén mint külön 
tantárgy;“ de természetesen sokkal nagyobb eredményt képes 
felmutatni, mert hiszen a gyermek gyakorlata és ügyessége ösz- 
szehasonlíthatatlanúl nagyobb.

De a munkaiskola a gyermek erkölcsi nevelését sem hanya
golja e l; sőt legfőbb törekvése, hogy a fokozott egyéni nevelés, 
az önálló munka, az önképzés vágyának felkeltése által a gyermek 
egyéniségét, akaraterejét, felelősség- és kötelességérzetét fejlessze ; 
hogy tiszta és világos képzetek nyújtása által helyes Ítéletekre és 
következtetésekre, tehát logikus gondolkodásra szoktassa ; s végül, 
hogy idegeinek és izmainak erősítése által acélozza a test és 
lélek erejét, a vágyak és szenvedélyek leküzdésére és egész lényét 
erkölcsi és jellemes cselekedetek végrehajtására irányozza.

Miután így — a kiszabott idő rövidsége miatt — természe
tesen csak nagyon is felületes és töredékes, félek, nem is eléggé 
világos és kidomborított képét adtam a munkaiskolának, lássuk 
még, mi a célja ennek az új iránynak. Célja — mint ellenei közül 
sokan hiszik — nem az, hogy „a gyermeket egy bizonyos mes
terségre előkészítse, mint ahogy a mai iskola sem egy bizonyos 
elméleti pályára készít elő, hanem az, hogy a szervezetet a jö
vendő munkára előkészítse, a munkánál minél nagyobb gondos
ságra, alaposságra és körültekintésre szoktasson, hogy növen
dékeit a társadalom munkás, hasznavehető tagjaivá nevelje, 
egészséges világ felfogással, tiszta, alapos tudással, erős aka
rattal.“

S végre lássuk, hogy miben rejlik a munkaiskola haszna 
és előnye a mai rendszer felett?

Mindenekelőtt abban, hogy sokkal nagyobb gondot fordít 
a testi nevelésre, mivel több tért enged a gyermeknek a cselek
vésre és az ezzel járó szabad mozgásra úgy a munkateremben 
mint kint a szabadban, a hová a lehető legtöbbször kiviszi; s a 
fesztelen mozgás szabad levegőn erősen csökkenti a ma már 
annyira felszaporodott iskolabeteg, vérszegény és ideges iskolás- 
gyermekek számát. — Aztán a tanítási rendszert teszi természe
tesebbé amennyiben nem a tantervet, hanem a gyermeket 
helyezi a tanítás gócpontjába s közelebb hozza az iskolát a 
gyermekhez.

A szellemi munka tulhajtásával szemben a testi munkát is 
érvényre juttatja és ami a fő, a sablónos munka helyett teremtő 
munkára tanít és szoktat, miáltal a munkások ezreit teszi önnálló, 
gondolkodó lényekké, kik eddig nem voltak egyebek élő és
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mozgó, de mechanikusan dolgozó gépeknél. — S ez a foly
tonos munka edzi a testet acélozza az idegeket és izmokat, éle
síti a szemet, ügyesíti a kezet, erősíti az akaratot és ellenállást, 
tehát jobban előkészít az élet nagy és nehéz tusájára. Hiszen 
közismert dolog, hogy ma a legszorgalmasabb tanulók, az. osz
tály díszei állják meg rendszerint legnehezebben helyüket az 
életben. — Miután a munkaiskolában a testi és szellemi munka 
megoszlik, a gyermek jobban észreveszi, mihez van kedve és 
tehetsége, ami nagyon megkönnyíti a pályaválasztás nehéz kér
désének megoldását. — S mivel a munka megbecsülésére tanít, 
eloszlatja a testi munka értékéről táplált ferde felfogást, megszün
teti a testi munkával járó pályák lenézését, miáltal hívatva van 
az elméleti pályákra való özönlésnek gátat vetni. — De még az 
elméleti pályára lépetteknek is hasznukra lesz, ha megszokták 
ifjéiságukban kezüket hasznosan foglalkoztatni, mert a könnyebb 
testi munka akárhányszor kellemes szórakozást fog nekik nyúj
tani a sok megerőltető szellemi munka közepette, s a künnyel- 
műebbeket nem fogja a pihenés ideje huncutságokra, helytelen
ségekre csábítani. — Továbbá igazat ad Schiller Teli szájába 
adott szavainak: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann,“ 
mivel a munkaiskola megtanít az apróbb dolgoknak, .szükség
leteknek a házban való elkészítésére s ezáltal — ha csak alig 
észrevehetően is — de mégis előmozdítja a jóllétet, a vagyo- 
nosodást.

Végül egy hasznát még okvetlenül meg kell emlitenem : 
t. i. már a tanítás legalsó fokán megismerteti a gyermekkel az 
alkotó munka és siker boldogító érzetét, ami felkelti és fejleszti 
az életörömet és munkakedvet, ami viszont hitet és bizalmat ad 
az életre.

De helytelenül fogja fel a munkaiskola lényegét, aki azt 
hiszi, hogy az a mai élmeleti iskolával ellentétesen akar működni: 
Ellenkezőleg. A munkaiskola nem ellene, de vele együttesen akar 
dolgozni s átveszi mindazt, amit a mai iskolában helyesnek és 
jónak talál. Sőt még az elméleti tanulást sem veti el egészen, 
csak önállóvá és az önművelés céljainak megfelelőbbé akarja tenni, 
mert épen az önművelés az, amire a munkaiskola sokkal nagyobb 
gondot fordít, amiért is az önálló szellemi munka talán még 
jobban jellemzi a munkaiskolát, mint az önálló kézimunka.

De mind e számtalan előnye mellett nem hallgathatom el 
a munkaiskola ama nagy hátrányát sem, amely megnehezíti és 
majdnem lehetetlenné teszi az egész vonalon való gyors kérész-



tül vitelét: t. i. igen drága. Mert hiszen természetes, hogy az 
olyan tanítás, amilyet itt csak igen vázlatosan ismertethettem, 
osztályonként csak igen korlátolt számú növendékkel vihető 
keresztül. Azonfelül a sok szerszám és anyag beszerzése és az 
iskola felszerelése és berendezése — minden tantárgy külön és 
megfelelően berendezett munkatermet követel — igen nagy ösz- 
szegeket emészt fel.

De ha egyhamar a munkaiskola nem is vihető keresztül 
teljes tökéletességében az egész vonalon, minden tanítónak fog
lalkoznia kell a munkaiskola eszméjével, mely ma a legaktuáli
sabb paedagógiai kérdés, s törekednie kell, hogy mennél több 
modern, életerős, sok szép reményre jogosító vívmányát bele
vigye iskolájába. Mert lehetetlen, hogy aki a munkaiskola célját 
és mibenlétét helyesen és pontosan megismeri, ne legyen ez 
új irány hive s be ne lássa, hogy a munkaiskola a jövő isko
lája lesz!

Kintzler Árpád.

—  3 6 0  —

Reflexió.
A magyar tanítók országos egyesületeinek Szövetsége július 

hónap első felében tartotta évi közgyűlését. Bizonyos fájó érzés 
hatja át lelkünket, mikor a magyar népoktatás munkásainak ezen 
országos szervezete gyűléséről Írunk. Hol van a régi erő a magyar 
kultúra ideáljaiért lelkesedni és a magyar tanítói osztály súlyáért 
cselekedni is tudó vezérkara a magyar tanítóság egyetemének ? Mi 
az oka annak hogy a népoktatás szakavatott munkásai, akik 
komoly, férfias, tudományos egyéniségükkel benső értéket tud
nának önteni a magyar tanítók országosan egységes szervezetébe, 
félre vonulnak, kivonják egyéniségük erejét abból a szervezetből, 
amely végtére is a tanítóság közérdekeiért a magyar kultúra 
szakszerű haladásáért sokat és igen sokat volna hivatva csele
kedni ?

Az egyik politikai napi lap talán akaratlanul is felfedi e 
kérdésekre az igazságot adó feleletet a gyűlésről közzétett tudó
sításában, amikor ezeket Írja: „Kellemetlen benyomást keltett, 
hogy a gyűlésnek egyáltalán nem volt meg az a szellemi emel
kedettsége, amit a tanítók parlamentjétől elvárnánk.11 Az okot 
abban keresi hogy a vidék nem küldi ki e gyűlésekre „a leg- 
külömb“ tanítókat. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy a vidéki
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tanítóság igenis jobban értékeli a tanítókban az igazi magyar 
tanítói erényeket és az ilyen erényekkel jeleskedők kész örömmel 
mennek fel Budapestre. De egy idő óta belátták, hogy fölösleges 
áldozatokat hoznak a Budapestre való utazgatással, mert a köz
ponti gyűléseken nemes szándékaik nem érvényesülhetnek. A szó 
teljes értelmében megelégelték a sok zajt és lármát, amit közel 
egy évtized óta a központi tanítóság egyrésze, de túl merész és 
kíméletlen része ezeken a gyűléseken meghonosított.

A torok korszaka lépett fel a magyar tanítóság egyetemessé
gének gyűlésein. A lapok azután csak az ilyenféle „vitézkedő“ 
dolgairól számolnak be az egyetemes tanítói gyűléseknek: tehát 
a nagy közvélemény az illetékes hatóságok úgy miként a taní
tóság legjobbjai is ezekre a kötlétekre támaszkodva Ítélik meg a 
központi tanítói gyűlések értékét. Ez az oka annak hogy az egye
temes gyűlések kihatása a tanítói érdekek előbbre vitelére a nem
zeti kultúra gyarapítására, fokozására a zéróval határos.

Senkisem vitatja el azt a jogunkat, hogy saját tanítói jobb 
helyzetünkért gyűléseinken férfias komolysággal fellépjünk és ha 
kell harcoljunk. És ha ezt a magyar tanítói osztály közös egyet
értéssel teszi a nagy közvélemény imponáló fellépését azzal hono
rálja, hogy jogos kívánalmaival szintén egyetért és a tanítóság 
mellé állva az illetékes tényezőkre is hatást gyakorol. Mig el
lenben, ha a tanítóság nem tartózkodik oly milliók harcmodorától, 
amely végtére is műveltségi fokával össze nem fér, akkor a lapok 
révén a nemzeti társadalomnak vagy bántó szánalma, vagy ellen
szenve váltódik ki a tudósítások kapcsán a tanítóság küzdel
mével szemben.

Tehát tiszteletet parancsoló eszélyesség és férfiasság, méltó
ságteljes modor jellemezze az egyetemes tanítói gyűléseket és 
akkor a tanítóság jobbjainak értéke belejut abba a súlyba, amelynek 
következménye lesz az, hogy tekintélyes lapjaink fölemelő ered
ményeket fognak látni a magyar tanítóság országos egyesületi 
munkásságában.

A most lezajlott egyetemes tanítói gyűlés modora sajnos 
nem volt méltóságteljes.

A radikális és destruktív irányzatú elemek fülsiketítő lármá
jába fűlt. Alapul szolgált a miniszternek tiltó rendelete, amely 
szerint a „Népoktatási reformok: az elemi iskolák államosítása“ 
című tétel napirendre való tételét nem engedte meg. A nyugdíj 
revízió és a fizetésrendezés kérdéseinek beható tárgyalása után 
közöltetett az elnök által a miniszter rendelete, melynek követ-
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kezménye az lett, hogy a tombolás miatt a napi renden levő 
tárgyak, minők a titkári jelentés zárószámadások, költségvetés, 
választások, indítványok nem tárgyaltattak, annál kevésbbé voltak 
tárgyalhatók mivel a rádikálisok senkit nem engedtek szóhoz 
jutni. Noha a miniszteri rendelet kormányhatósági rendelet és 
mint ilyennek fentartása vagy elejtése mellett a közgyűlés nem 
illetékes határozatot hozni, mindemellett az elnök megadván magát 
a radikálisok kívánságának, az indítványt, mely a fent nevezett 
tétel napirenden való tartását célozta, szavazás alá bocsátotta, 
amely sehogysem menthető eljárásával önönmaga is nemcsak hogy 
kétségbe vonta a miniszteri rendelet jogosságát, törvényes erejét, 
hanem meg is tagadta.

Igaz ugyan a közgyűlés nyolcvan szavazattal ötvenegy 
ellen a tételnek a napirendről való levevése mellett döntött, ez 
azonban mit sem változtat azon a valóságon, hogy a szövetség 
körében levő egyesületek vezetősége többsége teljesen azonosí
totta magát az ellenszegülést magában foglaló indítvánnyal. 
Mindez pedig elég és nyomatékos ok arra nézve, hogy a szö
vetség alapszabályainak értelmében feloszlattassék.

Igen a szövetséget, mivel a vallásoktatás kiküszöbölését 
célozza a személyi torzsalkodások mellett, fel kell oszlatni és 
helyébe oly az érdekeltek közrevonásával megállapított és a 
jogokat határozottan körvonalazott és semmi kétséget nem szol
gáltató alapszabályok alapján kell azt létesíteni, amelynek aiap- 
szabályszerüleg meghatározott céljai között az is benfoglaltassék, 
amely szerint a törvény rendelkezéseiből kifolyólag: „A szövet
ség egyik célja: a vallás-erkölcsi szellemben egyesíteni és mű
ködésre serkenteni az ország össztanítóságát.“

Az ev. tanítóegyesületek tagjai esküt tettek a hitvallásos 
nevelő munkára, ők tehát a mai szövetséghez addig nem csatla
kozhatnak, míg a hitvallásos iskolák védelmét a szövetség mun
kájában biztosítva nem látják.

Az evang. tanítóegyesületek és azok vezetői férfias őszinte 
munkát óhajtanak folytatni az egységes képesítés és fizetés 
elvének kivívásáért. A nemzet rokonszenvére építik győzelmüket 
és az illetékes tényezők megegyezését kívánságaik elodázhatlan 
teljesítéséről a tanítói munka becsének és a nemzetre való kiha
tásának értékével a müveit magyar tanító társadalmi színvonalá
nak dokumentálásával tartják elérhetőnek.

Véleményem szerint a szövetség alapszabályait módosítani 
kell, hogy az elnökségét a különböző országos egyesületek



3 6 3  —

elnökei alkották és ezek válasszanak kebelükből ügyvezető elnököt. 
Így benne lesz az elnökségben a fővárosi hiv. testület, az 
evangélikus, katholikus, a református, az izraelita és az állami 
tanítóegyesületek képviselője. És a budapesti tanítók különböző 
csoportjainak a hegemóniáért való küzdelme nem fogja majd 
világnézeti felfogások leple alatt a magyar tanítók egyetemes 
gyűléseit az ököl és torok Ízléstelen harcmezejévé avatni.

Rákosék legyűrték Trajtlerékat és Moussongot a szövetség 
élére emelték és ott tartják. Most Zigányék gyűrik Moussongot 
s így megy a küzdelem tovább és tovább, hogy azután a győ
zők vezérférfiai a közvélemény és ennek révén az érvényesülés 
diadalszekerébe juthassanak.

Nem, nem erre valók a magyar tanítók országos szövetsé
gének gyűlései.

Elmondtuk mindezt azért, hogy ezzel a magyar tanítók 
igazi szövetségének útját egyengessük; mert valóban szükség 
van arra, hogy a magyar tanítói osztály közös érdekeiért és a 
nemzeti népnevelés magasztos céljaiért a különböző országos 
tanítóegyesületek a bennük rejlő erőt és tanítói szaktudást egy 
közös munkában és fellépésben is értékesítsék.

Novák Gyula.

T 1  K C 1 ,

De profundis.
Nehéz ború vonul át a határ felett.
Fölébred az alvó s a térd, a szív remeg.
Mert „Hamvazó Szerdá“-n a „memento mori“
Semmi ahhoz képest,
Ahogy figyelmeztet, halandó teremtmény,
A múlandóságra,
A mennydörgés téged.
Gyújts gyertyát, légy készen . . . lelked megkívánják . . . 
Vizsgáld meg magadat: tiszta számadásod ? . .
Birád előtt állsz tán következő percben,
Vagyon-e mit bánnod!? . .
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. . . Szorongva figyeled, reménykedő szívvel, 
lnt-e rád kegyelem hófehér kendője:
Megtérésre időt biztatva igér-e,
Az elfutó vihar,
Távozó zenéje . . .
Szomorúan bár — de szégyennel vallom meg,
Évek óta a „szent asztalihoz nem megyek;
Elrebegni e szót: „meg, én megbocsátok . . .*
Nem lehet . . nem lehet . . .
— Mily bölcs, mily végtelen . . ! a magasban lakó 
Mindenható Isten :
Éjnek éjszakáján, villám s mennydörgés közt,
Jő gyóntatni lelkem . . . ! 1

Bedők Pálné.

E g y e s ü l e t i  é l e t .

A tolna-báránya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye 
v három tanítói köre

f. évi julius 13-án Bonyhádon tartotta meg ez évi együttes köz
gyűlését. A szokásos s az ev. templomban tartott isteni-tisztelet 
után Haiszer H. megbízott elnök üdvözölvén a megjelent tagokat 
és vendégeket, megemlékezett ama borzalmas szerencsétlenségről, 
mely fels. kir. családunkat és egész hazánkat érte azzal, hogy 
Ferenc Ferdinánd trónörökés és szeretett hitvese gaz merény
letnek áldozatául esett. Indítványára a gyűlés mély részvétének 
jegyzőkönyvileg is kifejezést adott. Dr. Jankovics Béla vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez és Gyurátz Ferenc püspökhez 
üdvözlő táviratot intéztek és ez utóbbinak a gyűlés folyamán 
leérkezett válaszát, melyben az Isten áldását kéri a gyűlés mű
ködésére, tudomásűl vették.

Az elnöki jelentések kapcsán kegyelettel emlékezett meg a 
gyűlés a tanítóság nagy jótevőjének, Péterfy Sándornak elhuny
téról, emlékét igaz részvéttel és hálával foglalta jegyzőkönyvbe. 
Helyeslőleg tudomásűl vette, hogy az elnök egyletünk képvise
letében részt vett a temetésen és egyletünk nevében koszorút he-

' . ■» . £  . IÍÉÍÉh HH
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lyezett a ravatalra. A Péterfy S. nevét viselő tervezett emlék 
céljára a gyűlés gyűjtést rendezett, mely 22 K-át eredményezett. 
A tagok sorából elhúnyt Jány Rezső és a kiváló gyermekköltő 
Pósa Lajosról is kegyelettel megemlékeztek.

Tudomásúl vette a gyűlés, hogy az elnök m. é. határozatunk
hoz képest memorandumot terjesztett fel egyesületünk nevében 
az illetékes hatóságokhoz a fizetésrendezési törvény sérelmeinek 
megszüntetése, — a nyugdíjtörvény reviziójja, — a tanítók kép- 
viseltetése az egyházi kormányzat egyes fokozatain és a kántori 
fizetések rendezése tárgyában stb. és kimondta, hogy a kántori 
fizetés és a nyugdíjügy kérdését mindaddig napirenden tartja 
és sürgeti, mig az méltányos elintézést nem nyer.

Az elnöki jelentés megemlítette mindazon fórumokat, a hová 
ezen felterjesztések küldettek, valamint azt is, hogy ott mily el
bánásban részesültek. Ezzel kapcsolatban elhatározta a gyűlés, 
hogy föliratot intéz a püspöki hivatalhoz aziránt, hogy megbíz
ható hivatalos értesítést szerezzen arról, hogy a tanítók képvisel- 
tetése tárgyában felterjesztett memorandumunk tárgyaltatott-e a 
kér. közgyűlésen és miként? Mivel erről a különböző lapokban 
egymásnak ellentmondó tudósítások jelentek meg.

Ember J. baranyavármegyei kir. tanfelügyelő úr kívánságára 
a gyűlés a tárgysorozattól eltérve legelőször Lobi Jáinosnak „A 
jövő iskolája” c. munkáját hallgatta meg. — Szerző nagy szor
galommal kidolgozott és elbeszélés alakjában megirt munkájában 
érdekesen rajzolja, hogy milyennek képzeli ő a népiskola fejlődését 
és viszonyainak alakulását a jövőben. — A gyűlés jegyzőkönyvi 
elismerését fejezi ki munkakorának és elhatározza, hogy dolgozata 
köröztessék, mivel teljes terjedelmében nem olvashatta fel.

Ezzel kapcsolatban Vinekker János javasolja, hogy a taní
tók minél számosabban lépjenek be az „Orsz. gyermektanulmá
nyi társaságba” mert a tagsági díj fejében kapja az illető 
a „Gyermektanulmány” cimü tanúlságos szakfolyóiratot. — A 
közgyűlés oly módon ajánlja e folyóiratnak az iskolai könyvtárak 
részére való megszerzését, hogy minden iskolánál legalább egy 
tanító lépjen be tagnak, igy a lapot a rendes előfizetési árnál 
olcsóbban, 4 K-ért küldik, ezt pedig a beiratási díjakból fedeznék.

A nagy port vert Bohár-ügy a lelkész-úrnak Mendöl E. 
közvetítésével a gyűlés elé terjesztett levele alapján, melyben ki
jelenti, hogy senkit sérteni nem volt szándéka és sajnálja a tör
ténteket, miután még Tomka tanügyi esp. úr is kijelentette a 
Ielkészi kar részéről, hogy nem helyeselték B. eljárását és az
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elnök, hogy sem ő, sem az egylet minden kezdettől fogva senkit 
sérteni nem akart, hanem csak a megtámadtatás ellen igyekezett 
magát és egyesületünket védelmezni, a történtek feletti kölcsönös 
sajnálkozás kifejezése mellett befejeztetett.

Előfordult esetből kifolyólag a gyűlés azon kérelmet terjesz
tette az egyházmegyei gyűlés elé, hogy a tanítói körök ré
széről az egyházmegyei közgyűlésre kiküldött egy-egy tanító
képviselő az egyházmegye pénztárából kapjon fuvar- és napidíj
költséget. Mert eddig a maguk költségén mentek e képviselők 
említett gyűlésre, ha volt miből. Ha nem, úgy otthon maradtak 
és a tanítók nem voltak képviselve és határoztak róluk is nélkülük.

Mivel pedig az egylet e kérelmet már ismételten fölterjesztette 
és a legutóbbi alkalommal azon biztatást nyerte, hogy ha meg
lesz az államsegély, akkor teljesítetik e kérelmünk, ezért most 
azt határozta a gyűlés, hogy kérelmének elutasítása esetén meg
fellebbezi az elutasító határozatot és ezzel Vinekker Jánost bízta 
meg. — Az egyházmegye elutasítólag határozott, igy ez ügyet a 
tanítók felebbezték.

Azon oknál fogva, hogy múlt évi felterjesztésünk, 1—2 ki
fejezését a kér. gyűlésen félreértették és mivel más kisebb egy
házmegyék is 3—4 kér. gyűlési képviselő közül egyet a tanítók 
sorából választanak, a gyűlés azon kérelmet intézte az egyházm. 
közgyűléshez, hogy a kér. gyűlésre küldendő 8 képviselő közül 
kettőt a tanítók sorából válasszanak, természetesen útiköltség 
és napidíj mellett. E kérelem előterjesztésére felkérte a gyűlés 
Koritsánszky O. hitk. felügyelőt, ki erre készséggel vállalkozott 
és a kérelem eredménye az lett, hogy az egyházmegyei gyűlés 
a nyolc kér. gyűlési képviselő közé tényleg Vikkert Lajos bonyhádi 
és Kring Gyula kétyi tanítókat rendes, Haiszer H.-t pedig póttag
nak meg is választotta kér. gyűlési kiküldöttekül. — Mondanunk 
sem kell, hogy a tanítók ez eredményt nagy örömmel fogadták. 
Csak az egyházmegyei gyűlés végén terjedt el azon hir, hogy a 
megválasztott tanító-kiküldöttek nem kapnak útiköltséget és napi
díjat. Mert ők a világiak helyett választattak és a világi urak 
nem szoktak ily költségeket felszámítani az egyházmegyének, 
igy a tanítók sem kapnak. Ha e hir valót mond, mit ér akkor 
a tanítók e megválasztatása? Nem más mint: Nesze semmi, 
fogd meg jól! — Úgy hallatszik, hogy egyletünk elnöksége 
megtette a kellő lépéseket, hogy e hir mibenlétéről meggyőződést 
szerezzen, illetve a tanítóknak is megszerezze e költséget.
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Elnök az Ev. Közérdek c. Zomborban megjelenő egyházi 
lapot, mely a tanítók és népiskolák érdekeit is behatóan tá
mogatja és felkarolja, melegen ajánlotta a tagok figyelmébe és 
a gyűlés is ajánlja, hogy a tanítói könyvtár részére a beiratási 
díjból szerezzék be. Gyerkes Mihálynak a tanítók fürdője létesítése 
ügyében kifejtett mozgalom költségeihez a gyűlés 10 K-át sza
vazott meg, valamint a győrmegyei Péterfy S.-emlékre is a rende
zendő gyűjtésből megfelelő összeget.

A kerületi gyűlésre küldendő tanítóképviselőkül a mecsek- 
vidéki kör Knabel V. és Haiszer H-re adta szavazatát a jelenlevő 
17 tag részéről; a ^ióvidéki kör pedig szintén rájuk 16 tag 
részéről. I

Az egyházmegyei gyűlésre Haiszer H., Becht Henrik és 
Bucsky S. küldettek ki.

Az iskolai statisztikai ivek összeállításáról és kitöltéséről 
Kring Gyula terjesztett elő javaslatot, melyet a gyűlés egyhangúlag 
elfogadott felterjesztésre.

Sass J. kér. tan. egyl. elnöknek a zsin. bizottság elé szánt 
javaslatára a távollevő Knabel V. által tett Írásbeli észrevételeket 
előterjesztette Vikkert Lajos és a javaslatot egészében elfoga
dásra ajánlja már a múlt évben is nyilvánosságra hozott észre
vételeinkkel és módosításainkkal.

A Csanádi iskolakör felhívása folytán megbízza gyűlésünk 
Knabel Vilmost, hogy az ev. kántortanítók által Budapesten a 
kántori fizetése rendezése érdekében tartandó gyűlésen egye
sületünket képviselje.

Az egylet ügyeinek vezetésével és a jövő gyűlés összehívá
sával továbbra is Haiszer H. eddigi elnök bízatván meg, a gyűlés 
véget ért s a szokásos kpszönetek nyilvánítása mellett.

Sióvidéki.

A zalai evang. tanítóegylet jegyzőkönyvéből.

A zalai evang. egyházm. tanítóegylet f. évi június hó í8-án 
Kővágóőrsön tarttota tavaszi rendes közgyűlését.

Jelen voltak: Bereczky Géza mencshelyi tanító mint elnök, 
Csemez Elek egyházm. felügyelő, Novák Elek kővágóőrsi lelkész;
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Benkő Béla öcsi, Halász János n.-lányfalúi, Kovács Sándor f.- 
dörgicsei, Fazekas János szt.-antalfai, Bognár József akalii, 
Bándy Géza kővágóöysi, Mészáros László k.-dörgicsei, Zábolyi 
Gyula kapolcsi tanítók — mint az egylet r. tagjai; Pelyvássy 
Mihály zánkai áll. tanító- és N. N. somlyóvecsei róm. kath. 
tanító mint vendégek; Kovács János taliándörögdi tanító mint 
jegyző. — Hiányoztak: Magyary Miklós esperes, Nagy Lajos 
szt.-antalfai lelkész — kik távolmaradásukat kimentették — és 
Garab Lujza kővágóörsi tanítónő, ki távolmaradását a f. évi 
őszi gyűlésen lesz kö]teles igazolni.

A gyűlés tárgysorozata a következő volt:
1. Elnök üdvözölvén az egylet megjelent tagjait és kedves

vendégeinket a gyűlést megnyitja. ' ,
2. Olvastatott az egyesület őszi gyűlésének jegyzőkönyve, 

melyet a gyűlés helyesnek talált és azt hitelesítette.
3. Elnök előterjesztette elnöki jelentését és azzal kapcsolat

ban a következő határozatok hozattak:
a) Az egyesület tudomásul veszi, hogy Mészáros Gyula sze- 

pezdi tanító Csótra távozott. Helye Szepezden betöltetlen marad; 
neve az egylet tagjai közül töröltetik.

b) Múlt őszi gyűlésünk után vette elnök az Országos Tanító
szövetség azon munkálatot, mely a tanítói fizetések ki nem elégítő 
rendezése miatt a fizetés-kérdés napirendentartását, továbbá a 
nyugdíjtörvény revízióját sürgeti. Ezzel kapcsolatban elnök rá
mutat azokra a különbségekre, melyek fennállanak az 1913. évi 
XXVI. t.-c. meghozatala óta az állami és felekezeti tanítók fize
tése között. Ugyanitt indítványozza, hogy az egyesület a „Tanító” 
cimü lapot — mint a Szövetség hivatalos lapját — rendelje 
meg az „Ev. Népiskola” helyett, mivel utóbbi úgy is meg-* 
rendelhető az 50-filléres beiratási díjakból minden iskola címére 
az egyházm. közgyűlés határozata alapján.*)

Az egyesület — több tag hozzászólása után — egyhangúlag 
elhatározza, hogy a fizetésrendezésügyet állandóan napirenden ✓  
tartja mindaddig, míg sérelmeink orvoslást nem nyernek. Kimondja 
továbbá, hogy támogatja az országos szövetség azon törekvé
seit is, amidőn követeli, hogy a tanítói nyugdíjalap állapotáról 
az alap kezelősége adjon számot, és a minisztérium a tanítói 
nyugdíjtörvény revízióját sürgősen vigye keresztül. Az Országos

*) Hát csak hadd jöjjenek azok a megrendelések! Szerk.
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Szövetség hivatalos lapját az egylet megrendeli az elnök címére,, 
aki azt a tagok között körözni fogja.

c) Az evang. tanárok és tanítók országos egyesülete ez évi 
gyűlésére a tanítói szakosztály elnökének felhívására elnök Kovács 
Sándor felsődörgicsei kartársat küldte ki, hogy ott egyesületünket 
képviselje. Jövőre nézve pedig indítványozza, hogy egyesületünk 
ezután is minden évben képviseltesse magát ezen országos egye
sületi szakosztályunk gyűlésén úgy, hogy minden évben más
más tagját küldje ki képviselőül és a kiküldött költségeit -— 
amennyiben erre az egyházmegyei pénztárból továbbra is fede
zetet nyerünk — az egyesület pénztára térítse meg.

Egyesületi elnökünk intézkedését jóváhagyólag tudomásul 
veszi. Kovács Sándor kartársnak 20 K-át — költségeinek részbeni 
fedezésére — ez alkalommal megszavaz. Jövő évi szakosztályi 
gyűlésre Bereczky Géza kartársat küldi ki, mint egyházmegyei 
egyesületünk kiküldöttjét.

d) Esperes ur azon felhívására, mely szerint az egyesület a 
népiskolai statisztikai lapok meg nem felelő rovatainak kiigazí
tására nézve tegye meg észrevételeit és indítványát, közgyűlés 
az elnök által ismertetett — nt. Farkas Mihály egyházker. népisk. 
bizottsági elnök úr által készített — tervezetben foglalt javas
latok szerint kívánja az új statisztikai lapokat megszerkesztetni.

e) Elnök bemutatja a zsinat tanügyi bizottsága megbízásából 
készült „Javaslati-ót az elemi népiskolai tanítók és óvók helyze
tének javítása tárgyában. Ajánlja ezen javaslat helyeslését és az 
egyesület hozzájárulását. — Ezzel kapcsolatban azon indítványt 
terjeszti elő, hogy az egyesület jegyzőkönyvében fejezze ki kö
szönetét Sass István egyházker. tanító-egyleti elnök úrnak azon 
sokoldalú fáradhatatlan munkásságáért, melyet érdekeink meg
óvásáért és jogos igényeink megvalósításáért úgy a tanítói gyű
léseken, mint a zsinati bizottságban, valamint a különböző tan
ügyi folyóiratokban megjelent cikkeivel eddig kifejtett.

Egyesület úgy a „Javaslatra” , mint az egyházker. tanító
egyesületi elnök úrra vonatkozó indítványokat elfogadja. Sass 
István elnök úrnak jegyzőkönyvi köszönetét szavaz, biztosítván 
őt az egyesület osztatan bizalmáról és szeretetéről.

f) Elnök felhívja az egyesületet az egyházmegyei gyűlésre 
küldendő küldött választására, mire az egyesület Kovács János 
taliándörögdi tanítót választj ,a*meg.

g) Az egyházker. közgyűlésre küldendő két kiküldöttre nézve
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egyesületünk egyhangú határozatban Schmidt József somogyi 
döröcskei és Hoffmann Ákos györkönyi tanítókra adja szavazatát. 
Mindkettőre leadatott tiz-tiz szavazat.

4. Kovács Sándor felsődörgicsei tanító olvasta fel ily című 
munkáját' „Milyen legyen a jövő iskolája?” Munkájában meg
említi, hogy a jövő iskolájának célja lesz a gondjaira bízott 
növendékeket az egyház és haza hű fiaivá és a társadalom hasznos 
tagjaivá nevelni, és őket a gyakorlati életre fokozottabb mérték
ben előkészíteni. E cél elérésére közreműködik szerinte: a tanító, 
a szülői ház és a társadalom. Munkájában azon meggyőződé
sének ád kifejezést, hogy a jövő ideális iskoláját a tanító lesz 
képes megteremteni, de csak úgy, ha lesz elegendő szakkép
zettsége, buzgósága, kitartása és hivatásszeretete.

Novák Elek lelkész úr hozzászólásában azon véleményének 
ad kifejezést, hogy munkahozó nem adott kielégítő feleletet a 
címben kifejezett kérdésre, mert csak arra felelt meg: „Milyen 
legyen a jövő tanítója ?”

Az egyesület — több tag hozzászólása után — úgy vélekedik, 
hogy munkahozó a kérdés egyik fontos részét oldotta meg akkor, 
mikor a jövő iskoláját úgy képzeli megoldottnak, megvalósult
nak, ha a tanító megszerzi és a tanítás és nevelés terén értékesíti 
is azokat a kellékeket, amelyekre a jövő ideális iskolájában az 
ideális tanítónak szüksége lesz. A munkát elismeréssel fogadja és 
munkahozónak köszöneetét fejezi ki; a munkát — a kérdést 
kitűző — egyházker. tanító-egyesülethez felterjeszteni határozza.

5. Bándy Géza kartárs olvassa ily című munkáját: „Tanító
és lelkész.” Bírálója: Bognár József kartárs: Ügy a munkahozó, 
mint bíráló azon véleményt fejezik ki, hogy — tekintve azon 
körülményt, hogy a mi kis egyházmegyénkben mindenütt a leg
jobb egyetértés van tanító és lelkész között — a munka célja 
ezen jóviszony fenntartása és ápolása. Munkahozó rámutat az
után arra a sajnálatos tényre is, hogy az egyházi — tehát 
köz-érdekből annyira kívánatos jóviszony nem mindenütt
van meg a tanító és a lelkész között, amiért részben a tanítót, 
részben a lelkészt hibáztatja, felsorolván úgy az egyik, mint a 
másik fél azon esetleges hibáit, ami útját állja ezen kívánatos és 
igazán üdvös viszony kifejlődésének. Rámutat az egyenetlenség 
káros hatására is. Szerinte az egyház tagjai titokban és nyíltan 
figyelemmel kisérik, hogy milyen a viszony tanító és lelkész 
között. És ha ezen megfigyelésnél egyenetlenséget, gyűlölködést 
kel tapasztalnunk, hiába való ott a beszéd, az egyetértésre,
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békességre, szeretetre buzdítás, a híveknél siket fülekre talál 
az és a lelkész és tanító: szava kiáltó szó lesz a pusztábban.

Bíráló szerint munkahozó tárgyát meglehetős alapossággal 
kimerítette, amiért neki csak elismeréssel adózhatunk.

A munkához hozzászólt többek közt Csemez Elek egyház- 
megyei felügyelő úr, aki a munka azon részéből, ahol a lelkész 
esetleges hibáit sorolja fel munkahozó — kifogásolja azon kifeje
zést, hogy a kívánatos jóviszony létrejövését és fenntartását sok 
esetben akadályozza a lelkész olyan fellépése a tanítóval szemben, 
hogy saját — sokszor nem helyes — fölfogását akarja érvényesíteni 
és a tanítótól szolgai engedelmességet követel minden tekintetben. 
Szerinte a munkahozó az ilyen hanggal nem ápolja, hanem rontja 
a jó viszonyt.

Amennyiben a munka teljesen tárgyilagosan foglalkozik a 
lelkész és tanító közti jóviszony kérdésével, élénk eszmecsere 
után, elfogadják a hivatalos bíráló véleményét a munkára vonat
kozólag. Ügy a munkahozónak, mint bírálójának köszönetét szavaz 
az egyesület a sikerült munkáért és alapos bírálatért.

6. Pénztáros (Bándy G.) jelentését — mely szerint a bevétel 
8P— K, a kiadás 6143 K, maradvány 19'57 K, hátralék 28'—, 
így a vagyon 47 57 K. — az egyesület tudomásúl veszi. Hátralé
kosokat felhívja, hogy hátralékaikat az őszi gyűlésig rendezzék, 
ellenkező esetben az egyházmegyei hatóság intézkedését kéri 
az elnök. Tagságidíj tanító tagoktól a f. évtől kezdve 3’50 K lesz.

7. Könyvtáros (Halász János kartárs) jelentése — mely
szerint a könyvtár a múlt év folyamán se nem apadt, se nem 
gyarapodott — tudomásúl szolgál. ,

8. Indítványok során: Az egyesület elhatározza, hogy pálya
munkára tételt a jövő őszi gyűlésen fog kitűzni.

9. Őszi gyűlésünk helye: Nemesleányfalu. — Tanítást mutat 
be: Novák Elek lelkész úr a vallási tárgyakból.

10. Elnök a gyűlést bezárja.
Taliándörögdön. N

Kovács János, 
egyleti jegyző.



I r o d a l o m .

Olvasó- és tankönyv az osztatlan evang. népiskola IV—VI. 
osztálya számára. Szerkesztették Ka pi Gyula és F a p p  József. 
Tizennegyedik javított kiadás. Ára kötve 2 K. A Franklin-Társulat 
kiadása, Budapest.

Foglalkoztató könyv az új rendszerű beszéd- és értelem
gyakorlatokhoz s a számolás alapelemeihez, I. rész. Irta és ere
deti rajzcsoportokkal ellátta: V a d a y  J ó z s e f .  Ára 2 korona. 
Megrendelhető szerzőnél Nagyváradon. Kapható minden könyv- 
kereskedésben.

A gyermeki intelligencia vizsgálata. Binet Simon és mások 
módszere alapján magyar gyermekekre alkalmazta Éltes Mátyás. 
Ára 4 K. 50 f. Budapest, Athenaeum kiadása.

Vezérkönyv az elemi népiskolai rajztanításhoz. Irta Kovácsi 
Pál. Ára kötve 14 korona. Budapest, Lampel R. kiadása. — 
A most érvényben álló tantervnek a rajztanításra vonatkozó 
követelményei vezérkönyv nélkül alig érhetők el, mig ennek 
útmutatása alapján a rajztanítás sokkal könnyebb, biztosabb és 
eredményeiben mindenesetre kielégítőbb lesz, mint eddig volt, 
mert e vezérkönyvben világos, könnyen felfogható stílusban van 
ismertetve az elemi iskolai modern rajztanítás célja, haszna, 
lényege és módszere. Különösen az újabb időben, midőn a 
nevelés és tanítás mindegyre nagyobb súlyt fektet a tanulók 
művészi Ízlésének fejlesztésére, van nagy fontossága a rajzolás 
módszeres tanításának, mely a gyermeket helyes látásra és a ter
mészet, valamint az emberi alkotások szépségeinek felismerésére 
vezeti.

Die Muttersprach-Methode. Eszmék és gondolatok az idegen 
nyelveknek az anyanyelv és lakóhelyismertetéshez alkalmazott 
tanítási menetéhez. K e n n e t h  S y l v a n  Gut hr i e- t ől .  Beveze
tést irt hozzá Rein V. egyetemi tanár jenában. Ára 60 Pfennig.

Y e g y e s e k .
E lőfizető in k h ez. Legutóbbi számunkhoz a hátralékosok 

részére a hátralékot feltüntető utalványlapokat mellékeltünk. Egy 
hónap leforgása alatt a 2600 koronát meghaladó hátralékból 
befolyt 40, mondd: negyven  korona! A szerkesztőség igyek-
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szik az olvasóközönség érdekeit még a pihenésre szánt időben is 
szolgálni. Méltán elvárhatná az előfizetések pontos beküldését, 
annál inkább, mert tudvalevő dolog, hogy a szerkesztő egy sze
mélyben kiadó is, akinek a nyomdával szemben szintén kötelezett
ségei vannak és akinek éppen nem áll módjában drága kölcsönből 
fizetni a nyomtatási költségeket. Újból felhívjuk tehát hátraléko
sainkat tartozásaik mielőbbi törlesztésére.

A szerkesztő és kiadó.
Értesítés. A d u n á n i n n e n i  ágh.  ev.  e g y h á z k e r ü  

l et i  t a n í t ó e g y e s ü l e t  ezidei közgyűlését elhalasztja bizony
talan időre, a jelenlegi válságos politikai helyzeire való tekintettel.

A dunántúli egyházkerületi tanítóegyesület igazgató-választ
mánya ezévi gyűlését, az egyházkerületi gyűlést megelőző napon, 
aug. 25-én Celldömölkön tartja meg, következő tárgysorozattal:
1. A gyűlés megnyitása. 2. Elnöki jelentés. 3. A tanítói nyugdíj- 
törvény revíziója. Előadó Szutter Dániel. 4. A kántori nyugdíj. 
Előadó Sass István. 5. A pályamunka bíráló bizottság jelentése. 
Előadó Benedek Vince. 6. A pályamunka felolvasása. 7. Pénztáros 
jelentése. 8. Számvevő jelentése. 9. Segélykérvények tárgyalása.
10. Indítványok.

Megjutalmazott tanító. S c h r a u f  E n d r e  balfi ev. tanítót 
— mint megkésve értesülünk — a magyar nyelv terjesztése és 
közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréseként Sopron 
vármegye jutalomosztó bizottsága 300 K. jutalomban részesítette 
és díszoklevéllel tüntette ki. — A jól megérdemelt kitüntetéshez 
mi is szívből gratulálunk!

Szerkesztői üzenetek.
F. F. Pozsony. Maid az újra összehívandó gyűlés idejéről, valamint lefo

lyásáról is kérek tudósítást. A gyűlésen előadandó értekezések beküldését is 
kérem. — A. L. Cegléd. A killönlenyomat meglesz. — S. E. Nyíregyháza. Saj
nálattal értesültem betegségéről. Reményiem s óhajtom, hogy egészsége mielőbb 
helyreálljon, s hogy így lapunk ne sokáig nélkülözze legszorgalmasabb munka
társát. — 0. K. Dabrony. A közleményt köszönöm. Majd sorra kerül. — A. B. 
Csernye. Leveledet, illetőleg leveleteket jóleső érzéssel olvastam. Fogadjátok jó 
kívánataimat! — Sióvidéki. A tudósítást köszönöm. Löbel J. dolgozatát várom. 
3— N. Gy. Zsódeny. A jelzett dolgozat beküldését kérem s ha lehet, közlöm. — 
— S. K. Rákospalota. Az ígéret beváltását a legszívesebben várom.



Iskolák  és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21.211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Fónagy-féle dustless 8 2  m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részietekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkiil- 

detnek.

F on agy-fé le  d u s tte s s -g y á r ,  
ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA

Budapest, IV, 
Szív-utca 26/E

• • • • • • •
B9I

Orgona- és liarm onium  gyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o s p a lo ta  (Budapest mellett),
ÁLAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann.k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.
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A legújabb egyetemes taníerv alapján, vonzó, érdekes elbe“ 
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák 1.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

,,A kér. Ányaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ára 60 fillér.

„B ibliaism ertetés“ a népiskolák V.—VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából 
készséggel küld:

Nagykároly (Szatmár m.) Redeí Károly
evang. lelkész, 

főgimn. vallástanár.
Alapittátolt: 1867. évben.

A N Ö S T E R  J. é s  F I A
orgona- és harm on ium -gyá r  

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l egtökéletesebb kivitelben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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A F ranklin-T ársulat kiadásában B udapesten
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

Engedélyezte a magyarországi ág. h. ev. egyház egyetem es  
közgyűlései 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 60-ik pont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lv a só k ö n y v . Ötödik

kiadás. Kötve_________________________________ 50 fillér.
A m inisztert engedélyezés szá m a : 116 'í87/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 8) fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve_______ ____________________________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 1390521907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl F r ü h w ir th . Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan uragearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp Józsep. Olvasókönyv a ll .  osztály számára.

Kötve------------------------------------------------------------ 68 fillér
— Ugyanaz a III. osztály számára___________  88 *
— c a IV. * « ___________ 1 K 30 t *
— c az V/VI. < « _____ __ _ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalmazás céljából szívesen küldünk mutatvány
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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«
XXVI. ÉVFOLYAM 17-18. SZ. 1914. SZEPT. HÓ

ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4  KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA. I
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A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DUAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON)



TARTALOM,
A tanítók egyházkormányzati képviseltetésének kérdéséhez.
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Szerkesztői üzenetek.
A. L Cegléd. A külön lenyomat meglesz. — K. A. Igló. A példányokat 

szívesen küldtem. Legyen szerencsénk máskor is ! — N. P. Pápa. Cikkének 
készséggel helyet adtam. — D. L. Szatmár. Késedelemről nem lehet szó. Máskor 
is szívesen látjuk nálunk. — P. H. Pozsony. A küldeményt nagyon köszönöm, 
a folytatást szívesen várom. — Sz. Ö. Pozsony. Köszönöm, majd rá kerítjük a 
sort. — M, B. Bábony. Bocsánat, ilyen irányú közlemény sehogy« se illeszthető 
bele folyóiratunk keretébe. Levélben többet!
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Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét ille tő  
közlemények, valam int az 
előfizetési és h irde tési dijak 
a szerkesztötéghez i Sopron) 

küldendők.

Felelős szerhesztu és Ólodé:
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

A  tanítók egyházkorm ányzati képvisel- 
tetésének kérdéséhez.

Érdekes lesz bemutatnunk a mi Országos Evang. Tanár és 
Tanító egyesületünk elemi iskolai szakosztályának az evangélikus 
tanítóság egyházkormányzati képviseltetése ügyében az Alkotmá- 
nyozó Zsinathoz fölterjesztett javaslatát, majd összehasonlítás cél
jából a zsinat tanügyi bizottságának jóakaratu javaslat tervezetét, 

továbbá a zsinat jogügyi bizottságának az alsó egyházkor
mányzati fokozaton szinte érthetetlen állásfoglalását és végül 
külön azt a minimumot, amelynek teljesülése nélkül az evangé
likus tanítóság kénytelen lesz tudomásul venni, hogy az ő egy- 
házszeretetére és ebből folyó egyházépítő munkásságára nincsen 
szüksége még ezidőszerint hazai evangélikus egyházunknak.*)

I. Képviseltetésünk az egyháztanácsban; régi 50, új 63. §.
a) Az E. A. 50. § át, mely az egyháztanács hivatalbeli tag

jait sorolja föl, — kérjük kiegészíteni ekként — valamint az elemi 
iskolai tanítók 1 — 3-ig mindegyik, vagy ha többen volnának, az 
igazgató és minden 5 tanító után 1 — 1, a tantestület által válasz
tott képviselő.

b) Tiz vagy tíznél kevesebb tagú tanári vagy tanítótestület
nek egy, tíznél több tagú testületnek két küldöttje.

c) A jogügyi bizottság változatlanul fenntartja az Egyházj 
Alkotmány régi 50. §-át.

*) Jegyzet. Szakosztályunk javaslatát a-val, a tanügyi bizottságét b-vel 
s a jogügyi bizottságét c-vel jelzem az összehasonlítás alábbi szakaszaiban.
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II. Képviscltetésünk az egyházmegyén; régi 85 , új 157. §.
a) Az E. A. 85. § c. pontjának második része törüííessék 

s helyette tisztelettel kérjük kimondani azt, hogy: az egyházmegyei 
gyűlésre az egyházmegyei tanítóegyesület minden megkezdett 
tiz tagja után egy-egy képviselőt küld, akinek fuvar- és napi
díjat az eg}'házmegyei pénztár fizeti.

h) Az egyházmegyei közgyűlésnek hivatalból tagja az egy
házmegyei tanítóegyesület elnöke, választás alapján pedig az egy
házmegyei tanítóegyesület minden tiz tagja után egy-egy, az 
egyesület közgyűlése által választott tag, a kiknek az egyház- 
megyei közgyűlés megállapította fuvar- és napidíját az egye
sület viseli.

c) Az egyházmegyei közgyűlésnek az egyházmegyei tanító- 
egyesület elnökén kívül tagja az egyházmegyei tanítóegyesület
nek egy-egy választott képviselője.

III. Képviseltetésünk az egyházkerületen; régi 112., új 194. §.
a) Az E. A. 112. § c. pontjának második részét törölni 

s helyette fölvenni kérjük a következő pontot: Az egyházkerületi 
gyűlésre az egyházkerületet alkotó egyházmegyékben működő 
tanító-egyesületek egy-egy képviselőt küldenek, akinek fuvar- és 
napidíját az cgyházkerületi pénztár fizeti.

b) Az egyházkerületi gyűlésnek az egyházkerületi tanítóegye
sület elnökén kívül tagja a kerületi tanítóegyesület közgyűlése 
által szabadon választott négy tanító.

c) Az egyházkerületi, gyűlés tagjai továbbá az egyházkerületi 
tanítóegyesület elnökén kívül, az egyházmegyékben működő 
tanítóegyesületek közgyűlése által szabadon választott egy-egy 
képviselő.

IV. Képviseltetésünk az egyházegyetemen; régi 148.. új 237.§.
a) Az E. A. 148. §. c. pontjának a kibővítését kérjük azzal 

a megtoldással, hogy: Az egyházkerületek tanítói kara minden 
száz-száz rendes tanítói állás után egy-egy képviselőt küld az 
egyetemes gyűlésre, akiknek fuvar- és napidíját az egyetemes 
pénztár fizeti.

b) Az egyetemes gyűlésnek tagjai az egyházkerületi tanító- 
egyesületek által választott két-két népiskolai tanító.

c) A jogügyi bizottság elfogadta a tanügyi bizottság javas
latát.
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V. Képviseltetésünk a Zsinaton; régi 168., új 273. §.
a) Az E. A. 168. §. 4-ik pontját úgy kérjük módosítani, 

hogy az elemi iskolai tanítóknak egyházkerületenként két-két 
képviselője tagja a zsinatnak.

b) Ugyanez a tanügyi bizottság javaslata.
c) Ugyanez a jogügyi bizottság javaslata is.
Lényeges dolog, hogy az evangélikus tanítóság egyházkor

mányzati képvíselíetésének fontos kérdésében minél körülménye
sebben tájékoztassuk mindazokat, akiknek jóakaratát biztosítanunk 
kell a magunk részére, tehát tisztelettel intézem ezen soraimat 
nemcsak lapunk olvasóközönségéhez általában, hanem Zsinatunk 
minden egyes nagyérdemű képviselőjéhez és még inkább a 
Zsinat Jogügyi Bizottságának tudós tagjaihoz.

Ezért ismételten és újra is szükségesnek tartom, hogy mint 
a mi Országos Egyesületünk elemi iskolai Szakosztályának elnöke, 
a kihez ezen kérdésben az evangélikus tanítóság egész statusának 
óhajtásai és vélemény nyilvánításai az ország minden részéből 
egybefutnak, őszinte szavakkal közöljem az ezekben csoportosuló 
kívánalmakat, gondos számításba véve ezen kívánalmak teljesít
hetőségét is egyúttal.

Elemi iskolai Szakosztályunk már két ízben tett felterjesztést 
az Egyetemes Egyház elnökségéhez és a múlt évben külön- 
kulön az egyházkerületekhez is. Képviseltetésünk kérdésével a 
Zsinat Tanügyibizottsága már két ülésén is foglalkozott. Azon
ban, bár mind a négy egyházkerület pártolólag és a Zsinat 
Tanügyibizottsága szintén kedvezően intézte el a Memoran
dumunkban foglalt óhajtásainkat, a Zsinat Jogügyibizottsága, 
tudtommal, főleg financiális okokból, egyházkormányzati kép
viseltetésünk kérdését a felső fokozatokon ugyan kedvezőbben, 
de az egyháztanácsi és egyházmegyei képviseltetésünk kiterjesz
tésének kérdésében annál ridegebb elutasításban részesíti, vagy 
szándékozik részesíteni. Az Evangélikus Tanárok és Tanítók Or
szágos Egyesülete f. év junius 2-án tartott közgyűlésén elő
adott ismertetésben foglalt adatok szerint ugyan is az Egyház
alkotmány régi 50. §-sát változatlanul fentartja és a régi 85. §-sát 
pedig csak annyiban módosítaná, hogy a legnagyobb, 80—100 
tanítás egyházmegyékből is egyformán csak két tanító, vagy 
is az eddigi tanítóegyesületi elnökön kívül még egy kiküldött 
foglalhatna helyet az egyházmegyei közigazgatási gyűléseken.

A sorrend kedvéért, de még inkább az 50. §-nak rnegmagya-
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rázhatatlan rideg fenntartása miatt először is és különösen erről 
kívánok szólani, hiszen annyira bizonyosra vettük, hogy ennek 
a szakasznak főleg kisebb falusi egyházközségeinkben alkalmazott, 
egyforma munkakört betöltő tanítótársainkra sértően bántó rendel
kezését minden különös kérelem nélkül is enyhíti majd a mostani 
zsinat, hogy első felterjesztésünkbe föl sem vettük ennek a 
hangoztatását.

Egyház- Alkotmányunk ezen régi 50. §-a szerint még a 
helyettes lelkészek, tehát a gyakorlatban: a segédlelkészek is 
tagjai az egyháztanácsnak mind ahányan vannak, de a tanítók 
közül (még ha negyvenen vannak is) mindig csak egy. Miért 
ez a megszorítás épen az egyháztanácsban és miért épen a 
tanítókra nézve, ez szinte érthetetlen? Pénzbe nem kerül a tanítók 
egyháztanácsi jogosultsága, — miért nem lehet teljesíteni ezért 
a tanítók azon legelső kérelmét sem, hogy olyan kis egyház- 
községekben, ahol két vagy három tanító van, még pedig belső 
egyházi szolgálatot is teljesítő kántortanító, hogy mind a ketten, 
vagy mind a hárman hivataluknál fogva tagjai lehessenek az 
egyháztanácsnak? Ilyen kisebb egyházközségekben a tanítók in
tézik el az egyháztanács igen sok határozatát: belmissziói ügyek
ben, gyűjtéseknél, adókivetésnél, szerződések Írásánál, építkezé
sek eilenőí zésénél, egyházi számadások összeállításánál, ifjúsági 
és népjóléti ügyek körül stb.

Ezután is, parancsszóra, kedvetlenül tegyék ezeket és ne 
a maguk jóindulatából, mint az egyháztanács egyenjogú tagjai?... 
Emberi dolog, de teljesen érthető, hogy valaki önként szívesen 
vállal magára hiuságból-e, vagy jólelküségből olyan tiszteletbeli 
megbízatásokat és társadalmi kötelezettségeket, amelyeket nem 
vállalna el pénzért sem, még kevésbbé parancsszóra.

Bizalmatlan talán a Zsinat Jogügyi Bizottsága a tanítók iránt 
és attól tart, hogy nem állják meg helyüket az egyháztanácsban, 
vagy hogy majorizálják a lelkészt?

Épen az volt a baja Egyházalkotmányunk régi 50. §-sának, 
hogy nem nyújtott módot az evangélikus tanítóságnak, faluhelyen 
még a havi tantestületi értekezletet is nélkülöző tanítóságnak, 
hogy magát az egyházi ténykedésre kiművelje, hogy az egyházi 
gyűlések iránt érdeklődjék és hogy a gyűlésezés formáiban aprán
ként gyakorlatot sajátítson el, — így azután arra kényszerített 
sokakat ez a mellőztetés, hogy a malom alatt ellenzékieskedjenek, 
ahol megszokták jónak-rossznak ellenszegülni és bakafántoskodni. 
Valósággal ledegradálta Egyházalkotmányunk 50. §-sa azt az

'
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értékes munkaerőt, mely egyházi intézményeink céljaira a tanító
ságban rendelkezésre állott! Továbbá az, hogy a tanítók azokban 
a kisebb egyházközségekben, nem voltak mindketten, vagy mind
hárman hivatalból tagjai az egyháztanácsnak, a gyülekezetben 
azt a látszatot keltette, hogy azok erre nem is érdemesek, - -  
némely hatalmi túltengésben szenvedő lelkészben pedig azt a 
balvéleményt hogy a tanítók a gyülekezetben holmi harmadrangú 
lények. És csodálatosan, választás útján bejuthatott az egyház
tanácsba nemei} helyen tücsök-bogár, csak a tanító nem, mert 
az 50-ik szakasznak a tanítóra nézve még tiltó magyarázatot 
is megengedtek, ami végezetre a tanítók közül többekben azt 
a kényelmes konzekvenciát érlelte meg, hogy ők nem is egy- 

, háztagok, nekik semmi közük az egyház ügyeihez-bajaihoz.
S ezt az állapotot fogja szanálni a tudós Jogügyi Bizottság 

újabb 20—25 évre, ha nem változtat a régi 50-ik szakasz szük- 
kebiüségén. Ugyan miféle egyházi érdek kívánja azt, hogy ne 
ülhessen az egyháztanácsban két-három tanító is benne, vagy 
nagyobb egyházközségekben 5—6 is?

Jogi szempont nem, mert ha hivatalánál fogva tagja az 
egyháztanácsnak az egyik tanító, jogosult tagja akkor az a másik, 
harmadik, úgyanazon munkakört betöltő tanító is mindazokban 
a kisebb egyházközségekben, ahol a tanítók kisebb számánál 
fogva nincsen az egyháztanácsot pótló önálló hatáskörrel fel
ruházott tantestület és tantestületi havi értekezlet.

Fcketemájuság hozta létre — bocsánat a kifejezésért -  a régi 
alkotmányban is ezt az 50-ik szakaszt, a feketemájuság győzelme 
lenne ennek újabb változatlan meghagyása is. S azt hiszem, jól 
sejtek, ha azt mondom, hogy igen is, ifőképen annak az indokolatlan 
félelemnek és féltékenykedésnek a befolyásolása akarja változat
lanul fenntartani a tanítókra nézve az 50-ik szakaszt, amely a 
lelkész majorizálásától tart. Micsoda alkotmányosság azonban az, 
mely előre kizárja a majorizálás lehetőségét nyilvános gyűlés
ben, becsületes szándékú felszólalás következményeként és mikor 
vezetett az jóra akármely gyülekezetben, ha mindig csak egynek 
az akarata döntött?

Kik ismerik a kis falusi gyülekezetekben az iskolásgyermekek 
révén a szülők, tehát az egyházhívek ügyeit-bajait, óhajtásait és 
ellenvéleményét legjobban, nem-e a tanítók és kik lehetnek a 
legtermészetesebb segítői a lelkésznek és az egyháztanácsnak 
a hívek és az egyház beléletének gondozásában ezért, nem-e a 
tanítók? De ez a közremunkálás ne csak kötelessége legyen a
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tanítóságnak, hanem joga is és ne függjön ez a közremuukál- 
kodnatás esetleg a helyi lelkész kegyétől, hanem kötelezze az 
egyháztanácsbeli viszony a lelkészt arra, hogy ne magyarázza 
félre és ne vegye rossz néven, ha a tanító a maga indításából 
kiván valami jói megteremteni, legyen köteles a lelkész a tanítók
kal testvériesen megosztani az egyházközség jóléti, háztartási és 
anyagi ügyeinek intézését akkor is, ha talán a magánérintkezés
ben nincsenek egymással, magyarosan kifejezve: jó komaságban.

Úgy volt az a régen múltban, a vallási üldöztetések idején 
is, együtt építettek és együtt harcoltak a lelkész ás tanítók, 
együtt eveztek az egyház hajójában lelkészek és tanítók dagadó 
vitorlákkal és a gályafenekére láncoltán is. S addig voltak egy
házunk tagjai büszkék papjukra és tanítójukra, amíg így együtt 
látták őket munkálkodni. Az 50. § törvényben erősítette meg az 
idők folyamán lelkész és tanító közé vert szétválasztó éket és 
nincsen az az aranyszáju prédikálás vagy az a művészi kántor
kodás és mesterpreceptorkodás, mely el ne homályosuijon és 
fenntartsa a gyülekezet ragaszkodását templomhoz és iskolához, 
ha a gyülekezet lelkésze és tanítói nem férnek össze egymással 
a hivatalos érintkezésben sem. Túlságos sok jogot és fölényt 
biztosítanak egyházi alkotmányunk szakaszai a lelkészeknek a 
tanítók fölött és ezen kell változtatni új alkotmányunknak, hogy 
a súrlódások megszűnjenek!

Ilyen nagy dolgokat fűz tanítóságunk az egyházi alkotmány 
kifogásolt 50-ik és egyéb szakaszainak megváltoztatásához, nagy
érdemű és tudós Jogbizottság!

Hasonló okok miatt ragaszkodik tehát az evangélikus tanító
ság azon kérelméhez is, hogy az egyházmegyei gyűlésen is szám
arányához mért nagyobb képviseltetést nyerjen az eddiginél. És 
azért kívánja a régi alkotmány 85. §-sának megváltoztatását, hogy: 
az egyházmegyei tanítóegyesület minden 10 tagja után egv-egy 
képviselőt küldhessen az egyházmegyei egyházkormányzó gyű
lésre, mert nem elégedhetik meg azzal, hogy egyetlen (a jog
ügyi bizottság javaslata szerint úgyan két) képviselője egyszerűen 
néma szemlélődéssel helyet foglal az esperességi gyűléseken, 
hanem elemi iskolai ügyekben referensi megbízást, valamint az 
összes esperességi bizottságokban is munkateret kér egyházszc- 
retetének, mindezt pedig egy-két kiküldöttje, különösen nagyobb 
esperességekben nem láthatja el.

Mondhatja úgyan az ellenvélemény erre az ajánlkozásra azt 
is, hogy: nem kellenek, nincsen szükség a tanítókra, eddig is
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meg- volt az egyházmegye nélkülük, de a világ halad, a 20 évvel 
ezelőtt beiktatott 85. § szükkeblüsége a tanítók iránt, nem vált 
előnyére elemi iskoláink haladásának, sőt mi tanítók a perifériákon 
tudjuk: az egyházi élet belsőség-ének sem! Igen mostoha gyer
meke még a népiskolai tanügy az egyházmegyei gyűléseknek és 
nem csak azért, mert a közigazgatási ügyek is rendesen össze
torlódnak és lefoglalják a tanácskozás idejét, hanem azért is, 
mert nincsenek mindenkor jól előkészítve az iskolai referátumok.

Pénzügyi szempontok sem teszik épen lehetetlenné az evan
gélikus tanítóság ezen második kérelmének teljesítését, mert a 
kisebb egyházmegyékben 20—30 tanító közül úgy is csak 2—3 
kiküldött lenne s a legnagyobb hat egyházmegyénknek is csak 
S—10 tanítókiküldött képviselője költségéről kellene gondoskodnia.

' De ez a gondoskodás megtörténhetnék olyan formában is, hogy- 
az egyházmegyei tanítóegyesületek nagyságukhoz, illetve taglét
számukhoz mérten 'nyernének ezen képviseltetésük céljaira az 
egyházmegye közigazgatási pénztárából, vagy az ezen célra szol
gáló államsegélyből, vagy a fölemelendő közalapból 100--300 
koronás évi segélyt, amelyből ezen egyházmegyei költségeiket is 
fedezni tartoznának. Vagy ám redukálja a Jogügyi Bizottság a 
képviseltetés aranyát a harmincnál több tanítós nagyobb egy
házmegyékben, h a r m i n c o n  túl  mi n d e n  20 t a n í t ó  u t á n  
egy-egy képviselő küldhetésre, de ne állapítsa meg azt kis és 
nagy egyházmegyék tanítóságára egyformán kettőben.

Bátor vagyok itt áttekintés végett kerületenként és egyház
megyénként a rendelkezésemre álló adatok szerint az alkalmazott 
tanítók számát tizenkénti arányban és a harmadik rubrikában, a 
nagyobb egyházmegyékben, harmincon felül: huszankénti kép
viseltetés arányában kimutatni:
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1. Dunáninneni kér: II. Dunántúli kér.:
1 B a r s i ......................... 3 0 1 G yőri......................... 39 4 3
2 Fejérkomáromi . . 2‘2 2 2 Kemenesaljái . . . 38 4 3
3 M o s o n i.................... 19 2 3 Somogyi.................... 25 2
4 Nagyhonti . . . . 52 5 4 4 Soproni alsó . . . 26 2
5 N ógrád i.................... 103 10 6 5 Soproni felső . . . 36 3
6 N y i t r a i .................... 59 6 4 6 Tolna-barauyai. . . 9« 9 6
7 Pozsonyi . . . . 29 3 7 Vasi felső . . . . 70 7 5
8 Pozsonyvárosi . . . 28 3 8 Vasi közép . . . . 33 3
9 Trencséni . . . . 36 4 3 9 Veszprémi . . . . 53 5 4

10 Zalai . . . . . . 14 2
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III. Tiszai kér.: IV. Bányai kér.:
1 Á rv á i......................... 8 1 i Arad-békési . . . . 56 5
2 B r a s s ó i .................... 0 0 2 B á c s i......................... 106 10 6
3 Gömöri . . . . . 80 8 5 3 B á n ság i.................... 18 2
4 Szepesvárosi . . . 33 3 4 B é k é s i .................... 63 6 4
5 Hegyaljai . . . . 11 1 5 Budapesti . . . . 21 2
6 K ishonti.................... 36 3 6 Csanád csongrádi 22 2
7 Liptói .................... 55 5 4 7 Horvát-szlavon . . 0 0
8 S á r o s i .................... 35 3 8 Pestmegyei . . . . 91 9 6
9 Tátraaljai . . . . 32 3 9 T u ró e z i.................... 36 3

10 Tiszavidéki . . . . 65 6 5 10 Zólyomi . . . . 65 6 4

A Zsinat jogügyi Bizottságának az evang. tanítók egyház- 
kormányzati képviseltetésének három legfelső fokozatán, vagyis: 
a kerületi, egyetemes és zsinati képviseltetésekre vonatkozó re
dukált javaslataiba: 112., 237. és 273. §. könnyebben belenyu
godhatunk, mint fentebb is említettem. Ámbár ezen képviselte
ié ük költségeinek olyatén bizonyos évi összegben a kerületi és 
országé* tanítóegyesületi pénztárakba évisegély címen való be
utalásával, amint szintén néhány szakasszal fentebb jeleztem, ezen 
felsőbb egyházkormányzati fokozatokon is több tagú képvisél
tetést tudna ellátni napidíjjal és útiköltséggel a tanítóság maga, 
mint amennyit a kerületi, vagy az egyetemes pénztár szokásos 
utazási és napidijköltségek címén kiutalványoz.

így azután a Jogügyi Bizottság által javasolt kerületenkénti 
két tanító-képviselő helyett részt vehetne az egyetemes gyűlésen 
is kerületenként az a négy tanító, amennyit a tanítóság kért 
megállapítani a memorandumában, vagyis: minden száz rendes 
tanítói állás után egyet számítva. Mely kérelemnek elfogadásával, 
az általam közölt táblázatos kimutatás szerint ugyanis: a aunán- 
inneni kerület 351 tanítói állomása után ugyancsak 3, a dunán
túli 430 és a tiszai 405 után 4—4, végül a bányai kerület 47S 
tanítói állás után majdnem 5 képviselő nyerne képviselői jogo
sultságot az egyetemes gyűlésre.

Vajha sikerülne az elmondottakkal a keresett jóakaratu még- 
értést elérnem mindazoknál, akiknek jóakarata és bölcsesége dön
teni fog az evangélikus tanítóság ezen fontos képviseltetési 
ügyének elintézésében.

A lexy  L ajos.



Iskola és egészségügy.*)
Mikor a vármegyei tanítóegyesület nyíregyházi járásának 

elnöke, Kubacska István barátom felszólított, hogy az Önök évi 
közgyűlésén az iskola és egészségügyről, jobban mondva e kettő 
egyrnássali viszonyáról előadást tartsak, teljes tudatában voltam 
annak, hogy igen nehéz feladatra vállalkozom.

Sokszor és sokat gondolkodtam az iskola és egészségügy 
felett; és olyannak látom a kettőt, mint két mostoha gyermeket, 
akik szegények nem tehetnek arról, hogy a világon vannak, 
szülőik voltak — valamikor régen — az önfenntartási ösztön 
és az evolúció, ma adoptált gyermekek, gyámjaik közül az egyik 
az állam, — aki minden vagyonát egy nagyon költekező barát
nőjére költi el, — akinek a világ minden pénze kevés, — ez 
a barátnő a katonaság — persze, hogy igy a mostoha gyermekek 
nevelésére, gondozására nem jutott, — felnőttek hát maguktól.

Minden időnek megvolt a maga iskolaügye és megvolt 
a maga egészségügye is. Az emberi kultúra rohamos fejlődése 
folyamán e kettő is megváltozott; gondoljunk csak vissza azokra 
az időkre, mikor királyok és fejedelmek iródiákot (ártották, nern 
azért, hogy a sok írni valót könnyebben győzzék, hanem mert 
az irótoll és trón egymással ritkán fértek meg — és számos 
nagy hadvezére és fejedelme volt történelmünknek, aki a nevé
nél egyebet Írni nem tudott. Ami azonban akkor nenr volt 
baj, •— az ma már az és akár iparos országról, akár mezőgazda
sággal foglalkozóról van szó, az Írni olvasni tudás marad az 
egyetlen kulcs, amely a kultúra előtt a kapukat feltárja.

Ez a kapu minálunk sajnos még nincsen tárva-nyitva és az 
analfabéták száma rengeteg; nem akarom ennek történelmi okait 
felsorolni, hiszen tudjuk jól valamennyien, hogy Magyarország 
a nyugat és kelet határán mint ütköző állott évszázadokon át 
és a sok verekedés törökkel, tatárral igazán nem hagyott időt 
arra, hogy irni-olvasni tanuljon meg a magyar. Most legalább 
örömmel registrálhatjuk, hogy évtizedek alatt akarjuk évszázadok 
mulasztását pótolni, ami persze igen lassan és tökéletlenül, héza
gosán sikerül, de mégis csak sikerül. Már sokkalta nehezebben 
szalad nálunk a közegészség ügye. Ez a közegészség pedig egy
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*) Felolvasta szerző a Szabolcsvármegye Tanítóegyesület járásköri gyű
lésén.
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nagyon különös valami, amiről érdemes egy keveset elmélkedni. 
Természetes, hogy az önfentartási ösztön és a létérti küzdelem 
fejlesztette ki már ősidőktől fogva az egyes emberben azt a 
vágyat, hogy sokáig, egészségesen és boldogan éljen. Ezt az 
önzést értjük és megbocsájtjuk magunknak is, másoknak is, de 
soha ebből a közegészségügy iránt érzék és érzés addig ki 
nern fejlődik, mig minden ember tudatába és vérébe át nem 
plántáljuk azt a meggyőződést, hogy a más ember egészsége, 
vagy betegsége reá nem közönyös, ez azonban ethikai dolog 
és a vallás erkölcsi neveléshez tartozik. Megvallom, hogy a 
vallás erkölcsi nevelést nélkülözhetetlennek tartom, mert egyet
len eszközünk az ethikai kultúra fejlesztésére, de az emberi 
nem haladásának, boldogságának szolgálatában nem mutatja 
azokat az eredményeket, amelyeket vártunk és amikre oly vég
telenül nagy szükségünk van.

A közegészségügyet sokan ügy fogják fel, mint a beieg 
emberek magánügyét, a többit elvégzik a doktorok, meg a 
rendeletek. Van Magyarországon vagy 20 millió lakos és 600.000 
orvos. Az orvosok közül másfélezer Pesten van, a többinek 
nagyobbik része a vidék városaiban, kisebbik része a községek
ben van. Ez a marokknyi ember képtelen azt a kulturális misz 
sziőt eredménnyel teljesíteni, amelynek a feladata a nép nagy 
tömegét egészségre nevelni. Erre a nevelésre pedig igen-igen 
nagy szükségünk van, mert a népnek milliói ma is érthetet
len, megfoghatatlan sötétségben vannak, amely sötétségbe hozott 
ugyan némi világosságot az említettem valláserkölcsi nevelés, 
a hit világosságát, de a sötétséget teljesen eloszlatni csak a 
tudás vakító fáklyája fogja. Ezt a fáklyát pedig önök tartják 
kezükben tanító uraim és hölgyeim. Bizonyára vannak Önök 
között sokan, kiknek volt alkalmuk egy mély, sötét bányába 
leereszkedni és akkor bizonyára vissza tudják idézni azt a 
különös érzést, amely elfogta Önöket, mikor látták azt, hogy 
a lámpa mindig a tárnának csak egy-egy kis részét képes be
világítani és minél több irányban próbálkoztak meg a világítás
sal, annál inkább jöttek rá arra, hogy mily végtelenül nagy a 
sötétség odalenn; ilyen tárnákba való leereszkedéshez hívom meg 
Önöket akkor, amikor Magyarország közegészségügyéről akarok 
szólam és igen kérem, hozzák magukkal e kiránduláshoz nem
csak tudások és megértésük világító lámpáját, hanem szivük 
melegét is, mert odalen nemcsak sötét, de nagyon hideg is van.

A közegészség egyik legnagyobb pillére amellyel kezdem;
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a g y e r m e k. A gyermek, mely örömöt, napsugarat, tavaszt 
hoz az ember küzdelmes életébe. Végtelenül messze vagyunk 
attól, hogy a nép kellő megértéssel, kellő szeretettel tudja érté
kelni, meglátni a gyermek bájosságát, szépségét. A gyermek 
védelméről hallunk minduntalan, tartunk gyermeknapokat, korun
kat a gyermek évszázadának nevezzük és napról-napra azt lát
juk, hogy a gyermek élete a veszedelmek szakadatlan láncolata 
között folyik le. E veszedelmek között a legnehezebben elhárít
hatok közé tartoznak azok, amelyek a gyermeket még születése 
előtt fenyegetik; az a szerencsétlen ethikai felfogás, amely a 
társadalom gunyja és megvetése elé dobja a szegény leány
anyákat, okozza azt, hogy évente sok-sok ezer alig' rügyező 
emberéletet tipoi el a bűnös manipuláció, ez életeken kívül leg
többször megnyomorítva további anyaságra képtelenné téve, 
igen-igen sokszor meg is ölve e szánandó teremtéseket, kiket 
feltétlenül védelmünkbe kellene fogadnunk. Ott kezdődhetik a 
gyermekvédelem, ahol az anya már menhelyet talált, ahol az 
emberek gunyja és lenézése nem a bajba jutott leányt sújtja, 
hanem azt, aki gyermekét elemészti — és nem azért, mert az 
államot károsítja meg és fosztja meg egy polgártól, hanem mert 
szentségtörő kezekkel a nagy, örök természet arcába sújt. Az 
ethikai nevelés pedig minden meggyőző erejével hasson oda, 
hogy a leányok tiszta szívvel, tiszta lélekkel, de ép oly tiszta 
fejjel is vértezve legyenek az élet kisértései ellen.

A másik, — kivált a már úgynevezett műveltebb osztályok
nál sajnos, nagyon is terjed — az egyke .  Nincs az a tizen
ötszörös, vagy húszszoros gyermekágy, amely az anyák egész
ségét annyira aláásná, mint ez az emberi találmány és nincs 
az a nyavalya, amely annyi fejszecsapást mérne az ember ideg- 
rendszerére, mint ez, mely az ember életét annyira megrövidítené, 
mint ez. Egy további pillére közegészségünknek a jó házasság, 
amely alatt azt értem, hogy csakis egészséges férfi nősülhessen 
és csakis egészséges nőt vehessen feleségül. Örömmel jelez
hetem, hogy újabban mind jobban terjed a szülőknek az a jó 
szokása, hogy leendő vejük, vagy menyük egészségi állapota 
felől orvosi bizonyítványt követelnek. És ennek a fontosságát 
nem győzöm eléggé hangsúlyozni; és amilyen szépen hangzik 
az, hogy minden embernek joga van a boldogsághoz és azt 
ott keresi, ahol akarja és ha meg találta meg is tartja, ebbe se 
az államnak, se a közegészségügynek semmi beleszólása nin
csen, amilyen büszkén hangzik ez eleinte, oly csendes lesz a
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szózat akkor, amikor a tüdőbajos, vagy vérbajos ember irtó 
kórját feleségére plántálja át, vagy mikor megszületik az első 
nyomorék gyermek, aki testében, vagy vérében ott viseli a 
szülők egyikének, vagy másikának kainbélyegét és egy szép 
napon oda áll elébük és számon kéri tőlük megrontott életét. 
Ugyan — hol van — mivé zsugorodott össze az az egyéni 
boldogság ?

Jól tudom, tisztelt uraim és hölgyeim, hogy soha semmi
féle tanulással, vagy felvilágosítással a kórokozó baktériumokat 
a föld színéről el nem fogjuk tüntetni, hogy betegség mindig 
volt és lesz, hogy halál ellen nincs orvosság, de azt is tudom 
és érzem és szeretném tudásomat és érzésemet Önökbe átplán
tálni, hogy ha mi erkölcsi alapon álló lényeknek hisszük és 
tartjuk, legalább is azoknak mondjuk magunkat, akkor ne szalad
junk el a más baja, a más betegsége, a más gyötrelme mellett 
érteim.elemül, hanem nyissuk ki szemeinket jól és ha megláttunk 
mind« r/t, megértettük mindennek az okát, akkor foghatunk csak 
hozzá a bajok orvoslásához.

Álszemérem, Optimismus, sovinizmus nélkül kell vizsgálód
nunk, sokszor kíméletlenül, de másként a mi gyógyításunk kuruzs- 
lás volna, ha valahol, úgy itt magunk között őszintéknek kell 
lennünk. Beszéljünk még egy keveset a gyermekről.

Magyarországon a gyermekhalandóság óriási nagy és Szabolcs 
megye a legelsők között van. 1911. végén volt a megyének 
kerekszámban 323.000 lakosa. Az 1912. év folyamán elhalt 
„4175” 7 éven aluli gyermek; ezek közül 700 gyermek nem 
részesült orvosi kezelésben. Ez olyan rövid hivatalos kijelentés, 
„nem részesült orvosi segítségben” ! pont! De mi ezúttal nem 
elégszünk meg evvel a rövid elrubrikázással, hanem próbáljuk 
meg elképzelni azt a 700 lihegő, pihegő, bizonyára gyakran 
lázban égő gyermektestet, próbáljuk elképzelni abban a 700 
vonagló gyermektesíben a néma fájdalmat és a kínos nyöször
gést, azután szerte a megyében kisérve 700 kihűlt kis gyer
mektestet, akik rövidke életükben orvost nem láttak soha és 
előttünk van egy . . . kulturkép.

Egy kissé szokatlan kép, ugyebár? pedig évről-éere meg
ismétlődik. De distingválnuk kell! A halál mindig szomorú; és 
milliókon keresztül tapasztalja az emberi nem, hogy aki lett, 
annak el is kell múlnia, ezt resignációval fogadjuk, de hogy 
a 20. században és Európa kellő közepén van egy ország, amely
nek egy megyéjében csupán évente 700 olyan gyermeket temet-
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nek el, akihez orvost nem is hívtak, ezt már resignációval nem 
lehet fogadnunk, ez nem tartozik a létérti küzdelem elengedhetet
len áldozataihoz, ez barbarismus. Tanulmányoztam és ismerem 
a világ összes ismert népfajainak szokásait, a délafrikai négertől 
az eszkimóig, a chinaitól az indiánig, de annyit mondhatok, hogy 
ezt a barbarizmust ott nem találják meg.

A kimutatás szerint a hét éven alóli 4175 elhalt gyermek 
közül veleszületett gyengeségben elhalt 1281. Ennek okát már 
érintettem, méltóztassanak nekem elhinni, hogy sokkal több gyer
mek hal el szüleinek erkölcsi gyengeségében.

Szeretünk ethikai magaslaton állva beszélni a történelem múlt 
idejének barbár népeiről és a pogány Spártáról, ahol a szegény 
nyomorék gyermekeket szikláról hajigálták a tengerbe — és ma 
— minden orvosa hazánknak tanúságot tehet, hogy hányszor 
hoz az aggódó anya krokodilus könnyekkel a szemében egy 
súlyos tüdőlobbal szenvedő csecsemőt, hogy becézgeti, hogy csó
kolgatja, benn az orvos rendelőjében, előtte való éjszaka pedig 
kitette csak pár percre a hóba, vagy a hideg földre a szegény 
kis férget. Törvényünk van, hogy milyen nagyon köteles a szülő 
gyermekéhez orvost hívni; a gyermek megvizsgálása félannyiba 
kerül, mint a felnőtté, azért, hogy nagyobb védelme legyen és 
mit tapasztaltunk, sokszor szomorúan, sokrszor azt, hogy a beteg 
gyermeket elhozzák ugyan, mert különben megbüntetik, de a 
rendelt orvosságot már nem készíttetik el. Ne mondja nekem 
senki, hogy nagy a szegénység és a szegény embernek a sok 
gyermek a. megölője, nem csoda, ha kivételesen ennyire veteme
dik, tessék nekem elhinni, hogy a kóborcigány sincs rendezett 
anyagi viszonyok között és gyermekét soha, semmi körülmények 
között nem fogja elpusztítani és ha kiszámítjuk, hogy Magyar- 
ország szegény emberei évente mennyit költenek borra és szeszes 
italokra, ebből az összegből hazánk minden megyéjében leg- 
dusabban felszerelt gyermekmenhely, gyermekkórház és sok más 
áldásos intézet létesülhetne.

Tisztelt nagyérdemű közönség! A közegészségügy óriási fájá
nak igen-igen mélyre és sokfelé ágazó gyökerei vannak.

Sok oly adatot tudnék felhozni, amik semmiféle statisztikai 
kimutatásban elő nem fordulnak. Maradjunk meg megyénknél. 
Egy év alatt elhal megyénkben 2—3000 gümőkórós; ebből kiszá
míthatjuk, hogy gümőkórban állandóan szenved, azt magával 
hordja, de azért köztünk él, szaporodik, családot alapít, baját 
tovább adja körülbelül 15.000 ember. Legalább ugyanennyi a
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vérbajos és ezeren felül vannak, akik valamilyen rákban szen
vednek.

Megrémül az ember e számok hallatára és nem nyugtat 
meg minket, nem szabad, hogy megnyugtasson az a tudat, hogy 
másutt még rosszabbak a viszonyok, mint nálunk, hogy a hires 
természetes kiválógatódás majd csak tisztára filtrálja az emberi
séget, „hadd hulljon a férgese” , az emberek mégis szaporodnak 
és miért vegyük mi a jelen nagy gondjain kívül, jövő generáció 
boldogitását a fejünkre.

Azok között a sötét szellemek között, amik közegészséygünk- 
nek a legnagyobb kárt okozzák, kettőt említek meg csupán: az 
egyik a tudatlanságból fakadó b a b o n a ,  a másik az a l koho l .  
A babona oly régi, mint maga az emberiség és teljesen nem lesz 
kiirtható soha; nem csodálkozunk azon, hogy — mert a véges 
emberi értelem a körülötte minduntalan megnyilvánuló termé
szeti tüneményeket megmagyarázni — felfogni — nem képes, 
hogy akkor hisz a miszticizmusban, a szellemekben, az ördögben.

Nem is beszélek az ártatlan babonáról, az amuletviselésről, 
vagy arról, hogyha valaki piros pántlikát köt a gyermek kezére, 
vagy térdére, hogy az igézés ellen megvédje, de beszélek igenis 
arról, hogy a mi népünk még mindig ott tart, hogy sérülésekre 
állati trágyát, szembajokra vizeletet használ, igénybe vesz pók
hálót, földet, sült hagymát, paradicsomot és száz egyéb piszkos 
undorító vacakot, cigányasszonyt, vénasszonyt és javasasszonyt, 
rendületlenül hisz minden sarlatanban, csodadoktorban, de a kór
házat, az orvost fel nem keresi — csak mikor már rendesen 
későn van. Több mint húsz esztendős orvosi tapasztalásból be
szélek, mikor azt mondom, hogy Magyarországon évente legalább 
50.000 olyan ember pusztul el, akit a saját és tanácsadónak 
ostobasága öl meg, és másik 50.000 nyomorodik meg az ősi 
piszok nyomán.

A legkegyetlenebbül kiirtandónak tartom a kuruzslást, a cso- 
dadoktorságot, amely a tudatlan népet kihasználja, kiszipolyozza. 
Minden kímélet nélkül pellengére kell állítani és szigorúan büntetni 
az olyan kuruzslót, aki skatulya számra fecskendezi ki a tudatlan 
asszony füléből a svábbogarat és a gyógyithatlan vak szemét 
meg akarja operálni. Ha van törvényünk az élelmiszer hamisí
tásra — sajnos — nagyon is enyhe törvény — akkor drákói szi- 
goruságu törvényt kellene hozni a lélekmérgezők — a tudatlan
ság terjesztői és kihasználói ellen.
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Nézzük meg kissé Magyarország bábaügyét. A cédulás bábák 
ezreinek piszkos kezére van bízva az asszonyok százezreinek 
élete és egészsége. — A tudatlanság, a veszedelem nem ismerése 
sokszor a legrosszabb helyen, az egészségen való takarékoskodni 
akarás adja oda a nép asszonyainak óriási kontingensét a szom
szédasszonyok, a komaasszonyok kezére és ennek mi a követ
kezménye? Az, hogy 100 parasztasszony között alig akad tíz egész
séges, a többi mind méhbajos és 35 éves korában öregasszony. 
Uj-Guineában a pápuák állapotos asszonyaikat nem engedik dol
gozni, legalább is semmiféle nehéz munkát nem végeznek, mig 
nálunk — jól tudjuk a mindennapos tapasztalatból — a legritkább 
kivétel az ily kímélet.

És most vessünk egy futó pillantást a mindennapi hygienére; 
nézzük meg, hogy ami különben értelmes népünk hogy lakik, hogy 
eszik, hogy öltözködik és tisztálkodik. 10—12 ember egy szo
bában nem olyan nagyon ritka, mint gondolnók, 6—7 ember — 
mindennapos lelet; pedig majd minden házban ott a parádés 
szoba a mestergerendáig érő dunyha- és vánkoskészlettel. A jó 
Isten a megmondhatója, hogy hány család alszik a savanyu ká
posztájával és a csírázó burgonyával egy helyiségben, beszöge
zett ablakokkal, amik közé homok, moha, fürészpor, muskátli van 
préselve, hogy az emberi egészség két legnagyobb jótevője: a 
levegő és napfény valahogy be ne tévedhessen. Testi tisztaság 
— szapj an és fogkefe — majd oly ritkák — mint a nemes rádium. 
Pár év előtt egy bajor tüzérkapitány barátommal találkoztam, 
aki elbeszélte, hogy gyalog beutazta Montenegrót; vitt magával 
sátrat, consei veket, mindent, amit egy modern turista csak igé
nyelhet. Reggel nagy embertömeg állt a sátra előtt és kíváncsian 
leste minden mozdulatát, tetszett minden nagyon; de mikor fog
kefével kezdte fogait dörzsölgetni — olyan kacagás támadt, a 
milyet a fekete hegyek még nem hallottak — azt hitték, hogy 
megbolondult.

Hát hiszen Balkán! Ezen nincs mit csodálkozni; de én, 
mikor nem is olyan régen egy beteg megvizsgálása után vizet és 
szappant kértem és lett erre igen nagy izgalom, futkosás és 
lázas keresés — végül a ház asszonya megszólal, hogy „ejnye 
hun is lehet az a szappan, hiszen csak a múlt hetekben láttam” 
- -  ez, tisztel túráim és hölgyeim, van oly Balkán — mint a 
másik.

A kultúra sokféle mértékei között nem utolsó a szappanfo
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gyasztás; és nem kell sok bizonyítás ahhoz, hogy a testi tisztá- 
talanság és betegség együtt járnak. Ugyan hány ember van, aki 
hétszámra le sem veti csizmáját, mert hiszen minek vetné le —1 
mikor reggel újra fel kell huzni; és hány ember van, aki csak 
vasárnap vagy ünnepnapon mosakodik, fürdésről ne is beszél
jünk. Itt van az étkezés, szinte közmondásos, hogy jóétvágyu 
ember annyit eszik, mint egy paraszt; pedig ez már nincs igy, 
valamikor talán lehetett, de higyjék el nekem, hogy a gyomor
bajosok száma épen a vidéken rengeteg; tegyenek kérem kí
sérletet és községük 50 féri iát vagy még inkább asszonyát kér
dezzék meg, hogy milyen az étvágya és hogy hogy van a gyom
rával — csodálkozni fognak — hogy mily kevésnek jó a gyomra. 
Ennek az oka pedig a célszerűtlen táplálkozás. Tessék megnézni, 
hogy mit eszik, mennyit eszik és hogyan eszik a mi népünk egy 
keresztelőn, egy névnapon, egy lakodalmon. Méltóztassanak meg
engedni, hogy néhány szót szóljak az alkoholról.

Nem szándékozom itt az abstinencia tanainak áldásosságát 
hirdetni, de mikor közegészségügyről van szó, nem hagyhatom 
említés nélkül azt a faktort, amely egymagában többet pusztít, 
mint az összes többi betegségek együttvéve. ,

Számtalanszor győződünk meg annak a nem eléggé hang
súlyozható dogmának az igazságáról, hogy az alkohol a szervezetet 
minden néven nevezendő betegség számára alkalmassá teszi, kü
lönösen a két legnagyobb emberiség ostora: a tuberkulózis és 
vérbaj számára. Mikor a kultúra és erkölcs álarcába rejtőzött 
emberi kapzsiság Amerikát, majd Indiát és Afrikát akarta civi
lizálni — akkor időkimélés céljából előre küldte legmegbízhatóbb 
közegét, az alkoholt — és az őslakók kezébe adta az első 
pálinkás üveget. A többi már magától jött — ma már a tuber
kulózis és vérbaj — azelőtt ismeretlen betegségek — Amerika 
őslakóit csaknem teljesen kiirtották, Afrikában a benszülötteket 
megtizedelték és hogy Indiában még van kit civilizálni — az 
nem az európai diplomácia, sem a kultúra, sem az erkölcs diadala, 
hanem a józan mohamedánizmusé — mely a szeszivást hívőinek 
szigorúan tiltja.

Nem akarok, tisztelt uraim és hölgyeim, vendégszeretetükkel 
sem türelmükkel visszaélni — a közegészségügyi rendeletek ren
geteg nagy dombját, ha ásni kezdjük — jó mélyen alatta meg
találjuk magát a — kissé paradoúan hangzik — a nagyon beteg 
közegészségügyet. Régen fekszik szegény, nagyon el van gyen
gülve — nézzük még meg — lehet-e rajta segíteni és hogyan.
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Minden orvos tudja és szomorú tapasztalásból sok. beteg 
is tudja, hogy vannak úgynevezett agyonkezelt betegek, akiknek 
elébb a sok jó tanács, azután a doktorok, végül a professzorok 
és specialisták végkép elspeciálizálták az egészségét — ilyen agyon
kezelt beteg a mi közegészségügyünk is. Minthogy pedig az ilyen 
betegnél babérokat aratni a doktor urak nem tudnak — jön a 
végén egy nagy konzílium — amelynek eredményeként a beteg
nek azt mondják, hogy most már menjen a mamához, majd ő 
házi kezelésbe és ápolásba veszi — és a legszebb az, hogy 
az ilyen beteg csakugyan a laikus mamánál gyógyul meg. A 
mi szegény közegészségügyünknél is túlságos sok volt a doktor 
mindig — persze legtöbb volt a jogász, próbálta azt gyógyítani 
az állam, az orvosok, a papok, a megyék, még a katonák és 
rendőrség is, — nem gyógyult szegény sehogy, — de meg el- 
küldenék már a mamájához, de most kiderült, hogy lelenc az 
istenadta, nem tudják ki a mamája és nagy a megrökönyödés.

Én tudom, ki az a mama, akihez küldeni kell, hogy meggyó
gyuljon! Az iskola t. uraim és hölgyeim, és önök, kik az iskolát 
képviselik. Előadásom elején azt mondtam, hogy a szülői az 
önfentartási ösztön és az evolúció — azt hiszem, mindkettőt 
az iskolában találjuk fel.

Nem ok nélkül vethetik a szememre, hogy részemről hálát
lanság, hogy szives meghívásuk és vendégszeretetük fejében egy 
ronda, beteg gyerekkel a közegészségüggyel kedveskedem, hogy 
tessék csak magukhoz venni, házi kezelésbe, meggyógyítani és 
megtartani — sőt még arra is igen kérem önöket — hogy sze
ressék. Komoly és mély meggyőződésem, hogy addig, míg köz
egészségügyünket a hazai tanítóság nem veszi kezébe, addig ered
ményt, igazi, áldásos eredményt felmutatni nem tudunk.

Az egyetlen megoldás, az egyetlen lehetőség, a legtermésze
tesebb út a bajok orvoslására. Nem bevárni, mig beteg lett az 
emberiség, azután mozgósítani a gyógyfaktorokat, de megelőzni, 
amennyire csak lehet! Önök, igen tisztelt tanító uraim és hölgyeim, 
ülnek az emberiség forrásánál — a gyermek mellett, csakis önö
kön múlik, hogy megtisztítsák a forrást a belekeveredett szenny
től, önök az egyedüííek, akik a gyermek fehér leikéből még 
könnyen ki tudják gyomlálni a sötétség, az előítélet, a türelmet
lenség, a piszok és babona mérges dudváit. Egy tanító kezén 
legalább 10.000 gyermek megy keresztül egy átlagos hosszú 
pályafutás folyamán — számítsák már most ki, hogy hány millióra 
rúg a gyermekek száma hazánkban, akik első impresszióikat önök-
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tel nyerik. Ne felejtsék el egy pillanatra sem, hogy az irni-olvasni 
tudással önök adják a kulcsot mindenki kezébe, amellyel a kul
túra számára a kapukat feltárhatják. Kérve kérem önöket, ügyel
jenek nagyon arra, hogy azon a kapun be rie surranjon más, 
csakis az igazi kultúra, amely ember és ember között különbséget 
nem tesz, se születését, se szokását, se nemzetiségét nem firtatja. 
Testi tisztaság — erkölcsi kultúra és tudás — csupán csak ez 
lehet az egész emberiség közös szentháromsága! Egyik sem tud 
a másik kettő nélkül az emberből kulturembert faragni.

Gondoljanak a gyermek óriási tudásszomjára, amelynek még 
mozgási vágyát is aláveti. A gyermek agya olyan mint a vacuum 
cleaner, amely mohón szívja magába az első tanítást, az első 
inpressiókat.

És ahogy a gyermeket már kiskorában oltjuk be, hogy vére 
immunis legyen a később reá leselkedő himlőfertőzés ellen, ügy 
kell a gyermekbe beoltani a testi és lelki tisztaság iránti érzéket, 
hogy védve legyen mindenféle testi és lelki métely ellen.

Mindig csodálkoztam azon, hogy nem minden ember érzi 
velem egyenlően azt, hogy minő óriási feladat, minő végtelen 
fontos misszió vár egy nemzet tanítóságára és miért nem értékeli 
maga az állam sem kellőképen azt, hogy a tanítóság tulajdon
képen a nemzet fejlődésének legfontosabb faktora, egy óriási 
nagyhatalom, mely csak a legújabb időben ébred erejének 
tudatára.

De nem elég a kitűzött feladat megismerése; a tanítóság
nak olyan qualitásokkal kell rendelkeznie, hogy a feladatot meg 
is oldja. Aki csak azért megy a tanítói pályára, mert az is 
kenyérkereső — sokszor csak kereső és nem találó pálya, a 
reá váró óriási munkát — mely, bizony valljuk be — gyakran 
sysiphusi munka, — elvégezni sohasem fogja: a tanítónak, a 
vérbeli tanítónak születni kell, úgy, hogy érzi, hogy hivatását 
minden más fölé helyezi és tiz nyitott pálya közül ezt választaná 
— mert szive ide Vonzza. Nagy lelki erőre, nagy altruismusra 
van szüksége, hogy kedvvel végezze nehéz feladatát.

És csodálatos iróniája az emberi sorsnak, szomorúan fényes 
bizonyítéka az emberi hitványságnak, hogy a tanítóság messze 
van attól, hogy abban az elismerésben részesüljön, azt a hálát 
kapja meg jótékony munkájáért, amelyet oly méltán meg
érdemel.

Tanító uraim és hölgyeim! Jó közegészségügy nélkül se 
szellemi se ethitakai fejlődés el nem képzelhető.
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Az ember történetét lapozgatva — számos nagy ember, 
tudós, hadvezér, államférfi nevével találkozunk, akiket mint az 
emberiség jóltevőit tanultunk megismerni. Az a tanító, aki a 
reá bízott gyermekekbe feledhetlenül be tudja oltani a testi tiszta
ság iránti érzéket, akár a legprimitívebb egészségügyi szabályok 
versbe foglalásával, akár mesékkel, olvasmányokkal, képekkel és 
példálózással, akár a gyermekek felfogási képességéhez hozzá
szabott rendszeres egészségtani előadásokkal, aki a vezetésére 
bízott emberkékbe egy vallási parancs szentségeként tudja bele
vésni azt, hogy minden étkezés előtt mossák meg kezeiket; 
aki megkedvelten velők a fürdést és megutáltatja a szeszes 
italt, aki megtanítja őket arra, hogy amilyen természetes az, 
hogyha lyukas a cipője, úgy azt a vargához, ha meg lyukas 
az egészsége, azt meg az orvoshoz kell vinnie, az többet tesz 
az emberiségre, mint a világ összes hadvezérei és diplomatái 
együttvéve. ■ r , ; | , ' { [

Én — tisztelt uraim és hölgyeim — sajnos, sokkal kisebb 
ember vagyok,. semhogy ki tudnám vinni azt, hogy Magyar- 
ország közegészségügyét az Önök kezébe tehetném le. Tudom 
jól, hogy az emberi nem fejlődésében ép oly kevéssé vannak 
ugrások, mint a nagy természetben egyáltalában, de azt is 
tudom, hogy önök lesznek azok, akik jó példával előljárva, 
a legönzetlenebb, a legkitartóbb munkával elébb-uiöbb mégis 
csak feltárják a közegészségügy sötét bányáit és ha szivükben 
az igazi emberszeretet lángja, lelkűkben az igazi tudás fáklyája 
lobog — akkor kiverik a mi jó, becsületes, de még nagyon 
elmaradt népünk mellől a sötétség szellemeit, a babona bagoly
várát. Ehhez a munkához szivből kívánom a sikert és akkor 
Önökkel lesz a Mindenható áldása és az emberiség hálája.

Válasz Novák Gyula ,,Reflexio“ című 
közleményére*

Nehéz dolog egy a tanítósággal szemben állástfoglaló kar
társnak válaszolni, ha az illetőt nem ismerjük. Nem tudom 
fiatal-e, öreg-e N. Gy. kartársam, bir-e tapasztalattal, Vagy még 
ismeretlen-e előtte a múlt? Gondolkodtam sokáig, hogy kivel 
állok szemben és magamban abban állapodtam meg, hogy N. Gy. 
kollegám egy fiatal kartárs, aki még most lépett ki az élet



mezejére, mert csakis a helyzet nem ismerése indíthatta arra, 
hogy állást foglaljon a M. T. O. Sz.-e ellen, máskülönben lehe
tetlen, hogy egy igazi tanító e folytonosan sikerrel munkál
kodó egyesületnek a halálos döfést szánja. Hadd legyen ez a 
meggyőződésem, így legalább meglesz az a reményem, hogy 
kartársamat meg tudom győzni álláspontja helytelenségéről és 
arról az útról, melyen megindult, vissza tudom terelni a helyes 
irányba.

A M. T. O. Sz.-nek működése minden magyar tanító előtt 
ismeretes. Hiszen ennek kitartó munkássága nélkül mi tanítók 
anyagilag teljesen tönkre jutottunk volna. Ez egyesület rázta 
fel a tanítókat dermedtségükből, adta ezerbe és ezerbe azt az 
önérzetet, mellyel azt a nagy lépést tevő, de mégis kevés ered
ményt elérni tudtuk. Hát azért kellen-e odaszegődnünk a radi
kálisok és klerikálisok mellé és segíteni megbuktatni ez egye
sületet, mert az a múltban mindig a kenyérért, a tanítók ön
érzetét megillető bánásmódért küzdött és a jövőben küzdeni 
akar? Ne hajtsa a radikálisok és a klerikálisok malmára a vizet 
senki! Ezek nagyon csekély számban vannak abban az egye
sületben, sokkal kevesebben mint Ön hiszi, mert az a szám
arány, amit az újságokból kivett, nem a valódi képet tüntetik 
fel. Sokan voltunk mi ott még, kik abban a kérdéses esetben 
nem szavaztunk, noha nem tartoztunk sem a radikálisok, sem 
a klerikálisok közé, mert akkor lehetetlen volt igazat nem ad
nunk a radikálisok érveléseinek. Mellettük nem akartunk sza
vazni, mert ezzel a Szövetség feloszlatását provokálhattuk volna, 
ellenük pedig nem szavaztunk, mert az igazság ebben az esetben 
nagyon is mellettük volt. Meggyőztek bennünket okfejtéseikkel, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternek nem volt joga 
az alapszabályok értelmében és sok más egyéb okok alapján 
sem az államosítás kérdésének tárgyalását betiltania. (A vallás- 
oktatásnak a-z iskolákból való kiküszöbölésének kérdését már 
ekkor nem akarta senki sem tárgyalni és szóba hozni.)

Fel akarná Ön oszlatni a M. T. O. Sz.-ét a radikális és 
klerikális tanítók miatt, kik a nyári gyűlésen valóban nem szépen 
viselték magukat. Mintha csak azt mondaná: ne legyen ország- 
gyűlés, ha ott ellenzék is van. Higyje el, amint az országgyű
lésben szükség van az ellenzékre, úgy egy gyűlésen sem lehet 
nélkülözni azokat. Csakis ezek segítségével lehet az igazságot 
kihámozni, amelyre pedig oly nagy, de oly nagy a szükség. Az 
önzetlen ellenzék igen sok jónak megteremtője. Korántse gon-
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dől ja, hogy azok a radikálisok mindig csak rosszat akarnak. Ö 
nem! Szivükön hordozzák ők a tanügyet is, csak abban követ
nek el igen nagy hibát, midőn —■ mert haragusznak a kath. 
egyház papjaira — az összes felekezeteknek hadat izennek. A 
prot. szabadelvüségnek nem ellenségei ők, csak a kath. papi 
uralomnak, amely oly irányban is érezteti hatalmát — különösen 
községi és állami intézetekkel szemben — hol semleges terület 
van.

Bűnnek tartják, műveletlenség vádjával illetik a tanítót, ha 
a gyűléseken kemény harcot folytat, de egészen más a vélemény, 
ha ez az országgyűlésen, megyegyűlésen vagy más gyűlésen 
történik. Ez a tanítókkal szemben való túl szigorú kritika a múlt 
hagyománya, meri még most is sokan szeretnék a tanítói túl 
szerénynek látni, mint volt az a múltban, midőn csak kezét dör
zsölte és hajlongott, ha embert látott, de beszélni nem mert. De 
most más korszakot élünk, a tanítók műveltségük érzetében, fontos 
szerepüknek, értéküknek tudatában mernek nemet is mondani és 
az igazságért küzdeni. És ez így van jól. Nem szabad a haladás 
szekeréről senkinek lemaradni és nem szabad sarokba állnunk, 
mikor nem oda valók vagyunk.

Nehéz a helyzetünk nekünk, kiküldötteknek, a M. T. O. Sz.- 
nek gyűlésein, ha halljuk a radikálisokat vezető tanítóknak sok
szor helyes, az önérzetről és önzetlenségről tanuskodói érvelé
seikkel szemben a klerikálisok egoizmus tükörével ellátott, fel
felé kínálkozó és éppen nem nekünk szóló beszédét. Ilyenkor 
csak a néma hallgatásra vagyunk kárhoztatva. A radikálisokhoz 
nem állhatunk, mert félünk, hogy a vallásgyűlölet vádját fogják 
esetleg ránk, viszont a klerikálisok mellé sem állhatunk, mert 
azok nem a közérdek, hanem egy társadalmi osztály felbérelt 
harcosai. Igv lesz a gyűlésterem a személyek közötti vitatkozások 
színhelyévé, csatatérré, amely alkalommal a túl fűtött önérzet 
bizony sokszor nem ok nélkül egyeseket helytelen cselekedetekre 
ragadtatja. Valóban fájó dolog, hogy vannak ilyen tanítók, akik 
maguk előtt pirulni nem tudnak cselekedeteikért, de ilyenek mind
addig lesznek, mig csak a kath. tanítóság nem tanul meg a maga 
lábán járni. "

De ez még nem elég ok arra, hogy éppen ezek törek
vésére a M. T. O. Sz.-nek feloszlatása megvalósuljon.

Nem, a Szövetségnek élni kell, mert még sok feladat vár 
reá. Vagy talán elértük-e azt az időt, hogy a tanító az őt meg
illető bánásmódban részesül-e? És ha már ott tartanánk, akkor
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is nem várnak-e rá új feladatok, amelyek megoldását tőle az 
összes tanítóság és a tanügy érdeke követeli?

Rontani sokkal könnyebb, mint építeni, de nem kell-e a 
romokat majd akkor örökké látnunk? A mi munkánk az építés 
legyen. Ha kartárs úr úgy véli, hogy egy-egy tégla nem jó 
helyen áll, nem az a teendője, hogy romba döntse az épületet. 
Vegye ki részét a javítás munkájából, adjon erőt azoknak, kik 
azt az épületet alkotják.

N. Gy. kartárs úr közleményéből úgy látom, hogy nem 
a Szövetség gyűlésén szerezte javaslata alapjáúl szolgáló tapasz
talatait, hanem politikai lapok tudósításából. Itt látszik meg csak 
tévedése. Tudnia kellene, hogy vannak politikai lapok (ezekre 
kimondottuk a bojkottot), melyek — meg akarván hálálni a nagy 
honoráriumot, mellyel megvásárolták őket -— a tanítók ellen foly
ton hangulatot akarnak kelteni és ezért gyűléseikről a valóság
nak meg nem felelő tudósításokat közölnek. Aki a Szövetség 
munkáját meg akarja ismerni, az jelenjen meg annak gyűlésein, 
vagy legalább hozza meg azt a csekély áldozatot, mibe a hiva
talos lapnak, a „1 anító” -nak járatása kerül. Sokaknak ajánlottam 
ezt és akik hallgattak szavamra, belátták, hogy a tanítók ügyéért 
melegen érdeklődő egy kartársnak az asztaláról sem szabad annak 
hiányozni. Pedig de sokan nem ismerik még e lapot, ép azért 
találkoznak — bár kevesen -— kiket félre lehet vezetni.

Sem evang., sem ref. tanítók részéről még nem hangzott 
el a M. T. O. Sz. feloszlatásának gondolata. Ez az első eset, 
s én — meggyőződésem — az összes protestáns tanítók érdeké
ben és szellemében cselekszem, mikor ez ellen felszólalok.

Különben béke velünk!
Nagy Pál.

E gy disztinkció.
A mai idők levegője — úgy látszik — elérte azt a pára- 

teitséget s azt a hőfokot, melyben a társadalmi tagozatok köz- 
szellemében s azok munkaprogrammján a legszélesebben virág
zanak ki a szociális kérdések.

Egyházunk c tekintetben is — halad a korral. Erőviszonyok, 
melyekre az egyházunk létéért folyó harc csak előre nézni tudó 
és akaró hős katonái nem értek rá ügyet vetni, mert a salus
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rei publicae közös nagy érdeke feledni és tűrni lelkesített min
den belső kényelmetlenséget, sőt leszorítást, most előtérbe ke
rülve napi kérdések sürgősségével és kenyérkérdések éles
ségével követelik a megváltoztatást.

Elgondolkozni kényszerítő jelenség, hogy ma kezd lenni egy
házunkban egy külön „világi” , egy külön „lelkészi” s megint 
külön „tanítói” tagozat, melyek külön frontot csinálva külön 
zászlóaljakká válva küzdelemre indulnak a — saját érdekeikért.

És egv új, éppen a mai szociális áramlatokkal teljes kor 
bölcsészeiének kathedrájáról tanult sarktételt hangoztat mindenik, 
azt, hogy a részletigények teljesebb kielégítése vezet az egye
temes érdekek diadalmasabb érvényesülése felé, tehát a lelkészi, 
vagy a tanítói kar igényeinek nagyobb fokű figyelemre mélta
tása vezet a mi hanyatlónak kiáltott egyházi életünk erőteljesebb 
fellendülésére.

Be kell vallanom: ez a felfogás jogoséit. A mai jólfizető 
és megannyi szociális intézmény eszméjét felvető s a munkást 
megbecsülő társadalom általános helyeslése kiséri e jobb anyagi 
helyzetet s vele nagyobb súlyt teremteni igyekező törekvést.

A mi tanítóinknak ez irányú mozgalmát minden méltányosan 
gondolkozni tudó s minden igaz törekvés sikerét őszintén óhajtó 
léleknek a legteljesebb egyetértéssel, sőt a vállvetett munkára 
ajánlkozássai kell fogadnia.

Ki az, aki ha majd a magyarhoni evangéliumi egyház 
tanítóinak egyeteme felemeli szavát a korszerű fizetés megadá
sáért, nem annak a fel nem becsülhető kulturmunkának kijáró 
mély tisztelettel és az egyházunkkal együttszenvedő tanítói karunk 
iránti nagyrabecsüléssel fogja figyelni, vagy: kezelni ezt a 
kérdést? . . .

De . . .  .
De — szeretném, ha e mozgalomból egy hang némán ma

radt volna s örökre is néma maradna. S ez az a több oldal
ról hangoztatott, bár többször Ízlésesen finomúl elhalkított fenye
getés, mely azt kiáltozza, h o g y  a t a n í t ó i n k a t  mi  n d e n 
l e h e t ő  mó d o n  k a p c s o l j a  m a g á h o z  egyhá- zunk,  ha 
— é l ni  akar ,  me r t  k ü l ö m b e n  . . .

Megvallom: nagy fegyver ez. Ellenállhatatlanul kényszerítő 
fegyver. És ez a mi mellünknek, a lelkészi kar mellének 
van szegezve. De sokszor látjuk e fegyvert megvillanni egy- 
egy idegesen felcsillámló indulatos szemlobbanásban i Híveink, 
ha könnyebb-sulvosabb okuk van reá, világiaink s immár tanítóink
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is ezt a fegyvert használják s minden nehezebb, áldozatot kérő 
érzékenységet hallgatásra intő pillanatban ezt kiáltozzák: „fogj 
meg, kötözz magadhoz, evangélikus egyházam, mert — itt 
hagylak!” . . .

Csodálatos fordulatot jelent ez számunkra, egyházunkra. Vala
mikor a Hozzá való hűséget fegyverrel, fenyegetéssel, jogok 
elkobzásával és nyomorral akarták elvágni s az akkori keménv- 
szerelmü lelkek minden vágás után erősebben kovácsolódtak 
hozzá s mint láncszemek minden ütésre szilárdabban fogóztak 
össze. Valamikor a mi egyházunk szolgálatába állani egy értelmű 
volt kezet fogni, az Önmegtagadással.

De nem akarok én itt ékes szavakat egymás mellé róni 
prédikáció gyanánt, igazságot írok, amihez kevés szó is elég 
s egyszerű szó is beszédes.

Mi katonái vagyunk egy seregnek, melyet a .felette szálló 
Lélek vezet s a z á s z l ó h o z  va l ó  h ű s é g  a l e g  k e s e r ű b b  
p i l l a n a t o k b a n  s e m k e r ü l h e t  s zóba .  Mert mi hisszük 
s e hitet el nem rabolhatja a pokol sem, -— hisszük, hogy a 
mi tanítóink végzik munkájukat száraz kenyéren is olyan lel
kesedéssel, aminőt az egyházunkhoz való szerelmük s az igaz
ságaink egvszer-valamikor teljes diadaliutásába vetett hitük, de 
meg hivatásuk áiértése, valamint a lélek nemesítésének nagy 
munkája — gyönyöre tart állandóan élénk lobogásban a szívükben.

Akár sikerül — amint hisszük, várjuk s elősegítjük — 
tanítói karunk szociális és anyagi érdekeinek teljes megnyug
vásra leendő kielégítése, akár — feltéve, de az ellenkezőjét 
várva — nem sikerűi, mi nem  h i s s z ük ,  n e m a k a r j u k  
hi nni ,  h o g y  ez az a n y a g i  e r ő s í t é s  e r ő s í t e n é , e g y 
h á z u n k a t  is. Amint nem hisszük, hogy a lelkészi fizetés
rendezés is erősítené egyházunk pozícióját.

Hamis beállítás, hamis érvelés ez. Nem is vesszük észre: 
minő nagy árnyék terpeszkedik ki belőle reánk, a mi lelkedé- 
sünkre, a mi vállalt munkánk becsületes elvégzésének elvárt el- 
hivésére.

Mi küzdünk és küzdjünk a jobb, a fehérebb és puhább 
kenyérért. Küzdjünk a pihenés nyugalmasabbá, finomabbá és 
gyümölcsözőbbé tevéséért. Küzdjünk családunk jobb sorsáért, 
uriasabb konyhájáért és társaságba illőbb ruhájáért.

De f ü g g e t l e n  l e g y e n  e t t ő l  a t ö r e k v é s t ő l ,  e n n e k  
jó, v a g y  b a l s i k e r é t ő l  a mi  l e l k e s e d é s ü n k  o t t  a 
m u n k a  me z őn ,  vagy — hisz’ háborúban élünk, használjunk



401

militáris kifejezési — o t t  a h a r c t é r e n :  a s z ó s z é k e n ,  az 
i s k o l á b a n  es a f ó r u mo n .  A kenyérharcnak odakiáltjuk: 
noli tangere circulos meos. Ne érintsd azokat a szent területeket, 
melyekre aki lép le kell vetni saruit, le kell vetnie a c s a k  
kenyérért dolgozók, a c s a k  bérért szolgálók alacsony repülő 
s épp ezért poros gondolatait.

Szolgáljuk a mi magas szent céljainkat. Hűséggel. Mert 
ettől s c s a k  ettől, a szolgálat hűségétől, a mi eszméink dia
dalának fanatikus hitétől függ egyházunk sorsa. A jobb fizetés
től csak családunk sorsa.

(. . . . Neked állani kell, óh Egyház
S virulni sok századon . . .)
Ám hadd hangozzanak azok a méltatlankodások tanítóink 

nem eléggé megfelelő érvényesüléséről az egyházban, mint jogi 
szervezetben, de az Egyházban, hol az ő hűséges munkájuk 
faragja, illeszti egybe az élő köveket, a Mester rég felszólította 
őket: „Barátom, ülj feljebbV’

Nekünk szükségünk van a tanítóinkra. Nemcsak az iskolák
ban, de a gyülésteremben is. Nyíljék meg előttük az ajtó mind
két szárnya.

Hogy pénzt nem adhatunk, arra — mint a szegénység 
egyházának — van okunk, de hogy jogot ne adjunk, a telje
sített munkával egyenlő értékűt, arra, mint az egyenlőség egy
házának, nincs — jogunk!

Nincs itt — ne higyjék tanító urak, testvéreim a mi egy
házunk szerelmében — nincs itt lebecsülés, nincs itt féltékeny- 
kedés.

Távol vagyunk egymástól: ez a baj!
Simuljunk egyforma, sőt egymással a hévben vetélkedő 

szerelemmel, a fanatizmusig fokozódó szerelemmel és tűrni, nél
külözést szenvedni kész, mind halálig kitartó hűséggel Egy
házunkhoz s legott — közel leszünk egymáshoz!

Duszik Lajos
szatmári ev. lelkész.

N Y IL T T É R .
Nyilt levél az Ev. Népiskola szerkesztőjéhez.

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur! — A tolnai tanítóság gyűlé-
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séről hozott referáda (Sióvidéki tollából) nem egészen tiszta 
világításban tünteti fel „a nagy port vert Bohár-ügyet” .

Mendől tanító Úrnak váratlanul hozzám intézett részben 
magánjellegű, részben — lévén ő akkor a Sióvidéki Tanító- 
egylet alelnöke (azóta már leköszönt) — hivatalos színezetű 
levelére adott válaszomban hangsúlyoztam, hogy az Egylet bel- 
ügyeibe beleavatkozni, az Egyletet mintegy kitanítani nem akar
hattam, ellenben igenis akartam és akarhattam kritikát gya
korolni az Egyletnek egy nyilvánosságra adott határozata felett, 

Ami Tomka esperes úr nyilatkozatát illeti, nem tudom, mi 
volt a veleje és célja, mert nem hallottam; azt azonban tudni 
szeretem, hogy Tomka esperes úr nyilatkozata — akár elitéiö, 
akár indifferens volt rám nézve, — nem a l e l k é s z i  kar ,  
hanem csupán Tompa esperes úr e g y é n i  nyilatkozata lehetett. 

Sárszentlőrmc, 1914. augusztus 26.
Kiváló tiszteletem kifejezésével

, Bohár Lázsló
ev. lelkész.

I r o d a l o m .

Földrajz a népiskola III. és IV. osztály száméra. Irta 
P a p p  J óz s e f .  Kiadta a Franklintársulat, Budapest, (Egyetem
utca 4.) Ara kötve 70 fillér. A csinosan kiállított könyvet 47 kép 
ábra és 2 térkép díszíti.

Y e g y e s e k
O l v a s ó i n k h o z .  Legnagyobb sajnálattal kell jelentenünk, 

hogy folyóiratunkat a rendes időközökben előállítani nem tudjuk. 
A nyomda személyzete megfelezve csak lassan tudja a munkát 
végezni. A rendkívüli viszonyokból folyó kénytelen mulasztásért 
elnézést kérünk. Szerkesztő.

Az iskolai év megnyitása a soproni evan'g. tanítóképző
intézetben és gyakorlóiskolájában, a felmerült nehézségek elhárí
tása után, szeptember hó közepén sikerült. Nemcsak a tanárok 
egy részének harctérre szólítasa okozza a nehézséget, hanem 
főképen a tápintézetnek katonai célokra való lefoglalása. A sokféle 
akadályt bizonyos áldozatokkal egyelőre elhárította az igazgatóság.
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Tanítók é? Tanítónők Zsebnaptára. V e r n e r  Jenő székes- 
fővárosi tanító, hírlapíró, a Tanítók és Tanítónők részére a jövő 
iskolai évre az idén is zsebnaptárt szerkesztett, amely felülmúlja 
eddigi, a tanítói körökben méltán elterjedt, öt év óta közkedvelt
ségnek örvendő naptárait. Kiváló szakszerűségével gondosan össze
válogatott anyagot nyújt e naptár, mely a tanítóknak napi munká
jában, ügyes-bajos dolgában, a rendeletek tömegében világos stílu
sával segítségére siet. A megbízható szövegű naptárt K o v á c s  
Gyula nagybányai könyvkereskedő adta ki, portómentes küldéssel 
ott lehet megrendelni 1 korona 30 fillérért, azonkívül kapható a 
hazai könyvkereskedésekben is.

SM tatványszám ingyenI

Jó v a j r a s
a legkedvesebb képes gyermeklap.

FRANKUN-TARSULAT
Budapeit, I». CgyeteoKitc* 4

c n íd t k  n  Előfizetni lehet a kiadóhivatalban
4* minden könyvkereskedésben. 

EM Oaaléal Af m g y x t é v m  2 K 5 0 l ^

Mutatványszám ingyenJ

_ ......-  , _mnm
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fertőtlenítése és portalanítása
a 21 211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 lite r  Fónagy-féle dustless m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1,—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkül- 

detnek.

Fonagy-féíe dustless-gyár, Budapest. ív. 
ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA 2«/E
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Orgona- és liarm oni-am gyái.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R ák osp a lo ta  (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe 
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ára 60 fillér.

„Bibliaismertetés“ a népiskolák V.—VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér.

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából 

készséggel küld:
N a g y k á ro ly  (Szatmár m.) Rédei Károly

evang. lelkész, 
főgimn. vallástanár.

Alapittatott: 1867. évben.

A N G S T E R  J .  é s  F I A
orgona- és harmonium-gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
legtökéletesebb kivitelben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítéseket olcsón elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.

■ ■



Minden újonnan 
belépő előfizető 
ingyen kapja a 
Vasárnapi Újság 
díszes karácsonyi 

albumát*'
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ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.

RÖTTIG GUSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON.



T A R T A L O M

Karsay Sándor mint pedagógus. B a d i c s  Ádá m.  405
Vallásórák az elemi népiskolában................................................. 411
Miként lehet megkedveltetni népünkkel a gyümölcsfatenyésztést, 
a méhészetet és a selyemtenyésztést? (Vége következik.) O r b á n
K á r o l y ............................................................................................ 419
Tá r c a .  Elmélkedés. T a p o l c z a i ...............................................425
Iro d a lo m ........................................................................................ 427
Vegyesek .................................................................  . . .  427

Szerkesztői üzenetek.
P. H. Pozsony. A szíves sorokat s a küldeményt köszönöm. Az ígéretre 

számítok. — B. V. 6yör. A tervről sajnálattal le kellett mondanom. Fáradozáso
dat köszönöm. — Sz. Ö. Pozsony. A kéziratot köszönettel vettem. Habár tár
gya lapunk keretébe kissé nehezen talál, a rerdes viszonyok beálltával majd 
ha több terünk lesz, szívesen felhasználom. — A. L. Cegléd. A lenyomatot elküdtem, 
megkaptad-e? A pedagógia berkek bizony nagyon elcsendesültek. — S, K. Rákos
palota. A szives megemlékezést köszönöm. Kár, hogy néhány állomással köze
lebb nem jutott hozzánk. — S. J.Rákospalota. A kilátásba helyezett küldemény
nek előre is örvendek, úgyis igen rég nem volt szerencsém.



XXVI. évfolyam. SOPRON, 1914. október hó. 19 —20. szám.

Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkesztötéghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős szerkesztő és Kiadó:
P A P P J Ó Z S E F .

Megjelenik minden lió elején 
és közepén.

Előfizetési ára : egész évre 
8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

K arsay Sándor m int pedagógus.
Hetven esztendeje múlt ez év március 23-án, hogy a téti 

gyülekezet fiatal lelkésze — Karsay Sándor — kiadta „Általános 
és részletes T anm ód”  című könyvét, vezérfonalul a falusi 
protestáns „iskolatanítók”  számára. Érdemes lesz erről a könyv
ről részletesen megemlékeznünk egyrészt, mert Írójának ez év 
március 15-én volt a 100-ik születési évfordulója, másrészt pedig 
azért, mert olyan dolgok vannak benne, melyek még most is 
megállják helyüket.

Hogy mi indíthatta e könyve megírására Karsayt, azt érde
kesen mondja el Payr Sándor Karsayról írott megemlékezésé
ben (Ev. Egyházi Élet 1914., 16. szám). „Nagy ügyszeretettel 
és szakértelemmel karolta fel az iskolákat is. Saját atyja is 
előbb lévita tanító volt. Soproni diák korában Szabó József 
óráin a leendő tanítók közt hallgatta a neveléstant. Azután pedig 
tanított is, mint házi nevelő. Mencshelyen oly kedélyes álla
potokat talált, hogy a jó öreg tanító délutánonként feladván a 
leckét és felvigyázót rendelvén a nebulók közé, ö maga tarisz
nyát akasztott a nyakába és a pap ablaka előtt elmenve balla
gott ki more patrió a pinceszerre. Karsay pedig átment az el
árvult iskolába és tanított szépen, rendszeresen, nagy csudál- 
kozására a későn hazatért munkatársnak.”

Ilyen állapotokat bizonnyára talált és látott másutt is.
Könyvének megírásához német műveket használt forrásúi, 

de a későbbi nagy püspöknek eredeti, magyaros gondolkodás 
módja, éleslátása lesugárzik a könyv minden lapjáról. A könyv
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két fő részre oszlik: az első szól az általános, a második a 
részletes tanmódról.

Az első rész 9 fejezetből áll. 1. A tanítás sarkeivci. Ennek 
tartalma, hogy a tanításnak a tanítvány idejéhez és tehet
ségéhez mért tárgyak szolgáljanak alapul, melyek iránt benne 
célszerű tanmód által kedv és érdek gerjeszthető. A tanító ismerje 
ki növendékei külső és belső tulajdonait. A tanítás legyen lép
csőnként haladó, ismertről ismeretlenre. Legyen alapos, fő elv, 
keveset, de jól. A tanítás legyen könnyű, érdekes és szemlél
tető. A tanító a tanításhoz kellő előkészület nélkül soha ne 
fogjon.

A 2. szakaszban a tanítás módjáról szól. Ajánlja a kérdez
gető alakot. Megjegyzi, hogy a tanító ne kérdezzen mindig 
sorjában, ne engedje, hogy egyszerre többen feleljenek s a 
kérdéseket tanítványai közt előre ki ne ossza. — A helytelen 
feleletnél ne gyűljön tüstént haragra, hanem kérdezzen újra. 
Kivánja meg a teljes feleletet. A tanító legyen mindig vidám 
és eleven, nem mogorva és kedvetlen, szeme inkább függjön 
tanítványain, mint kéziratán. Simuljon tanítványaihoz, legyen a 
gyermekek közt gyermek, az ifjak közt ifjú.

Az 5-ik fejezetben utasítást ad a tanítónak miként fogadja 
az év elején tanítványait, hogy azoknak az első iskolai nap 
az öröm felejthetetlen napja legyen. „Némely oktalan szülők 
hon már iskolával fenyegetvén gyermekeiket — a tanítót mint 
egy kegyetlen fcgymestert Írván le előttük — s így a gyenge 
elméket eleve már félelemmel s undorral döltvén el az iskola 
iránt, igyekezzék a tanító ezen előítéleteket tanít/ányaiból ki
irtani, azokat megcáfolni nyájas beszélgetéssel, oly tárgyakról, 
melyek előttük ismeretesek: napi dolgaikról, mulatságaikról.’'

Érdekes a 6-ik fejezet: „A tanítványok osztályozása.” „H árom  
osztály ajánlható falusi iskoláinkra nézve: az elsőbe érdem 
szerint sorozandók volfiának a jól olvasók és könyvnélkülözők; 
a másodikba az olvasni kezdők és szótagolók; a harmadikba 
a betűzök.” Nagyon természetes, hogy sokan megrekedtek a 
harmadikban és sohasem jutottak az elsőbe. A harmadik osztály
ból az mehetett a másodikba, aki tudott jól szótagolni s leg
alább 20-ig számolni. A másodikból az elsőbe, aki folyékonyan 
olvasott, könnyebb szókat hallás után leirt s az egyszeregyet 
jól tudta.

Csendes foglalkoztatás alig volt. Szerző ajánlja, hogy jó
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időben egy-egy osztály menjen ki az udvarra, de mindig egy 
nagyobb gyerek felügyelete alatt.

A 7-ik fejezetben nagy bölcsen arra figyelmeztette Karsay 
a tanítókat, hogy az iskolába lépő gyermekkel beszélgessenek 
házi és iskolai dolgokról, szóval a mai világban is nagyon 
elhanyagolt beszéd- s értelemgyakorlatot sürgette ezelőtt 70 
esztendővel.

A 8-ik fejezetet szószerint ide i ro m :
1. Mielőtt minden rendén s helyén nincs, a tanító ne 

kezdjen a tanításhoz.
2. Minden botrányt vagy szórakozást okozható dolgot tetessen 

félre — az iskolai szereket külön helyre rakván — fenhangon 
ne kiabáljon, hosszú dorgáló beszédeket ne tartson, növendékeit 
szorosan ne ültesse, ruházatában, taglejtéseiben s beszédében 
minden felötlőt mellőzön. Ne egyék s ne pipázzék az iskolában. 
(Szerző idejében ezt még megtették.)

3. Sorban ne kérdezzen, hanem tartsa növendékeit a fel
hívás iránt bizonytalanságban.

4. A csintalanokat állítsa ki maga körűi.
5. Több Ízben nyilatkoztassa ki, hogy tanítás után növen

dékeit az előadott tárgyról ki fogja kérdezni.
6. Ha a csend megháboríttatik, állapodjék meg tanításá

ban, tekintsen komolyan s nyomozólag a nyugtalanok felé s a 
beállott csend után folytassa ismét beszédét.

A 9-ik fejezetben az emléktehetség gyakorlásáról szól. „Az 
emlékezet kincstár, melyben hasznos ismeretek, igazságok és 
szabályok tartatnak fenn.”  A tanító ne kívánja meg szigorúan, 
hogy növendékei a feladott cikket szóról-szóra felmondják, vagy 
tanuljanak meg olyant, amit nem értenek, mert ez nehéz,
haszontalan s felette káros foglalatosság. Csak rövidebb cikket 
tanultasson, de azért legyen mindenkor könyvnélkülözni való 
mert a mágnestűhöz hasonlít az emlékezet, mely vonzó anyag 
nélkül erejét veszti. Az előadott dolgokat ismételtesse gyak
rabban. Tanítsa meg a tanító növendékeit arra is, hogyan kell 
otthon tanulni.

A második részben szól először is a betűk ismertetéséről. 
„Újabb, jeles tanítók — mondja Karsay — elállottak az eddig 
szokásban volt bctüismertetési módtól; miszerint minden gyer
mek külön valamely könyvből a nagy ábécét először sorban, 
azután viszásan, később renden kívül, ugyanígy a kis betűket, 
végűi az á b é a b o t tanulta, vagy a miatyánkot betűzni kezd te ;
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ehelyett több célszerű módok találtattak fel, melyek közül három 
következőt vélem ajánlhatóknak . .

1. A s z á r m a z t a t á s i  m ó d .  A betűket egymásból szár
maztatták; pl. íme egy rövid vonást húzok, pontot teszek fölé, 
ennek neve é ;  letörlöm a pontot s a felső jobb oldalára 
ragasztom s lesz belőle r. S midőn így 5, 6 betűt megismertek, 
kezdődött a betüzés. 2. A másik mód szerint először a magán
hangzókat tanulták s csak ha ezeket már jól ismerték tértek 
át a mássalhangzókra.

Ismerte Karsay már a hangoztató módot is, de nem annyira, 
hogy behatóbban ajánlotta volna. A szótagolásra és olvas- 
ta t is ra  majdnem ugyanazon szabályokat állítja fel, melyek ma 
is érvényesek. Nagy baj volt azon időben az, hogy nem volt 
rendes olvasókönyv. Az énekeskönyv, káté, biblia szolgáltak 
olvasókönyvül, nem csuda hát, ha azok a régi jó öregek olyan 
bibiiásak voltak. — Írni a kezdők egyáltalán nem tanultak. A 
középső osztályban kezdték, de jobban csak azok, kiknek kedvük 
volt hozzá s a leányok e tekintetben nagyon elhanyagoltattak. 
(Azért nem tudott az én jó öreganyám sohasem Írni, holott 
olvasni még 80 éves korában is tudott.) Karsay szerette volna, 
ha már az i. osztályban megkezdik az Írást, mert mint mondja 
a betűk leírása azok ismerését és olvasását szerfölött elősegíti. 
(De nem voltak rendes padok, a kisebb gyerekek álltak, vagy 
lócákon ültek.)

Sürgeti, hogy a nagyok sokat Írjanak, ne csak táblára, 
hanem papírra is s „miután a munkás néposztálynak a szép
írásnál fontosabb a helyesírás, írjanak a gyermekek olvas
hatóan és hiba nélkül.”  A kéziratokat a tanító szorgalmasan 
javítsa ki. A tollakat az iskolai időn kívül messe. (Ugyanis 
akkor még iudtolial írtak s azt a tanító metszette felében.)

A számolás tanításánál sürgeti a szemléltetést. Részletes 
utasítást ad a számológép használatára. A nagyobb gyermekek 
gyakorlati példákat számítsanak, készítsen a tanító ilyeneket 
tartalmazó füzetet. Valamit tanulniok kell a mértanból is.

A következő fejezet a vallási tárgyakról szól. Mivel ez a 
tárgy most nagyon aktuális, vegyük kissé részletesebben szem
ügyre ezen fejezetet. Mikor kezdjük a vallásoktatást? Korán 
— feleli Karsay — hogy a gyermek oly időre vissza se emlé
kezhessék, melyben Isten felől gondolata sem volt. De azért 
az iskolai tanítást mégse kezdjük a vallástanítással, szükség
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lévén ahhoz a gyermeket előbb előkészíteni. Ez okból a kezdők
nél rendszeres vallásoktatást nem kíván.

„A közép osztálynál a vallástanítást a bibliai történetekhez 
kapcsolhatni, mivel a gyermek ezen korban leginkább szeret 
elbeszéléseket hallgatni s ezekben hathatós eszközök rejtvék az 
erkölcsi érzet felébresztésére.”

A felső osztály a kátét tanulja, bibliából olvas. „Igyekezzék 
a tanító a vallástanításnál is alaposságra, hogy a közpolgár is 
ne csak tudja mit, hanem mért hiszen. Egyházunk hitvallását 
pedig híven, távol minden hamisítástól adja elő. Űjabb katecheták 
a vallástanításnál népiskoláinkban is elkülönözni kívánnák egy
mástól a hit és erkölcstant.”  (Tehát nem új keletű ez a mai 
m ozgalom !) De az életben a hit és erkölcstan — mondja 
Karsay — szorosan össze van kapcsolva, nem lehet hát azokat 
szétválasztani. A vallássosságot nevelő eszközök közé számítan
dók az imádságok és énekek is. Az énekek ne kurjongatva 
és nyújtva, hanem halkan és szabályszerüleg énekeltessenek. 
Az éneket egyszerre kezdjék s egyszerre hagyják el. A hang
jegy tanítását is megemlíti.

,A vallástanításnál elevenen éreztesse a tanító, hogy a vallás 
az észnek és szívnek dolga és az életnek legfontosabb ügye, 
melytől függ földi békességünk, lelki nyugalmunk és jövendő 
boldogságunk, azért a vallási órákat komolyság, méltóság és 
szelídség jellemezze.” A vallás méltóságban tartása kívánja, hogy 
az arra rendelt órákat ne halmozzuk össze; ne tanítsuk azt 
mindennap, mert annak mindennapisága csökkenthetné iránta a 
figyelmet és buzgóságot. (A könyv végén lévő órarend ezen 
elvnek eilene mond, mert ott mindennap első és utolsó óra 
a vallás.) A vallásosság nevelésére ajánlja az egyháztörténet 
tanítását is.

Az erkölcsi nevelésről szólva, figyelmezteti a tanítót, hogy 
ismerje ki növendékeinek hajlamait s mindazon Körülményeket, 
melyek azokat előidézik, nevelik, vagy gyengítik. Végül tudjon 
bánni sokféle tanítványaival. (Szóval már 70 évvel ezelőtt sür
gette a ma újdonságnak tetsző gyermekmegfigyelést.)

A gyenge szívű gyermekhez ne durván, hanem nyájasan 
szóljon a makaccsal komolyan és szigorúan bánjék. A félékenvt 
bátorítsa, a merészt tartóztassa. A növendék hajlamának meg
ismeréséhez vezető eszközök: visszaemlékezés gyermekéveinkre, 
helybeli szokások és gondolkodásmód kiismerése, a gyermek 
házi viszonyainak kinyomozása. Ügyelet a gyermek maga
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viseletére társai és mulatságai közt. (Mind oly dolgok, melyekre 
a mai világban sem tudunk elég nagy gondot fordítani.) A 
tanító példás, munkás életet éljen. Növendékeit szoktassa rend
hez, engedelemhez, szorgalomhoz, őszinteséghez, hiedelemhez, 
tisztasághoz, józan vidámsághoz. Mennyi bölcs utasítás! De hát 
vájjon meglehetett-e mindezeknek felelni, azokban a földes, 
dohos, lócás iskolákban ?

A földrajzból, természettudományból, gazdaságtanból, tör
ténetből, nyelvtanból amit kíván s ahogyan megokolja azok 
szükségességét majdnem teljesen egyezik a mai tantervekkel.

Az iskolai fenyítékről szólva részletesen utasítja a tanítót, 
hogy hogyan büntessen és jutalmazzon. A testi fenyítéket el
itéli, mert „verés a gyermeket rögzötté, makaccsá és szem
telenné teszi.”

Nagyon szegényül állhatott az ő idejében az iskolák fel
szerelése, mert amit ő követelt egy jól felszerelt iskolához, az 
ma már a legutolsó falusi iskolában is megvan. Sürgeti az iskolai 
naplók vezetését, azokba a tanulók előmenetelének és maguk- 
viseletének ieljegyzését. Ha követték volna tanácsát, nem az 
ő kortársai, hanem azok késő utódai, hej de megszaporodna 
most a szavazók száma. (A legtöbb helyen nincs, vagy csak 
nagyon hiányosan vannak meg a naplók. H a  valaki a szolga- 
biró előtt tesz vizsgát, annak meg 20 korona adójának kell 
lenni.)

A tanító kötelességei közül kiemeljük a következőket, a 
tanító illően öltözködjék, a tanítás idejét pontosan betartsa, ne 
engedje, hogy a gyermekek hajnalban jöjjenek s ne maradjon 
későig az iskolában, ki és be ne járjon tanítás közben., tanít
ványaival ne dolgoztasson. Üres idejét a helyes- és szépirási 
gyakorlatok áttekintésére, tollak metszésére és készülésre fordítsa.

A nyilvános próbatét című szakasznál megjegyzi, hogy az 
inkább a tanítványok, mint a tanító próbatéte legyen A 
kérdéseket előre kiosztani nagy ravaszság. Hibás feleleteknél 
ne indulatoskodjék a tanító, hanem ügyesen forgatott kérdések 
által vezesse a tévedőket.

Végül szózatot intéz a tanítókhoz s felhívja őket, hogy 
tömörüljenek egyesületekbe, nem ugyan a fizetésjavítás kiküz
désére, hanem hogy egymást buzdítva, tanítva, vigyék előre 
a nevelés szent ügyét.

Könyve végén a falusi iskolák számára lecketervet is közöl. 
Ez igazán hű tükre az akkori iskoláknak. Fő-fő tárgy minden



nap a vallás, utána olvasás, délfelé diktum tanulás. Délutánon
ként fő a betüzés, szótagolás, kevés irás, még kevesebb számo
lás (mindig csak délután) és egyéb semmi.

A könyvben még fel vannak sorolva az akkor használt 
iskolai könyvek, bizony szerény kis lajstrom. Vigasztaló, hogy 
Karsay is megérte a népiskolai tankönyvirodalom páratlan fel
lendülését.

B a d i c s  Á d á m .
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Yallásórák az elemi népiskolában.
A következőkben néhány tanítást szeretnék bemutatni. T er

mészetesen, az élő szó sokkal közvetlenebbül hat s aki valamely 
tanítást meg akai Ítélni, annak végig kell azt hallgatnia.. Csak 
akkor győződhetik meg az illető, hogy azok az elvek, amelyek 
szerint az írott tanítás készült, csakugyan beválnak-e s azok 
a módszeres kapcsolatok, fordulatok, csoportosítások ,stb., amelye
ket az írott tanítás szinte csak sejtetni tud, életrevalók-e. De 
azért szerintem jó és szükséges munkát végez az, aki a tapasz
talatból merített eljárását írásban mások számára is hozzá
férhetővé teszi. Hiszen csak így remélhetjük, hogy valóban 
szánalmasan szegény katechetikai irodalmunk egyházunk és a 
vallástanítás javára fellendül. Tudom, hogy különösen fiatalabb 
tanítóink nagy örömmel veszik az útbaigazítást, sőt már tapasz
talt tanító szájából is hallottam ilyen megjegyzést: ,,Azt kí
vánják tőlünk, hogy megfelelően tanítsuk a vallástant; de honnan 
merítsünk, rni szerint igazodjunk?”

Nem áltatom magam azzal, hogy csak megközelítőleg is 
tökéleset nyújthatnék; de azt mondhatom, hogy a vallástanítás
sal immár több mint húsz éve foglalkozva ebben a munkában 
mindig több igaz gyönyörűségemet ta lá lom ; de ezt a munkát 
annál fontosabbnak és annál nehezebbnek is tartom. Amit nyúj
tok, tehát a tárgy, a gyermekek és egyházunk iránt való őszinte 
szeretetbő! adom. Használja, aki rászorul és jónak látja. Egyet 
azonban mindenesetre szeretnék, ha mindenki különösen fiatalabb 
vallástanítóink, akár lelkészek, akár elemi iskolai tanítók — meg
tanulnák azt, hogy a vallástanításnál minden órára pontosan 
keli készülni. A belső készülés az oratio, meditatio és t-ntatio
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körébe*) tartozik épen úgy mint a homilétánál, és épen olyan 
elengedhetetlen mint ennél ezt elmulasztani vétek. De vét a 
hivatása, vét a gyermekek ellen az is, aki a külső készülést 
elmulasztja. S ide számítom a katechesiseknek előre írásban való 
kidolgozását. Természetes, hogy ez a katechéta képzettsége, 
gyakorlati haladottsága és egyénisége szerint különböző lesz. 
De azt el merném mondani, hogy az, aki Írásban sohasem 
készült s mondanivalójának legalább a menetét, a főbb kap
csolatok és bevezetések feltüntetésével le nem szokta írni: abból 
jó katecheta alig válik; vagy ha annak képzeli m agát: csalódik.

A következőkben az elemi iskola vallástani anyagából mutatok 
be egy-két példát, még pedig az egyházunknak érvényben levő 
tanterve szerint. Legyen szabad közbevetőleg megjegyeznem, 
hogy az eredeti tantervben feltüntetett anyagot én semmikép 
sem tartom soknak. Minden attól függ, hogyan tárgyaljuk. Ha 
a bibliai történetet ügy tanítom, hogy óráról-órára három-négy 
sort olvastatok, ezt feladom s ezután addig-addig isruételtetem 
a gyermekekkel, amig már a szájuk magától is rájár: akkor 
egy osztályba ö t bibliai történet is sok; mert a gyermeknek 
meg a tanítónak a teste-lelke belefárad. Épígy vagyunk a káté
val. Ellenben, ha a bibliai történetbe szeretettel elmélyedünk 
először magunk s aztán az igazi elbeszélés hangján elmondjuk 
a gyermekeknek s úgy kérjük számon tőlük, nem mint valami 
inquisitorok, hanem mint nevelők: akkor a gyermekek kapva 
kapnak a7 alkalmon, hogy megszólalhassanak s ha nem mon
danak is mindjárt kerek, kifogástalan mondatokat, csakhamar 
tisztában vannak egy-egy bibliai történettel s szinte észre sem 
veszik, hogy mái egész hosszú sorát tudják elbeszélni azoknak 
a kedves bibliai történeteknek. Ilyenformán az ismétlés sem 
lesz teher többé; mert a gyermek nem szavakat kénytelen 
ismételni szajkó módra, hanem azt az életet reprodukálja, amelyet 
a történetből megismert s amelyet a történettel együtt maga 
is átélt. Szóval jelenítenünk kell azokat a történeteket. Ez pedig 
csak szemléltető, igazi elbeszélés útján történhetik. Messze ve
zetne, ha ezeket az elveket a kátéra vonatkozólag is kitejteném, 
ahol egészben véve szintén állanak ezek a megjegyzések. Hiszen 
a káté sem holt betű, hanem az is élet, a hitélet kifejezése, 
h i t v a l l á s .  Akinek élő hite van s aki hitét vallani is tudja 
azon tapasztalati igazság szerint, hogy „a szívnek teljességéből 
szól a száj” , az a kátéban sem lát olyan anyagot, amellyel

*) Imádság, elmélkedés, megpróbáltatás.
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a gyermeket csak gyötörjük és túlterheljük. Nyugodtan hívom 
fel tanúbizonyságul mindazokat, akiknek a tanítás, különösen 
pedig a vallástanítás több mint holmi hasznos, vagy hasznosnak 
vélt ismereteknek közlése, akik tudják, hogy az igazi tanító 
egyúttal mindig nevelő, sőt lelkipásztor, aki a gyermek l e g 
bensőbb szükségletét van hivatva kielégíteni s ez nemcsak is
mereteket követel, nemcsak mulandókra utal. „Sajátoddá terem
tettél bennünket és meg nem nyugszik a mi szívünk, amig 
Te benned nem nyughatik, óh Isten.”  Augustinusnak ez a 
mondása igaz marad mindenkor. Napjainkban talán megint 
többen érzik, mint máskor.

1. Reggeli imádság.
Ha a vallástanítást megkezdjük az iskolai év elején, ne 

elmélkedjünk erről is, arról is: a világról, Istenről, emberről, 
fűről-fáról stb., hanem menjünk mindjárt bele a dolog Közepébe, 
ezzel is bizonyítva, hogy a vallás élet és ném elmélkedés.

Előttem egy osztatlan népiskola. Az első osztálybelieket most 
látom először az iskolában. Ha ismerném is őket, tanítani meg 
nem tanítottam egyiket sem. Vallási képzeteik a szerint, hogy 
milyen környezetben vannak az iskolán kívül, természetesen 
különbözők. Azt azonban mindenik megérti, ha azt m o n d o m : 
Most összetesszük a kezünket és imádkozzunk! A nagyobbak 
már tudják ezt a szép reggeli imádságot. Azok velem együtt 
hangosan imátlkoznak. Ti kicsinyek most még csak hallgattok; 
de majd ti is megtanuljátok ezt a szép imádságot. Imádkozzunk!

Hozzád fohászkodom, óh Isten; jó Atyám.
Te őrzél engemet homályos éjszakán.
Vezesse szent karod ma is gyermekedet,
Hogy el ne tévessze igaz ösvényedet.

Óh adj erőt nekem a jóra Is tenem ;
Engedd áldásodat mindenkor értenem.
Áldd meg, kik gondosan nevelnek engemet; —
Óh Isten, jó Atyám halld meg kérésemet.

Ámen.
A gyermekek leülnek.
Most a 11. osztály bevonásával, de közbe-közbe a nagyob

bakat is kérdezve megbeszélem ezt az imádságot, úgy hogy 
az első osztálybeliek megtanulják s egyúttal képzetük legyen 
róla, mit is mondanak s mit is tesznek, mikor mádkoznak,
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szóval, hogy necsak az imádságot tanulják meg, hanem i m á d 
k o z n i  tanuljanak.

Kérdés: Mit tettünk az óra elején? Felelet: Felállotturik; 
összetettük a kezünket.

K. Miért tettük ezt? F. Mert imádkozni akartunk.
K. Aztán valóban imádkoztunk is?  F. Imádkoztunk.
K. Hogyan kezdtünk imádkozni? (Ti nagyobbak már tud

játok.) F. „Hozzád fohászkodom, óh Isten, jó A tyám ” . . .
K. Íme, valamit mondottunk, beszéltünk. Kihez beszéltünk? 

F. Istenhez.
K. Honnan tudod ezt? F. Onnan, mert azt m ondottuk: 

Hozzád fohászkodom, óh Isten! . . .
T. Tehát mikor imádkozunk, akkor beszélünk, de nem egy

mással, hanem Istennel. Ha imádkozunk, Istennel beszélünk. 
Ezt jegyezzétek meg magatoknak. Gy. ismétli: Ha imádkozunk, 
Istennel beszélünk.

T. Látjuk az Istent? Gy. Nem.
T. Az Istent magát nem látjuk; nem is láthatja senki ezen 

földön. De járt valaki itt e földön, aki az Istent látta. Ki volt 
az ? Gy. Jézus.

T. Ügy van, Jézus, a mi Üdvözítőnk látta és jól ismerte 
az Istent, mert Isten fia volt. Jézustól tudjuk, hogy ez a jó Isten 
a pii szerető Atyánk is. Hogyan szólítjuk azért ebben az imád
ságban is? Jó Atyánknak.

T. Mikor ezt a szót halljátok, nektek is eszetekbe jut 
valaki, akit atyátoknak, édesatyátoknak szólítotok. Hogyan örültök, 
ha látjátok! Milyen sok jót köszönhettek neki! Jó édesatyátok 
keresi meg a mindennapi kenyeret. Ő gondoskodik rólatok. 
De aki mind valamennyiünkről gondoskodik, az a mi jó 
Istenünk. Az övé minden: a föld, amelyen járunk, minden ami 
rajta terem, ami rajta él; az övé az ég is, a nap, a hold, a 
ragyogó csillagok. Isten teszi azt, hogy a földön gabona és 
gyümölcs terem, Isten ád az embereknek erőt, egészséget; de 
ő adta nektek még jó szüléiteket is. Amit szüléitektől kaptok, 
az is mind a jó Istennek adománya. Ez a sok adomány mutatja, 
mennyire szeiet bennünket. Ezekből is csak azt látjuk, hogy 
Isten csakugyan a mi szerető Atyánk.

T. Hogyan tudjuk tehát, hogy Isten a mi szerető Atyánk? 
Gy. Jézus tanított meg rá bennünket és láthatjuk Isten ado
mányaiból is.
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T. Ehhez a jó Istenhez imádkozunk. De a mi imádságunk
ban nem fordul elő ez a s z ó : hozzád imádkozom. Micsoda 
szót mondottunk e helyett? Gy. Fohászkodom. T. Ez a szó 
itt egészen ugyanazt jelenti mint „imádkozom” .

Ö s s z e f o g l a l á s .  Mit teszünk mikor imádkozunk? Mi 
tehát az imádság? Hogyan szólítjuk az Istent? Miért szólít
hatjuk Atyánknak? Mit mondtunk mi a helyett, uogy „imád
kozom” ?

T. Mit mondunk ebben az imádságban Istennek? Gy. Te 
őrzél engemet homályos éjszakán.

T. Kinek mondjuk ezt ebben az im ádságban: T e?  Isten
nek. T. Lássátok ezt maga a jó Isten engedte meg nekünk, 
hogy Te-nek szólítsuk. Ezzel is azt mutatta meg mennyire szeret 
bennünket s azt, hogy nem kell tőle félnünk, ha jő gyermekei 
akarunk lenni. Nemde, mi mindnyájan azok akarunk l e n n i? . . .  
A jó gyermek most már azt mondja a jó Istennek: „Te őrzél 
engemet homályos éjszakán.”

T. Most is éjszaka van? Gy. Nem, — most nappal van.
7 . Honnan tudod ezt? Gy. Onnan, hogy világos vau. T. Úgy 
van. Most nappal van. Azért most fenn vagyunk; járunk-kelünk; 
dolgozunk, tanulunk. Éjjel mindezt nem tettük, hanem csen
desen aludtunk. Akkor nem tudtunk magunkról semmit. Szülein
ket sem láthattuk. Azok sem láttak bennünket, mert ők is 
aludtak, pihentek. Pedig akkor is szükségeink volt arra, hogy 
valaki vigyázzon ránk. Mennyi baj érheti az embert éjjel! Meg- 
beteg. dbetik. Tűz támadhat s házunkat elpusztíthatja. Gonosz 
emberek törhetnek ránk észrevétlenül. íme, mindez nem ért 
benneteket. Mind jó egészségben s vidáman jelentetek meg az 
iskolában. Minderről meg kell emlékeznünk mikor imádkozunk. 
Mindezt a jó Isten tette velünk. Isten akkor is vigyáz ránk, 
ha mi alszunk. Ö soha sem alszik.

T. Mire gondolsz tehát, mikor azt m ondod: „Te őrzél 
engemet homályos éjszakán?”  Gy. Arra, hogy az Isten vigyázott 
rám éjjel. T. Mitől őrzött m eg? Gy. Betegségtől, fűztől, gonosz 
emberektől és sok más bajtól és veszedelemtől. T. És mit tett 
ezzel a jó Isten veled? Gy. Jót tett velem. T. A jó tettet 
meg kell köszönni. Tehát mit teszünk most is mikor imádkozunk? 
Gy. Megköszönjük, hogy az Isten jót tett velünk. T. Ezt úgy 
is mondhatjuk, hogy hálát adunk a jó Istennek. Gy. Ismétli, 
hogy imádságunkban hálát adunk a jó Istennek. —
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T. De nézzük az imádságot tovább. Gy. Vezesse szent 
karod ma is gyermekedet.

T. Itt is hálát adunk a jó Istennek valami jó tettéért ? 
Gy. Nem T. Bizony nem. E helyett azt is mondhatnánk: 
Kérlek, jó Istenem, vezess engemet ma is. Tehát mit teszünk 
akkor, amikor ezt mondjuk? Gy. Kérünk valamit. T. Tehát 
az imádságban kérni is lehet valamit az Istentől. Mit kér tőle 
a jó gyermek ebben az imádságban? Gy. Kérlek, jó Istenem, 
vezess engemet ma is.

T. A következő sor megmondja, hogy miért kell így kér
nünk a jó Istent. Mondd tovább az imádságot! Gy. (a nagyobbak 
közül) Hogy el ne tévessze igaz ösvényedet. T. Ha valamelyítek 
már egyszer járt úgy, hogy a városban nem talált haza, vagy 
az erdőben elszakadt a társaitól s egyszerre csak nem tudta 
merre menjen, az tudja milyen rossz az. T. Mit szokott ilyenkor 
tenni a gyerm ek? Gy. Sir; kiáltoz; ide-oda szaladgál. T. Minek 
örül ilyenkor a gyerm ek? Gy. Ha jó ember jön és megmutatja 
neki az utat. T. De még jobban örül, ha az a jó ember maga 
vezeti haza, vagy a társaihoz. — De máskép is lehet ám tévedni. 
Eltéved az a gyermek, aki nem figyel a tanítójára, csúfolja 
testvéreit, bántja tanuló társait. Az ilyen gyermekről is azt 
mondjuk, hogy eltévedt, rossz úton jár. Szeretnétek ti, ha ilyen 
útra kerülnétek, ha engedetlenek, figyelmetlenek, civakodók, 
gyülölködők lennétek? Gy. Nem szeretném. T. Milyen gyermek 
szeretnél tehát ma is lenni? Gy. Jó gyermek szeretnék lenni. 
T. Azaz milyen úton szeretnél já rn i : a jó vagy a rossz gyer
mekek útján? Gy. A jó gyermekek útján. T. Ez a helyes. így 
gondolkodjatok mindnyájan. A jó gyermekek útját a jó Isten 
mutatja meg. A jó Isten vezeti a jó gyermekeket. T. Ki vezessen 
azért tégedet is? Gy. Engemet is az Isten vezessen. T. Mire 
kéred azért?  Gy. Kérlek, jó Istenem, vezess engemet ma is, 
hogy a jó gyermekek útján járhassak. T. A mi imádságunk 
ahelyett, hogy . „a jó gyermekek útján járhassak” azt mondja: 
»hogy el ne tévessze (a gyermek) igaz ösvényedet” . (Ös
vény — út.) Most már ismételhetjük az egész kérést:

Vezesse szent karod ma is gyermekedet,
Hogy el ne tévessze igaz ösvényedet.
Ö s s z e f o g l a l á s .  T. Tehát először hálát adtunk a jó

Istennek. Hogyan adtunk hálát? Azután kértünk valamit a jó 
Istentől. Mit kertünk tő le?  . . .
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T. De a kérésnek még nincsen vége. Hiszen olyan sok 
jót várhatunk. T. Lássuk tovább, mit kérünk Istentől m ég? 
Gy. Óh, adj erőt nekem a jóra Istenem. T. Tehát mit kérünk? 
Gy. Lrőt. T. És mire kell ez az e rő?  Gy. A jóra. T. Micsoda 
jó ra?  Gondoljatok arra, amit az előbbi kérésnél mondottunk. 
Milyen gyermek akarsz ma is lenni? Gy. Jó gyermek. T. Milyen 
az a jó gyerm ek? Gy. A jó gyermek szófagadó, figyelmes, 
szorgalmas, nem bántja sem testvéreit, sem társait. T. De van 
ám sok rossz gyermek is. Ti magatok is tudjátok, hogy sok
szor nem voltatok olyan jók mint lennetek kellett volna. A 
rossz gyerekek csalogattak benneteket. Ott benn a kis szive
tekben is mintha azt mondta volna valami: Ne fogadj szót! 
vagy: Ejnye, de nem tetszik nekem ez a gyerek, elfordulok 
tőle, vagy kicsufolom. Jaj, de csúnya dolog ez! Ilyenkor nem 
voltatok elég erősek a jóra. T. Mire voltatok ilyenkor erő
sebbek? Gy. A rosszra. T. pedig ennek nem szabad így lenni. 
Mire kell erőseknek lennünk? Gy. A jóra. T. Ha mindig 
gondolnátok a jó Istenre, akkor mindig erősek lennétek a jóra. 
Azért tanuljátok meg ezt. Imádkozzatok mindenkor í g y  „Óh, 
adj erőt nekem a jóra Is tenem \” — s a jó isten meg is adja 
ezt az erőt, erősekké tesz beneteket a jóra.

T. Csakhogy ezt a sok jót be is kell látni, meg kell érteni. 
Sokan tapasztalják Isten jótetteit, Isten áldását; de nem látják 
be. Az ilyen emberek háladatlanok. T. Háladatlanok akarnátok 
ti is lenni? Gy. Nem, én háladatos akarok lenni. T. Mikor 
lész háladatos? Gy. Ha belátom Isten jótetteit. T. Jótettek 
helyett mit is m ondhatunk? Gy. Áldás. T. Hogy mindenkor 
belásd Isten áldását, mire kéred ő t?  Gy. Engedd áldásidat 
mindenkor értenem. T. Ismételjük, micsoda két kérést tanultunk 
még az előbbihez hozzá?

Gy. Óh adj erőt a jóra Is tenem ;
Engedd áldásidat mindenkor értenem.
T. Eddig mindig csak magad számára kértél valamit Isten

től. De a jó gyermek nemcsak magára gondol, hanem másokra 
is, különösen azokra, akik oly igen szeretik. Kik azok? Gy. 
Szüleim. T. l igy  v a n : szüleid. Mennyi jóval vannak irántad 
szüleid! Ók táplálnak, ruháznak, ők tartanak tisztán, nálnk érzed 
magad igazán jól, ők ápolnak ha beteg vagy; ők tanítanak 
minden jóra. Azért gondolj ebben a reggeli imádságban is 
szüléidre, akik ma is elküldték az iskolába. Különösen ezeknél 
a szavaknál gondoljatok szüléitekre: „Áldd meg, kik gondosan
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nevelnek engemet.”  T. Kik azok, akik téged gondosan nevei
nek? Gy. Jó szüleim. T. Itt az iskolában is szüleid vigyáznak 
rád?  Gy. Nem, itt a tanító úr vigyáz rám. T. Itt is szüleid 
nevelnek? Gy. Nem, itt a tanító úr nevel engemet. T  Tehát 
kire is gondolsz, mikor imádkozol? Gy. A tanító úrra. T. S 
mit kérsz Istentől szüléidre és tanítóidra? Gy. Hogy a jó Isten 
áldja meg őket. T. Hogyan mondod ezt a mi imádságunk 
szavaival? Gy. Áldd meg, kik gondosan nevelnek engemet!

T. Ezek után a kérések után még mire kéred a jó Istent? 
Gy. Óh Isten, jó Atyám, halld meg kérésemet. T. Itt még 
egyszer minek szólítod az Istent? Gy. Jó Atyámnak. T. Ne 
feledjétek, hogy Isten a mi jó Atyánk. — Azért mit várhatunk 
ettől a jó Atyától? Gy. Azt, hogy meghallja és meghallgatja 
imádságunkat.

T. Igen, a jó Isten meghallgatja az ilyen imádságot, meg
adja amit tőle kérünk: a jó úton vezet bennünket, erőt ád 
a jóra és nem engedi, hogy áldásairól megfeledkezzünk; de 
megáldja szüleinket, tanítóinkat is. Ha pedig az Isten meg
áld bennünket, akkor boldogok lehetünk.

T. Micsoda szó van az imádság legvégén ? Gy. Ámen 
T. Ez a szó nem azt jelenti ám, hogy most már vége van 
az imádságnak és most már másra gondolhatunk, hanem azt 
jelenti: ü g y  legyen és úgy lesz. T. Tehát ez is mire figyelmeztet 
bennünket?  Gy. Arra, hogy az Isten meghallgat bennünket.

T. Foglaljuk most már össze az egészet! 1'. Mit tettünk 
az óra elején? Kivel beszéltünk? Mit mondtunk az Istennek? 
Először is tehát mire gondoltunk? Jótetteiért mivel tartozunk? 
Az imádságban a hálaadás mellett még mit mondtunk Isten
nek? Mit kértünk tőle a magunk számára? Kikre is gondoltunk 
m ég? Hogyan foglaltuk össze imádságunkat, mikor kéréseinket 
elvégeztünk? Mit remélhetünk tehát Istentől? Micsoda szóval 
fejezzük ezt ki? Miért remélhetjük, hogy az Isten m eghallgat? 
Kitől tudjuk, hogy szerető mennyei Atyánk? . . .

T. Ezután mindennap ezzel az imádsággal kezdjük a taní
tást. Nemsokára ti kicsinyek is tudjátok. Hiszen már eddig is 
sokat megtartottatok belőle. Csak ezután is jól figyeljetek. 
Mindnyájan együtt imádkozunk ezután is. Tudjuk, h o g y  a jó 
Isten meghallgat bennünket s áldása velünk lesz.
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M iként lehet megkedvelteim népünk
kel a gyümölcsészetet, méhészetet, 

sely emteny észtést ?
H a valakiről el lehet mondani, hogy nem magáért él, hát 

úgy hiszem leginkább a tanítóról. Életét akkor töltötte hasz
nosan, áldásosán, ha egész nemzedéknek adta kezébe a boldo
gulás, megélhetés legszükségesebb, legbiztosabb és legmaradan
dóbb eszközejt: a tudás elemeit.

A XX. század a fanatikusan hivő léleknél még sok egyebet 
is kíván halandóitól. Nem ironikusan említem meg a vakon 
hivő lelkeket, csak azt akarom jelezni vele, hogy korunkban 
nem jut oly erősen homloktérbe az élet végcéljaként a hit, 
a vallás magasztos fensége, mint amilyen irányítója és erősen 
uralkodó vezéi eszméje volt az a korábbi századoknak. A XX. 
század embere már az iskola padjaiban hallja, hogy i meg
élhetés művészetére tanítják; hogy a könnyű észszerű boldo
gulás eszközeit adják itt kezébe; hogy a társadalomban való 
elhelyeződés helyes, előnyös módjaira oktatják.

Ezelőtt száz évvel énekeskönyv, zsoltárfüzet volt az üres 
órák füszerezője; ma újságot olvas a béres is s a komolyabb 
falusi gazdák talajismereti, erőtakarmányozási szakmunkákat bön
gésznek. Napi lapot rendelnek, melynek hírrovatát rneg sem 
nézik, csak a — - „ S v á j c i  t e h e n e k  t e  j é l ő k  é p e a s  é g é n e k  
f o k o z á s á r ó l ” — írt értekezés és ehhez hasonló nívójú 
cikkeket tekintik maguknak valónak. És az újságolvasással úgy 
jár sok, mint a sanda mészáros. Ugyanis a komolyabb cikkek 
tanult szakemberek tollából készülvén ki, olvasóikban a kép
zett gazdatársadalomra gondolnak s nekik adresszáiják tapasz
talatuk, kutatásaik termékeit. Illetéktelen olvasóik pedig — csak 
olvasni tudásuknál fogva — a maguk számára Írottaknak, sőt 
c s a k  i s  annak tekintik e komolyabb dolgozatokat. S így 
valamivel aztán rendelkezve, náluknál különb gazdát a világért 
sem akarnak ismerni. így születik a falusi újságműveltség.

Tisztelet a kivételeknek, e vád nem érhet mindenkit, néha 
csakugyan termőföldbe esik a mag.

A mi népünknek, a született magyar polgárnak, meg talán 
a más nemzetiségüeknek is úgy szólván csak ekeszarva kell. 
Állattenyésztésen, szoros értelemben vett földmívelésen kívül nem



akar mással \esződni. JÉs annak dacára, hogy annyira falja, 
főkép falusi népünk nagy átlaga az újságot, mégis nehezen 
venné észre, hogy egy-egy lépéssel haladt volna s hogy ez 
a haladás a felnőtt korabeli, helyes irányú önképzés természetes 
következménye volna. A falusi magyar embernek a föld, az 
ekeszarva, a háza, a szőleje a mindene. Annyira természete 
ezzel együtt az apáitól öröklött, ráragadt gazdálkodási mód is, 
hogy hat ökör sem húzza ki belőle.

Olvas jövedelmezőbb vetésforgókról, olcsó trágyákról, többet 
termő gabona- és takarmányfajokról; látja a mintagazdaságok
ban megvalósulva is ez új dolgokat; azért ő a régi marad. 
És épen ez a zárkózottsága von sötétséget értelmisége elé, hogy 
nem bírja észrevenni ez ősi foglalkozásával többé-kevésbbé rokon 
gyümölcsfatenyésztés, méhészet és selyemtenyésztés hasznos, 
nemes voltát.

Szerintem szerencsésnek és nagyon is idején valónak tartom 
e tété! felszínre vetését. Dicséretes gondolat valami módon 
ösztönt ébreszteni a módozatok megvitatására. (így inkognitó
ban, talán megbocsátható e kis hízelgés.) Talán pótolni tudnánk a 
mulasztottakat. Azt kell hinnem, hogy e tétel választóinak szeme 
is kereste ai  árnyas gyümölcsfákat, gyakran látott módon falusi 
udvarok üres íorróságában s szeretnék népünkkel elhitetni, hogy 
a szoros értelemben vett kenyérkereset mellett, nyithat a maga 
számára még más jövedelmi forrást is; szerezhet nemes 
örömöket is a gyümölcsfa-, méhészet- és selyemtenyésztés mű
velésével.

A gyümölcsfatenyésztés, méhészet, selyemtenyésztés igazi 
terrénuma a falu, mert szükséges kellékeit ott halmozta össze 
a Teremtő keze. A faluját, népét pedig senkinek jobban nem 
lehet ismerni, mint a komoly tanítónak, aki igazán hivatása 
magaslatán áll. Aki érzi, hogy az iskolán kívül is van tenni
valója; keres' is a munkát. Hogyan lehetne hát a fennti dol
gokat megszerettetni vele? s csábítóan vonzóvá tenni a velük 
való foglalkozást.

Szerintem tisztán helyes módszer, előre kigondolt okos 
taktika kell hozzá. Nem az a lényeges, hogy a tanító a maga 
tudását fitogtassa, hanem az legyen minden tettünk rugója, 
cselekvésünk, oktatásunk célja, hogy érdekesnek s csábítóan 
vonzónak láttassuk az átültetendő eszméket, akár hasznosságuk
nál fogva — ami a legbiztosabb kedvet kelti — akár esztétikai, 
vagy akár más, az emberre nézve értékkel biró voltánál fogva.

— 420 —
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Ezeket olyan általános módszertani elveknek gondolom, amelyek 
mind a három dolognál irányadók lehetnek.

Amint fenni is jeleztem, a cél érdekében nem okvetlenül 
szükséges a tanító egy vagy másik körbeli ismereteinek be
mutatása, mert ezt fel kell tételezni mindegyikről. Erre az alapra 
számítva, iett e pályamunka címe a mostani formában m eg
határozva.

A követendő eljárásnál figyelembe kell még venni azt, hogy 
népünket a g) ümölcsészet, méhészet, selyemtenycsztcs iránt 
mutatott hajlandósága szerint két csoportba kell sorolnunk. 
Az egyik csoportot azok képeznék, akik szerencsésebb társadalmi, 
közigazgatási, művelődési viszonyok közé kerültek s értelmi
ségük magasabb fokon áll. Több intelligenciára tectek szert, 
érzelmeik is nemesebbek, van hajlandóságuk akármi új, hasznos 
dolog befogadására. A másik falu népe elmaradottságán sírni 
lehetne. Gyűlöl minden újítást, nincs semmi lelki jó tulajdon
sága. Okát ne keressük, mert hátha magunkat vágjuk vele. 
Szóval nem volt nevelője, nem látott jó példát soha.

Ilyen helyen már az iskolában kell a természet egyik ékes
sége, a gyümölcsfa iránt szeretetet, kedvet ébresztenünk. A 
három dolog közül ez érdekli legjobban, mert a gyümölcs leg
kedvesebb csemegéje majd minden falusi gyereknek. És az a 
gondolat, hogy esetleg a saját keze által ültetett fának gyüm öl
cséből ehetik jóizüt; mondom ez az inger, talán tettre ösztönzi. 
Kivált ha a tanítónál példát lát. — Sok önzésből is szerez 
fát, mert irigy; bántja a tanító fa gazdagsága, de ez ne bántsa 
a t a n í t ó t ;  ő célt ért. A faanyag beszerzésének módját minden 
tanítónak ismerni kell. Az ilyen községekben nem szokott é r
demes faiskola lenn i; csinál a tanító a maga kertjében, ahol 
a legcélszerűbb nemesítési műveleteket s szaporítási munkála
tokat okos szóval tanítja. A gyermeki lélek mindent befogad. 
Amikor tanítója kertjében egy-egy oltást végzett s néhány év 
múlva gyönyörű erős fejlődését látja, valami ébred a szivében. 
Otthon eldicsekszik keze munkájával. Hát persze, hogy nagyra 
van vele az apja; elmegy a tanítóhoz és nagyon, de nagyon 
szeretné azt a fát, amit a Jóska fia ojtott be. Legyen okos 
a tanító könnyen ne adja, csak azért, hogy lássa a bácsi annak 
a kis fának a becsét. De pénzt se fogadjon el érte. Szíves
séget, pénznélküii drága szívességet lásson benne az atyafi.

Vállalja el a tanító a községi faiskola kezelését, fáradságá
ért ne követeljen semmit, az ilyen helyen úgy se szívesen
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adnak -  s ott sikeresebb munkát végezhet, ezt a célt jobban 
szolgálhatja. Sok mindenre jó, ha az ilyen falu népe helyben 
kapja gyümölcsfa-szükségletét. A faültetés hangulatával, haj
landóságával ügy van a falusi ember, mint a tanító az iskolá
jával. Nincs mindig inspirálva az eredményes tanításra; máskor 
meg olyan ambícióval végzi munkáját, alig bírja hazaereszteni 
kis nebulóit. A tudatlan s ezek iránt a dolgok iránt érzéketlen 
embert is megszállja néha a faültetés vágya. Ilyenkor hamar 
így gondolkodik: „Na most ültetnék, ha kéznél volna.” És ha 
ezekre az óráki a számít a tanító, lassankint gyarapodik a 
gyümölcsfák száma falujában. Hogy mi teremti az ember lelké
ben az ilyen vágyakat, a jó Isten tudja. Talán a langyos tavasz 
ibolvaillattal terhes fuvalma, talán a fakadó rügyek beszédes 
némasága, talán a pacsirtaszó, vagy iskolás kicsiny fia unszo
lása? . . . Tudja Isten!

Az iskolín kívül is ezer alkalom van, ahol szóba lehet 
hozni a gyümölcsészet ügyét, tudatlan vagy értelmes nép előtt 
egyaránt. Ha valami hivatalos, vagy magánügyben keresi fel 
tanítóját a falu népe, dolguk végeztével mutassa meg nekik 
gyümölcsfáit, meséljen nekik pompás, zamatos almáiról, körtéi
ről; ha valaki szívességet tesz neki, viszonzásul egy kosárka 
cseresznyét ajánljon fel. Mindenesetre olyan gondozott, jól nevelt 
fát lásson az érdeklődő tanítójánál, amelyen csakugyan rajta 
van a szakszerű kezelés bélyege. És lássa, a tanító igaz örömét, 
amelyet viruló, gazdagon rakott fái ébresztenek benne. Meg 
kell mondani, akinek csak meglehet, hogy a fát is majdnem 
olyanná lehet nevelni, amilyenné akarjuk s amilyenné lehet, 
gazdasági, vagy egyéb viszonyaihoz mérten.

És még valamit. Egyik bácsinak egyik féle gyümölcs tetszik, 
a másiknak a másik. De a kiváló szép s jó anyag minden
kinek tetszik. Ergo csak a legkiválóbbjait szedjük össze a 
gyümölcsvilágnak.

Van más fontos dolog is, amit azután se okos szóval, se 
vasszorgalommal nem tudunk megmásítani; az, hogy csak olyan 
fajú gyümölcsfát akarjunk termelni, aminek megfelel a mi falunk 
talaja. Ahol aima és körte díszlik, ott ne akarjunk cseresznyét, 
vagy azt nevelni, ami nem szereti a mi földünket. Hanem annak 
a jól tenyésző gyümölcsfajnak szerezzük be a legjobb és az 
év minden szakát benépesítő rokonait. Ha pl. az alma- és 
körteféle szíveli a kiimánkat, földünket, legyen ezekből a leg
korábbi szentiváni alma és zöld Magdolna körtétől kezdve, a
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legkésőbbi aranyranet, parmén, kálvil almák, Kossuth és vajonc 
körtékig.

E célból faiskolánkban gondosan különítsük el az egyes 
fajokat. Könnyebb áttekintés végett ajánlatos, hogy 10 —10 soron
ként legyenek csoportosítva az egyes fajok. Vagy a rendel
kezésünkre álló terület nagysága szerint más, de biztosan tud
ható mód szerint elkülönítve. Legokosabb azonban egy kis 
anyakönyvszerű jegyzéket vezetni évről-évre s egy-egy csoport
nak a nemesítése után rögtön följegyezni annak a nemesített 
csoportnak a faját, eredetét, beszerzési helyét. Arra való ez, 
hogy mindenkinek a kívánsága szerinti fácskával szolgálhatunk, 
ami szintén nem felesleges kelléke annak, hogy valakiben a 
gyümölcsfa-tenyésztés iránt kedvet ébresszünk. Itt is legyen a 
tanító a példaadó, aki először saját magának, azután alkalom- 
adtán másnak válogassa össze olyan formán a gyümoicsfa- 
szükségletét, hogy a korai cseresznye éréstől kezdve a hosszü 
szilváig' íie fogyjon el az érett gyümölcse. Ha komoly ember 
az a tanító, szorgalmas, tevékeny vezetőt, példaadót lét benne 
a faluja és tudását elébe is tudja tálalni annak, akinek kell 
és amikor kell, étvágyat csinál biztosan merem állítani.

Nem akarnék lehetetlenséget ajánlani e kedves foglalkozás 
terjesztésére, de ezt én már ehhez hasonlóan megcsináltam 
— amennyiben eltértem tőle, azt a viszonyok mostohasága okozta 

és hogy mennyire vált be — így ismeretlenül ne rójjanak 
meg e kis dicsekedésért — annak igazolására szabad legyen 
felemlítenem, hogy két tavaszon a rám bízott faiskolában 600 
darab fát nemesítettem. A harmadik éven máshova költöz
ködtem. Amikor azután már gondoltam, hogy KÍültethetők az 
én kis iáim. írtam falum derék bírójának küldene néhányat 
oltásaimból: „H át — aszondi — mind ellopták tanító uram, 
még pedig a legszebbeket a bakter Miska, az akkori faiskola 
munkása, mert az tudta legjobban, hogy melyik miféle f ijta .” 
Pör se lett belőle, meg én se nagyon bántam a dolgot, mert 
a biróbátyáméhoz hasonlóan ügy gondolkodtam, hogy most az 
egyszer hát nem nagy bűnt követtek el az atyánkfiái a lopás
sal. Emellett magánházaknál is szívesen nemesítettem.

Hogy ellopták a faiskola készletét, azt annak a jó öreg 
tanítónak köszönhette a község, aki többi lakosaival is, meg 
én velem is ennyire meg tudta szerettetni a gyümölcsfákat, meg
tanított bennünket a velük való legegyszerűbb bánásm ódra; 
meg annak a hírnek, hogy az oltógalyakat a hires széniéi
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gyümölcsös-kertből kértem, amelynek kerítésén Dejutm ősidők 
töl fogva a leghőbb vágya volt az én kedves falum műiden 
életrevaló gyerekének.

Tanítsa meg a tanító növendékeit a legcélszerűbb neine- 
sítési műveletekre, mert sok ember előtt épen az teszi becsessé 
egy-egy gyümölcsfáját, hogy az saját keze munkája.

Hogy a gyümölcsfanevelés vágyát másba is beleönthessük, 
annak fontos kelléke az is, hogy szép növésű egészséges fáink 
legyenek, hogy szemlélőik ilyent lássanak. A helyes gondozást, 
okszerű nevelést feltételezzük a tanítónál, de azt mindamellett 
nem lesz felesleges megemlíteni, hogyha a községünkben nincs 
faiskola, honnan szükségletünket beszerezzük, csak a szomszéd 
faluig menjünk érte, mert a közelség folytán talaj és időjárási 
viszonyai legjobban megegyeznek a mienkkel. Tapasztalatból 
tudom, hogy az északi megyékből a Dunántúlra került gyümölcs
fák különösen a szilva, barack nagy százaléka elcsenevészett. 
S ha ilyen sínylődő fákkal árasztunk el valakit, rendesen kedvét 
veszti. Nem lehet csudálni.

Az itt felsorolt dolgok a kevésbbé értelmes elemnek ép 
annyira valók, mint a haladottabb, civilizáltabb érdeklődőknek; 
az tisztán a tanító dolga, hogy milyen súlyt helyez egyik, vagy 
másik fontos eljárás kivitelére s hogy milyen módon tudja 
sajátukká tenni, megszerettetni az általa nyújtott ismeretanyagot. 
Érdemes, jóra hajló népnek az itt felsoroltaknak fele is elég. 
másutt meg ez csak a vázlata lehet a tanító tenni és mondani 
valójának.

Az értelmesebb elemmel könnyű megértetni, hogy a gyümöl- 
csészet igen jelentékeny jövedelem-forrást nyithat a hálás 
művelő számára. Mert csak olyan embert tudunk megnyerni 
a gyüinölcsészet barátjának, aki tudja mérlegelni a tanító által 
elébe tárt tényeket, amelyek a jövedelemhozás elengedhetetlen 
kellékei.

Csak az a fő, hogy példát lásson itt is először az érdek
lődő, az nem nagy horderejű, hogy mekkora kvantumban. És 
mindig csak olyan eshetőséggel csalogassunk valakit, aminek 
a keresztülvitelében nem lát lehetetlenséget. Azért jő ez, hogy 
követőink így nem csalódnak nagyot, ami esetleg szárnyszegője 
lenne törekvésünknek. Inkább a nem várt siker szerezzen neki 
meglepetést, mint a sikertelenség.

Amely község népe tehát már ott tart, hogy gyümölcs- 
és faszükségletét megtalálja a háza, faluja körül, ott azért a
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fanemesítés, szerzés, gyarapítás, ápolás, nevelés szintén állandó 
figyelendő tárgya a tanítónak. Növendékeinek szivében erősíteni 
keli az ilyen irányú érzelmeket. A természet erdőnyújtotta szép
ségeinek feltárásával; házunk tájának díszítésére szolgáló fák,

vényhozás is a faápolás s különösen a gyümölcsfaápolás esz
méjét kívánta szolgálni akkor, midőn a Madarak és Fák napja 
megünneplését az iskolák életében elrendelte.

Ha a községünkben termelt gyümölcsök egy részét piacra 
viheti népünk, tehát biztos hasznot lát belőle, szükséges tanáccsal 
a tanító szolgáljon a gyümölcsszedést, eltartást, csomagolást, 
jó eladást, kedvező szállítási feltételeket s egyéb az eladással 
járó üzleti dolgokat illetőleg. Adjon utasítást a nagyobb városi 
gyümölcskereskedőkkel, gyümölcsértékesítő szövetkezetekkel, vál
lalatokkal való állandó összeköttetés fenntartására. Adja tudtul, 
hogy mindenfele, a gazdaság körébe vágó kérdésre szives fel
világosítást adnak a megyei gazdasági egyesületek; csak 2 K-ás 
tagság kell hozzá.

Olvasson valami uton-módon gyümölcsészeti lapot is, amely
ből sok fontos új, hasznos dolgot tanulhat és valósíthat meg. 
Mindenesetre ilt csak a tanító tennivalóit soroltam fel röviden, 
mert az előadás, közlés elméleti, vagy gyakorlati ismeretnyújtás 
módját mindenki a saját maga módszere szerint viszi véghez 
s tekintettel a tétel még két hátralevő pontjára az e tárgyra 
vonatkozó mondanivalómat ezzel be is fejeztem. Ebben a ter
jedelemben az elmondottakat gondolom legfontosabbaknak, melyek 
azonban csak \ ázlatát képezhetik annak, amit erről a dologról 
elmondani iehetne. De szabva van a munkatér, térjünk a 
másik kettőre

díszbokrok ismertetésével. Hivatkozni kell arra is, hogy a tör-

O r b á n  Kár ol y .
(Folyt, következik.)

Elmélkedés.
Lelket riasztó íellegek felettem 
Méhükben hányszor rejtettek veszélyt! 
S hány lelkiharcnak játékszere lettem,



Sorsom, mint rabszolgájával beszélt.
Míg mást kegyelt, nekem dühe jutott csak,
Bú, töprengés kísértek u ta m o n ;
Vigasz, részvét énnékem nem jutottak,
Mi fáj, nem volt kinek elmondanom.
Kételkedés tépdeste lelkem szárnyát,
Kacagva cserbenhagyott a remény,
Kigúnyolá lelkemnek legszebb álmát;
Mely biztasson, sehonnan sem jött fény.
Lelkem, mint egy hajótörött vergődött,
Ki mentőpartot sehol sem remél;
Koldult kegyelmen ám mégsem tengődött,
Nyugodtan várt, mig elmúlt a veszély.

*
Révpartot ért vihartól tépett lelkem,
Átéltem bár álmatlan éjeket,
Lelkem kínjától nem sírtam leverten,
Panasz az ég ellen nem égetett.
Lelkem a kétkedéstől tépett szárnnyal 
Magasba szállani bár nem tudott,
Amig lelkemben fény küzdött az árnnyal,
A pusztulás sarába nem jutott.
S most, hogy elült már lelkemnek viharja,
S már eloszlottak a vészfellegek,
Lelkemben egy szebb érzés sincs kihalva 
S megujhodva áhítom az eget;
Hogy lelkem partot érve megpihenhet,
Ki adott néki mindehhez erőt?!
Ki engem már oly sok vészből kimentett,
Te vagy, Atyám! kegyelmed és erőd. — 
T e n é l k ü l e d  s h a  n i n c s  b i z a l m a m  b e n n e d ,  
Küzdelmem bármily hü is, elbukom;
H a lelkem a h i t n e k  h e l y e t  n e m  e n g e d ,
Csak csetlem-botlom az életuton. —
Maradj velem, Atyám, ne távozz tőlem!
Erősítsd hitében gyermeked:
K i h i t t e l  b í z v a  k ü z d  a v é s z i d ő b e n ,
Ki  h o z z á d  hü,  v e s z n i  n e m  e n g e d e d !
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I r o d a l o m .
Vallástan elemi és alsóbbfokú iskolák 1.— VI. osztályú

evangélikus tanulói részére. Használható különösen szórványok
ban, másfelekezetü iskolába járó evangélikus tanulók hitokta
tására. Irta V é r t e s i  Z o l t á n ,  inágyarbólyi ev. lelkész, hit
oktató. Ára kötve 1 K 20 f. Kiadta Rosenbaum Ignác könyv- 
kereskedő Pakson. — Az egyetemes tanügyi bizottság 127/914. 
szám alatt engedélyezte. — Ennek a gyakorlatszühe kézikönyv
nek az osztatlan iskolák tanítói, valamint a más vaílású iskolák
ban és szórványokban hitoktatást végző lelkészek és tanítók 
nagyon jó hasznát vehetik. Szerzőt üdvözöljük ezen a téren, 
mert bizony jó vallásoktatási kézikönyvekben még nem bővel
kedünk. A könyv egész beosztásából látszik, hogy szerző a 
népiskola hat osztályának szánta könyvét s a népiskola I.—VI. 
osztályának anyagát dolgozta fel a tanterv szerint. Épen azért 
kár volt a címben ezt a körülményt elhomályosítania ezzel a 
közbeszúrással. . . .  és a l s ó b b f o k ú  i s k o l á k  I.—VI. oszt. 
ev. tanulói részére. Váljon miféle alsóbbfokú iskolákia gondol 
szerző, a népiskolán kívül, melynek szintén hat osztálya volna? 
Hiszen azt úgyis külön megjegyzi, hogy e könyvet jól használ
hatják azok a hitoktatók, akik másfelekezetü iskolákba fáró 
evangélikus tanulók hitoktatásával foglalkoznak. Ebbe úgy hisz- 
sziik beleérti szerző a polgári iskolák s algymnáziumok 4 alsó 
osztályát is, valamint az alsóbbfokú iparos és kereskedelmi 
iskolákat is. Az új kiadás címlapját mindenesetre jó lesz ez 
értelemben igazítani. — Az érdemes munkát ajánljuk az érdek
lődők figyelni ébe.

Y e g y e s e k .
Korálkönyv. A magyarországi ágost. hitv. evang. egyház- 

községek használatára Frühwirth Samu, ifj. Kapi Qyula, Reviczky 
Sándor és Kirchner Elek közreműködésével és AltdörferKeresztély 
korálkönyvének felhasználásával szerkesztette K a p i  U y u 1 a nyug. 
tanítóképző-intézeti igazgató. Kiadja a magyarországi ágost. hitv. 
evang. egyetemes egyház. Ára fűzve 7 K, fekete vászonkötés
ben 9 K. Kapható: a L u t h e r  T á r s a s á g  könyvkereskedésé
ben Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a.
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Kérelem. Néhány hétre betegen hazaérkezve az északi 
harctérről azon kéréssel fordulok a dunántúli ev. tanítósághoz, 
hogy szíveskedjék feleségem címére S z á r a z d  Tolna megye a 
megrendelt Karácsonyfa alatt” c. könyvem, továbbá a m eg
tekintésre és vissza nem küldött „A tanterem és tanítás egész
ségügyi szempontból” c. füzetem árát megküldeni. Úgyszintén 
kérném összes kartársaimat a katonaság részére szivart és 
cigarettát gyűjteni és a hadsegélyző irodának beküideni szét* 
osztásra. — Szives üdvözlettel K n á b e J  V i l m o s ,  bonyhádi 
ev. tanító.

Mutatványszám

Mutatványszám ingyent



Iskolák és óvodák
fertőtlenítése és portalanítása

a 21 211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F 0  
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Fónagy-féle dustless m. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részietekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkül- 

detnek.

F on agy-féle  d u s t ie s s -g y á r , Eudapesti ,v. 
ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA s™-"tca

• • M M 9 8 9 M 8 » 0 « 8 « O t f

Orgona- és harmonmmgyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Pia
cs. és kir. udvari szállítók

R ákospalota (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első dij) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első dij), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok egyszerű kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok miuden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.— IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

„A kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.— VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ara 60 fillér.

„Bibiiaismertetés“ a népiskolák V.— VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér.

N agyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából 
készséggel küld:

N a g y k á r o l y  (Szatmár m.) Réd@Í Károly
evang. lelkész, 

főgimn. vallástanár.
Alapittátott: 1867. évben.

M f i S T E S  J. é s  F I A
orgona- és harm on ium -gyár 

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos 

berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

Orgonák, harmoniumok
l egtökéletesebb kivitelbe .

Mindennemű javításokat, hangolásokat s 
átépítésekét olcsón elvállalunk

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
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N H E L E H 5  fllf lM S U G Y I F O iy O lR A T S S S S S a  
I  Mmv.lNUÖlt OMKRÜLEttlí 5 ü DEf 
KÍNTilll fGriMOTNITflEre HHLHU0MI.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, 
FÉL ÉVRE 4  KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA.

A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ 
KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ 
ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DUAK 
A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) 

KÜLDENDŐK.
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Evangélikus Népiskola.
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A Up szellemi részét illető 
közlemények, valamint az 
előfizetési és hirdetési dijak 
a szerkesztötéghez (Sopron) 

küldendők.

Felelős szerkeszti és kiadó: 
P A P P J Ó Z S E F .

megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési ára: egész évre 
8 korona, félévre 4 koron«, 

negyedévre 2 korona.

A  tanítói patronázs*)
Valamikor régen, az évszázadok távol homályában a bün

tető igazságszolgáltatás az elrettentés és tiszta megtorlás elvén 
épült fel. A bűntettest nem tekintették másnak csak bűntettesnek, 
emberi mértékkel nem mérték az ő gyarlóságát, — benne csak 
a társadalom ellen összesküvőt, a rossznak megszemélyesítőjét 
látták, — a kit el kell pusztítani, meg kell semmisíteni. A bün
tető igazságszolgáltatás e korszakában, az igazságtalanság, az 
embertelenség orgiákat ült. Harmadíziglen is büntettek. Szigorú 
büntetéssel sújtottak felnőtteket, ártatlan gyermekeket egyaránt.

Később a büntető jog  újabb korszakában enyhültek ezek 
a barbár jogelvek. A harmadíziglen való büntetés elmaradt, 
az elrettentés és megtorlás mellé egy újabb büntetőjogi elvet is 
felvettek, — azt, hogy a büntetésekkel a bűnöst megjavítsák. De 
azért napjainkig tartotta, sőt tartja magát egy maradványa a har- 
madizigleni büntetésnek : — a bűntettes családja, hozzátartozója, 
a társadalom Ítélkezését sajnos m ég máig is megérzi. Hol itt 
lehet hallani, — „ennek az embernek az apja sikkasztott“ , hol 
amott „annak a nagyapja börtönviselt e m b e r“, mintha szgény te
hetne róla. A büntetőjog e korszakában már fel-íelcsillan egy 
előhírnöke a patronázsnak. így például a múlt század második 
felében a Btkv. megalkotása után rabsegélyző egyletek alakulnak, 
amelyek a bűntettes családját, a szabaduló rabot segélyben ré-

*) Szerző felolvasta a nyíregyházi tanítói kör közgyűlésén. Sok hely 
vonatkozása mellet is oly általános érvényű eszméket tartalmaz, hogy la
punkban való közlését helyénvalónak tartottuk. Szerk.
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szsesitsék, hogy ne bűnözés utján szerezze m eg a legszüksé
gesebb  életcikkeket.

A büntető jog legújabb kora forgalmat hozott a büntető jog- 
politikai irányát illetőleg-. A m egelőzésre fektetik ma már min
denütt a fősulyt, — a fiatal koruakra a megelőzés elvéből folyó 
külön szabályok vannak életbe léptetve, patrönázs egyesületek 
alakulnak s fejtik ki áldásos működésűket, számtalan gyermeket 
mentve meg a bűn fertőjéből, a bűnbe kergető nyomorból, a 
züllött környezetből, a munkás, do lgozó  társadalomnak.

Itt önként felvetődik a kérdés, hogy mért a fiatalkoriakra 
és a rájuk vonatkozó eljárásra fektetik a megelőzésben a fősulyt? 
A felelet egyszerű. Azért, mert a felnőtt bűntettesek 900/„-a olyan 
egyén, aki fiatalkorában is bűnözött, környezetében romlott meg, 
s a felnőtt korbani bűnözés a fiatalkorú életmódnak már csak 
fejlődési fokozata. Ha tehát a megelőzés, a patrönázs munkája 
eredményes a fiatalkoruakra, akkor a következő generationál 
ennek a patrönázs munkának az eredményei mutatkozni fognak 
a felnőttek bűnügyi statisztikájánál is. És talán még azért is a 
fiatalkoruakra fektetik a fősulyt, mert a bűnben  felnőtt vagy m eg
öregedett egyént a legtöbb esetben semmi áldozattal sem lehetne 
a bűnözéstől visszatartani.

Ne higyjék kérem, hogy mindaz, a mit itt a megelőzésről, 
a patrönázs munkáról elmondok, az életben is ilyen száraz, 
keveset mutató, színtelen dolog. Az élet lépten-nyomon eseteket 
vet felszínre, amelyeket meleg szívvel kevés fáradsággal, o d a 
adással, szürke m indennapiságukból kiemelhetünk. A múltkor 
volt egy esetünk. Az anya meghalt, az apa tödőbajos iparossegéd 
s a hátramaradt ő gyermek közül a legidősebb 12 — 13 éves 
leány, a legkisebb 9 hónapos  apróság. És heteken keresztül 
ez a 12— 13 éves gyermek vitte a háztartást, gondozta  5 testvérét, 
választotta az anyjától már igazán elvált apró testvérkéjét. És 
mindezt kicsi erejéhez mérten szépen, megfelelően, — de szer
vezete az erős munkát sokáig nem birta volna. És közbelép
tünk . . . Ha ezeket a gyermekeket párfogásba nem vesszük, ki 
tudja milyen sors vár reájuk? Ki tudja nem lett volna-e a gyér 
mekekből anya és maholnap apa nélkül, az utcán csatangoló» 
gondozás nélkül felnőtt, dologtalan egyén, azután csavargó . . . 
és végül bűnöző alany . . .

Másik eset. A télen egy hideg havas estén hazafelé tartva 
kapunkban egy 6 —7 éves síró fiúcskát találtam. A keze, arz arca 
összefagyva, m eggém beredve, kérdem tőle: „Mi bajod fiam?“

■



Nem felel csak sír tovább. „Ki bántott“ .. . . „Hová m ég y “ . . . 
miért nem mégy haza? édesanyád megharagszik re á d “ és így 
tovább kérdezgettem és beszéltem hozzá, de ő csak sírt még 
jobban tovább. Kinthagyni a hideg éjszakában nem akartam, 
bevittem a lakásomba. Mikor felmelegedett ismét beszélni kezd
tem hozzá s első kérdésem re: „Kinek a gyermeke vagy f iam ?“ 
sírásban tört k i : „Nem vagyok én senkié, lelenc vagyok,, nyögte 
ki sirás között . . . Azután megállapítást nyert a baj oka,
— megállapítást nyert, hogy ezzel a senki gyermekével a tápszii. 
lője rosszul, embertelenül bánt, pénzszerzésre ösztönözte. Elhelyez
tettük tehát másfelé. E gyermek is, rossz tápszülője mellett kit udja 
nem vált volna-e rosszá, nem kezdte volna-e a pénzszerzést apró 
stikliken, azután kéregetéssel, tolvajlással, lopással folytatva, vere
kedés, em berölés után nem jutott volna el az akasztófáig? . . .  És 
hány van ilyen senki gyermeke a társadalomnak ? És Ítéljenek Önök,
— szükséges-e, kell-e a társadalomnak a saját érdekében is ezekkel 
a gyermekekkel, az ilyen ügyekkel foglalkozni?

Számtalan esetet hozhatnék fel a Pártfogó Egyesület m űkö
dése teréről, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a társadalom 
szerencsétleneinek. — a bűnös embereknek megjavítása, vagy 
hogy helyesebben fejezzem ki magam, a bűnügyi statisztika ked
vezőbbé tétele, a m e g e l ő z é s ,  a p a t r o n á z s  m á n k á j á v a l  
érhető el a legsikeresebben. Azokat az elemeket kell kézbe ven
nünk, amelyek bűnözhetnek. A megelőzés munkája mellett ele
nyészik a testi büntetés, a szabadságvesztés, a külföldön divó 
deportálás és másmegannyi viszariasztó, megtorló sőt javító b ü n 
tetési nem. — ezek már mind késő orvoslások. Azokat az elő
feltételeket kell megerősíteni, amelyek a bünbejutást, a bűn elkö
vetését szükségtelenné teszik, sőt kizárják.

Ezt a célt szolgálja a patronázs, amely azt a mentő munkát 
jelenti, amelyet az elhagyott, erkölcsi romlás veszélyének kitett, 
támaszra szoruló gyermekek és fiatalkorúak valamint az erkölcsi 
veszedelemben levők oltalomba vétele céljából végezhetünk.

. . .  Ha aztán azt a kérdés vizsgáljuk, hogy a patronázs 
feladatok m egoldására a most említett patronázs munkák e lvég
zésére kik és mily szervezettel a legalkalmasabbak, meg kell 
állapítanunk, hogy hivatalos szervezet, bürokratikus eljárással 
eredményeket elérni ezen a téren soha sem fog. Szív. kell a 
patronázs munkához, megértő, melegen érző, segíteni akaró és 
tudó, igazi emberi szív, amely könnyeket is csal ki néha-néha 
szemünkből a nyomor látásán, senki gyerekének szenvedésein,

— 431 —



—  432 —

de a könnyek közben  már nyújtjuk is kezünket, hogy felemeljük 
az elesettet, megvigasztaljuk a szenvedőt, kenyeret adjunk az 
éhezőnek, — elvigyük a környezetből, melyben a bessületes élet
fejlődés feltételei adva nincsenek.

Erre a munkára tisztelt Hölgyeim és Uraim Ö nök  vannak 
hivatva 1 Ö nök . . .  a társadalom! Mindenki kiveheti a maga 
részét ebből a munkából, minden társadalmi osztálynak és tago
zatnak van tere a patronázsban s ha m egengedik röviden elő
adom, hogy e társadalmi munkában a tanítóságnak nagy tere,, 
nagy jelentősége van és remélem, különösen lesz a jövőben.

— A tanítóság hivatásánál fogva foglalkozik a gyermekkel. 
Tanítja, erkölcsre, szorgalomra, becsületességre neveli, jellemes 
jó gondolkozásu ifjúvá fejleszti. Ez már magában véve patronázs 
munka. Ezt a munkát keli kiterjeszteni azokra is, akik még  nin
csenek, vagy már nincsenek az iskolában. Minden tanító, aki 
hivatását szereti, aki pályáját szeretettel, odaadással tölti be, hogy  
azt mondjam, már hivatalból jó patronázs ember. Azt a nemes 
jó hatást tehát, amit az iskola falai között gyakorol a tanító az 
ifjúságra, az iskola falai közül ki kell vívni az életbe is, ezt a 
hatást állandóvá kell tenni azzal, hogy a tanító legyen vezére, 
irányítója, tanácsadója az ifjúságnak. De a munka mellett a tanító 
megfigyelheti községének rossz környezetben levő gyermekeit 
jS, — igyekezzék tehát ezzen a helyzeten gyakori látogatással, 
tanácssal, útbaigazítással, a szülők, hozzátartozók figyelmeztetésé
vel segíteni és ha saját erejéből nem sikerül a helyzet megjaví
tása, ott állunk mi, —  a patronázs Egyesület a háttérben, — 
örömmel adunk tanácsot, nyújtunk segélyt, vagy emeljük ki a 
gyermeket a rossz környezetből. Az elhagyott vagy züllésnek 
indult gyermekekre is könnyen felhívhatják a tanítók, az egye
sület figyelmét. Az alkoholismus, a pornográfia, prostitutio ellen 
is sikerrel küzdhetnek a tanítók ifjúsági egyesületek alakítása, 
felolvasások, műkedvelői és egyéb előadások, kirándulások .stb. 
által. Rendre, tisztaságra, hygieniére nevelheti nemcsak a gyer
meket, de előadások keretében a felnőtteket is. Katonai gyakor
latokkal, vagy más alkalmas m ódon hozhatja magához közel az 
ifjúságot, hogy elvonja őket más úgy reájuk mint a társadalomra 
káros szórakozásoktól. A bíróságok környezettanulmány beszer
zése iránti megkereséseit is a tanító teljesítheti legjobban, mert 
alig van egyén a faluban, aki a fiatalságot úgy ismerné mint a 
tanító, különösen akkor, ha az illető eltévedt fiatalkorú az ő keze 
alól került ki az életbe.
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A tanítóságnak most vázolt tevékenységét, a mi egyesületünk 
gen fontosnak, nagyjelentőségűnek tartja. Sőt azt reméljük, hogy 
a tanítóság már eddig is tapasztalt patronázs munkásságának 
rendszeresebbé, állandóbbá tétele által a patronázs mozgalmat 
vármegyénkben megerősíthetjük. Abból az elvből indultunk ki, 
hogy az egyesek által végzett munka az általánoshoz viszonyítva 
kevés, hézagos, eredményeket ad, mig a rendszeres, minden 
térre, minden árnyalatra, minden kis helyre kiterjesztett patronázs 
tevékenység, — talán úgy is kifejezhetem a tömegmunka, — sok 
és nagy eredményt, rendszeressebb, általánosabb, mindenüvé 
edérő eredményeket biztosit. Ez okból határozta el egyesületünk, 
hogy lehetőleg a vármegye minden községében tanítói patronázs 
csoportokat alakít, amely csoportoknak igazgatója, vezetője, lelke 
a tanító, vagy ha többen vannak, az általuk és közülök választott 
alkalmas egyén legyen. A csoportok elnökévé valamelyik tekin
télyes helybeli egyén legyen választandó, — a csoport tagjai 
közzé pedig az intelligensebb elemeken kívül, a becsületes, meg
bízható földmives emberek is felveendők lennének. Ezen csopor
tok állandó működésben tartása által a patronázs mozgalom 
vármegyénkben — reméljük, olyan magas fokra emelkednék, 
mint talán sohol az országban.

Ennek az alakulásnak módozatai és a tudnivalók bővebben 
ki vannak fejtve az előbb említett és a tanítókhoz intézett közös 
megkeresésben is, és most már önökön a sor, hogy a patronázs 
ügyét, ezt a humánus törekvéseket, a társadalom javát szolgáló 
mozgalmat erőssé, hatalmassá tegyék.

Nem buzdításul hozom fel, mert tudom, hogy az önök 
nemes gondolkozása, hivatásuk, pályájuk szeretete buzdításra 
aligha szorul, — de nem hallgathatom el, hogy a patronázs mun
kásság kifejtése az önök helyzetére is némi eiőnyt hozhat. Idé
zem a vallás és közoktatásügyi miniszter ur egy 1912 évi ren-. 
deleiét, a melyben a következőket mondja:

„Ezen működésekkel nem az a célom, hogy a tanfelügyelő 
urak s derék tanítóságunk patronázs munkásságát ellenőrizzem, 
mert megvagyok győződve arról, hogy nemes hivatásukat ellen
őrzés nélkül is teljesíteni fogják, hanem az említett jelentések és 
feljegyzések csak arra szolgainak eszközül, hogy az ily munkás
ságot érdeme szerint jutalmazni módomban legyen és kijelentem, 
hogy a patronázs tevékenységet a minden év karácsony táján 
a szokásos jutalmak utalványozásánál, az állami iskolai tanítók 
helyi előléptetésénél és a nem állami tanítók személyi pótlékának 
engedélyezésénél különösen figyelembe venni szándékozom.“



Azután : Egyik utóbbi választmányi ülésében egyesületünk 
is elhatározta, hogy a tanítónők és tanítóuraknak f. évi juíius 
havától kezdve környezettanulmányonként, a fiatalkorúak bírósá
gainak havonként előterjesztett kimutatása alapján 2—2 kor. tisz
teletdijat fog kiutalni.

Csekély anyagi erőnkhöz képest fogadják ezt a mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim nem buzditásúl, de az érdem jutalmául, 
annak az érdemnek a jutalmául, amelyet az eddigi környezet- 
tanulmányok, eddigi patronázstevékenységük alapján mi a taní
tóság számára már elkönyveltünk.

Még egyszer felhívom szives figyelmüket a patronázs ügyére. 
Gondolják meg, hogy a patronázs munka nemcsak egyszerű 
jótékonyság, nemcsak az egyénre szálló haszon, de az esetek 
üsszehalmozódásában már a társadalom megjavítása, a nemzet 
erősbödése, művelődése és gazdasági erejének hatalmas meg
növekedése is.

Abban a reményben, hogy ebben a munkában számíthatunk 
az önök odaadó, buzgó tevékenységére, nemes gondolkozásuk
ra mélyen érző szivükre, Isten áldását kérem további patronázs 
tevékenységükre.

K o m j á t h y  K á z m é r  dr.

M i k é n t  l e h e t  m e g k e d v e l t e i m  n é p ü n k 
k e l  a  g y ü m ö l c s é s z e t e t ,  m é h é s z e t e t ,  

s e l y e m t e n y é s z t é s t ?
Bármennyire latolgatjuk is témánk három pontját, a leg

több sikerrel a gyümölcsészet kecsegtet bennünket, azt leg
közelebb érzi leikéhez a falu népe. Azzal legszívesebben fog
lalkozik. Mi tanítók ugyan tudjuk, hogy nagyon szépen össze- 
egyeztetherők egymással, biztos eredménnyel muveihetők a 
falusi magyar ember ősfoglalkozása, a földmivelés, állattenyész
tés mellett, akármelyik is. Mivel azonban a méhészet 
is, meg a selyemtenyésztés is babráló munkát kíván s mert 
mindeniknek van kellemetlen oldala is, nagyon kevés hajlandó-
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saget mutat hozzá egy-egy vidék népe. Mert a vele járó apró
lékük kellemetlenséget is idealizálva kapja. Amig valami vállal
kozóbb természetű, élelmes ember meg nem próbálja, addig 
idegenkedik tőle. Amikor azután belenyúl a dologba, ismerve 
a legszükségesebb tennivalókat, egész kellemesen lepődik meg. 
A szerzett új tapasztalatok s közben a tanítójától, könyvből 
vagy mástól elsajátított csakugyan szakszerű ismeretek, mintha 
emeltek volna valamit az önérzetén. Látva, vagy legalább is 
gondolva azt, hogy ő ezzel felette áll a vele egy sorban levők
nek; feltétlenül ambicionálja újabb, sikeresebb, nagyobbaránvű 
munkára. Ha erkölcsileg elitélendő is az önzésnek ez a kicsiny 
volta s ha nem is említeném itt meg; az mit se változtatna 
a dolgon. Ez az érzelem az ilyen munkánál, tanulásnál előjön, 
terem, felszínre kerül, kifejezésre jut. Nem ártunk vele senkinek, 
sőt haszna is van, az, hogy újabb munkára serkent.

A méhészéből a méhcsipés, a selyemtenyészáéstói a hernyó
tól való idegenkedés, a vele való piszkos bánásmód, az eperfa
levél szedésnek némely helyen még nehéz és fáradságos 
munkája veszi ei a laikusok kedvét. Tehát a tanító munkája 
az legyen, hog'y e kellemetlenségeket a maguk természetes mi- 
voltuknak megfelelő semmiséggé redukálja; erről győzze is tneg 
az érdeklődőket.

A hangulatkeltést talán ott kezdjük, hogy a méhészranító 
- e dologra minden figyelmet keltő módon jól elkészülve — 

egyik vasárnap délután valami uton-módon Kihirdetted, hogy 
az érdeklődők előtt ismertetni akarja azt a szép kis jövedel
met, amit a méhese adott neki az elmúlt esz midőn. A leg
első szó, ami a száját elhagyja, annak a pénzösszegnek a neve 
legyen, amit a mézért kapott.

Rögtön kész az érdeklődés, mert aki oda elmegy, az törekvő 
ember, ha pedig a törekvő, élelmes ember könnyű, kényelmes, 
a kis gazdasága mellett is elvégezhető pénzkei esetről hall, két 
kézzel is kap utána.

(A selyemienyésztés megkedveltetésére is ez lenne a leg
jobb lépés )

Azután következnék annak az elmondása, hogy milyen kevés 
és könnyű munkával lehet ezt elérni, mert tényleg aki komolyan 
utána néz, kényelmesen elvégezheti egy húsz anyával biró méhes 
teendőit, ameiy rendes körülmények között 200 koronával hono
rálhatja fáradozásunkat. Hasonlítsuk össze más kereseti forrás
sal. Ugyan mi módon lehetne napi foglalkozásunk mellett 103
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pengőt mellékesen keresni; sokat mondok 400 koronányi be
fektetéssel. He'ylyel is rendelkezik ehhez mindéi: ember. A. 
méhekkel való loglalkozás, ha jövedelmezés végett akarunk vele 
foglalkozni, kissé m a g a s a b b  i n t e l l i g e n c i á t  igényel. M a
r a d i  p a r a s z t  e m b e r r e l  u g y a n  me g  n e m k e d v  é l t e t 
j ük  s oha .  Most már az ilyen haladottabb közönség feltétlenül 
foglalkozik az eszmével, ha tanítójánál az elbeszéltek megvaló
sítását. tanítójában a komoly, munkás, hozzáértő művelőt látja, 
akinek tanácsára ő is számíthat.

S hogy hosszadalmas ne legyek, röviden megmondom, mely 
dolgokat gondolok még ezeken kívül fontos közölni valóknak. 
A legtöbb embert a méhszúrás ijeszti el. Ezt a kis kellemet
lenséget szállítsa le a tanító a maga értékére, jelezze, hogy 
azt annyira megszokja az ember, hogy később fel se veszi. 
Aki meg óvni akarja magát tőle, igen olcsó és biztos védő
eszközöket sze-czhet. Említse meg, hogy erre a munkára rendel
kezik elég idővel, mert nem köti le minden percét. A nagy 
munkát a rajzás és mézpergetés adja. A mézs^.edés csak pár 
napig tart. A rajzás tovább tart, de ezt csak íioyelni kell egyik 
háznál tartózkodó családtagnak, amire a munkaképtelen örege
ket, vagy akár a gyermekeket is fel lehet használni. A kasba 
vételt a déli diákban, vagy estefelé is elvégezhet: a gazda.

Ismertesse meg a tanító a velük való bánásmód legszük
ségesebbjét, a kezelés helyes módjait, a szükséges eszközöket. 
Ismertesse meg a kaptárokat, különösen az o r s z á g o s  mé 
r e t ű  D z i r d z o n o k  font osságát .  Ajánlja fel mindenben segít 
ségét, tanácsát a hozzáfordulóknak. Falusi szegény embereket 
figyelmeztesse arra, hogy a kaptárokon, keretek jn kívül min
dent a legolcsóbb, házuknál is megtalálható anyagból állítsanak 
elő. Sőt több idő múltán még ezek is előállíthatok házilag. 
Nem a fényűzéstől, csíntól függ az eredményes munka, hanem 
a kezelés, anyag, felszerelés célszerűségétől. Aki azután nem 
sajnálja a befektetést, ajánljuk neki a legújabb kellékeit a 
modern méhészetnek, hogy olyan bánásmódban részesíthessük 
rnéhcsaíádainkat. mely semmi olyan zökkenéssel nem jár, ami 
esetleg azok pusztulását, vagy akárcsak a gyengülését is vonná 
maga után. Ilyennek gondolom a rajok kaptárba vevését, 
család-egyesítés, mézszedés ügyes és minden rázkódiatás nél
küli módozatait. A már 1—2 éve méhvel bajlódó gazdáink az 
ilyenek iránt érdeklődni tudnak, mert megértik a haladás, az
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újítás fontosságai. Említsük meg a műlépek célszerűségét, ismer
tessük a vele való bánásmódot, beszerzési forrásait.

Azután a gyakorlat közben mindig találunk időt, alkalmat 
arra, hogy kezdőinknek megadhassuk a szükséges utasításokat, 
a már folyó munka közben előforduló új, meg új dolgokra. 
Meg kell még tanítani a mézszedést, a kaptárban a keretek 
helyes elhelyezését, pergetést s ismertetni a méz hosszabb időre 
való eltartásának, esetleg csomagolásának módját, Egy félnapos 
segítségképen gyakorolja ezt az illető tanítójánál és menni fog, 
még pedig jó kedvvel.

tA megfigyelések, melyek az egyes méhcsaládok életképes- 
jégére vonatkoznak, mind olyan mindennapi dolgok, melyek 
állandóan a szemléletünk, figyelmünk tárgyai legyenek. így 
szokja meg az ember szeme a helyzet felismerését. 'A telel- 
tetés már olyan természetes következménye a méhes köriiii 
teendőknek, amit a tanító ösztönzése nélkül is elvégez minden 
kezdő. Csak a jó tanáccsal ne fukarkodjék és nézzen is utána, 
hogy utasításainak megfelelőleg vannak-e elintézve a méhes 
dolgai. A sikernek többi feltételeit az időjárás és sok más 
előre nun látható körülmény hordozza.

A selyemtenyésztés művelőit a szegényebb sorsú emberek 
közt kell keresnünk. A gazdák nem igen rendelkeznek a szük
séges hellyel. Nekik többnyire cseréppel, vagy más ilynemű 
anyaggal födött padlásuk nem olyan alkalmas e célra, mint a 
szegényebb zsellér ember nádas, vagy zsuppos szalmás-háza. 
Ezen a kelléken kívül fontos még az is, hogy a tanítónak 
készülni kell előre arra, hogy a nyilvánosság elé szándékozik 
lépni; meglegyen . minden kelléke a tetszetős sikernek, a jó 
kis summa pénznek, amelyet a selyemhernyóbirtás eredmé
nyezett. J

Tehát, hogy kudarcot ne valljon gondoskodjék előre a 
községbeli epeifák e célra való neveléséről. A községi köz
tereken, utak mentén levő eperfákat — mert ez már több
nyire minden faluban van — az elöljáróság tudtával vágassa 
vissza. A selyemtenyésztés céljainak megfelelően, úgyis nyesetik, 
tisztogatják a fákat, ezt a m u n k á s t  lássa el a tanító utasí
tásokkal. A község elöljáróságának felsőbb meghagyás folytán 
gondoskodni kell erről, tehát szívesen tesz elegei a tanító kí
vánságának. A jobb-jobb ismerősei szintén meglesznek ennyit 
tanítójuk kedvéért. Ezt egy-két évvel előre kell csinálni. Azon
kívül gondoskodjék a tanító arról, hogy a községi faiskolában
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mindig legyen szederfa-anyag, ahol csak felhasználható területet 
lát, ajánlja az elöljáróságnak, hogy ültessék be szederfákkal.

A tanító által az iskolában elvégzendő oktatásról, amely 
ennek a foglalkozásnak hasznos voltát részletesen is feltárja, 
nem is szólok, mert ez minden tanítónak kötelességszerű munkája.

Amikor gondolja, hogy elegendő tápláléka lesz; a táplálék 
mennyiségének megfelelő petét szerez. Két nagyabb iskolás fiüt 
5- t  koronáért felfogad, akik a délutáni órákban levelet szednek 
és etetni, tisztogatni segítenek. Van más ütja-módja is minden 
faluban annak, hogy a tanító ilyen célra valami segítséget találjon. 
Ha hallanak a tanító hernyóiról, látogatók is vannak minden
nap nála. Ezeknek ott a szemük láttára végezzen valamit az 
etetésből, takaíításból és akiben egy csepp hajlandóságot lát, 
vonja bele a munkába, bizonyosan segít egy félórácskát. És 
így akaratianui is belekerülnek néhányan a muakába, ezzel a 
hernyótól való idegenkedés egy részét már elűztük s tapasz
taltatok a vele való bánásmód egyszerű könnyűséget. A fiuk
nak fizetet 5 - 6  koronát ne sajnáljuk, itt ne mi akarjunk 
nyerni; a célért tegyünk mindent. Azok a fiűk megtanulják a 
velük való bánásmódot — ami a tanítónál mint «szerűen tör
ténjék — és az elért siker feltétlen próbára bírja őket. Azután 
a példa vonz.

Szabad legyen megemlítenem, hogy 1908-ban jó magam is 
így tettem. Kissé sok petét találtam kérni s a heiylyel voltam 
nagyon megakadva. Hatvan négyzetméteres iskolám zsúfolásig 
lett, még a közel levő jó ismerősök „nádfedeles" rokonok 
padlásait is benépesítettem. Igen szívesen segítségemre voltak 
sok mindenben. Az utolsó 2 héten borzasztóan ettek a hernyók, 
sok jó bácsi akkor, junius végén vágta le eperfájának majd 
az egész koronáját, csakhogy megkönnyítse a levólszedést. 
Persze az én tudtom nélkül. Csak mikor odaüzent érten), akkor 
láttam e szörnyű jóakaratot. Tanítványaim, jó öreg nénik 
látogattak el hozzám, egy-egy kosár levéllel. Négy ökröt tudtam 
volna eltartani az utolsó heti eperfalevélen. Amikor a gubókat 
kócozni és válogatni kellett, összehívtam a falu legényeit, 
leányait segítségül vasárnap délutánra. Húszán szedtük a kócot, 
vákgattuk a gubót; én meg meséltem róla nekiK, csak annyit, 
hogy meg ne unják; csak a kellemes oldalait, sokszor meg
említve azt a szép 100 és egy néhány koronát, ami majd a 
zsebembe vándorol s azt a hordó sört, amit majd akkor 'gy 
együttesen megáldomásozunk belőle.
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És nagyon is komoly valami az, amikor 3—4 tagú .rátád 
a rendes kényéi kereset mellett egy havi munkával 100 koronát 
tud keresni. Az első 2 héten 1 ember is elegendő* a 3-ik héten 
kettőnek, a negyedik héten 4-nek is van vele munkája és nem 
unja meg az ember, mert rövid ideig tart. Aki megpróbálja, 
megszereti. Se kát még a szomszéd falukba is elcsal a levél- 
bőség híre. A s:ker biztosabbá tétele végett ezek mind fontos 
közölni valói a tanítónak.

Adton utasítást a rácsok, állványok télen való elkészítésére, 
mely olcsó, a háznál is megtalálható anyagból álljon. Mint a 
létrát úgy állítsuk, kötözzük össze a léceket, erősebb karónak 
valóból, azokon itt-ott egy botot, deszkadarabot keresztül téve 
s a hézagokat akár zsúppal, náddal, kukoriciszárral fedjük. 
Vagy akár vastag cukorpapir is jó, dobozfedeiek stb. Szóval 
minden ami négyszögméterenként 2 kg súlyt elbír

Mint a selyemtenyésztés igen fontos kellékeit erősen han
goztassuk a tisztaságot, jó levegőt és a sok-sok etetést. Annyit 
egyék az a hernyó, amennyit csak megbir enni. Ne aggódjunk 
érte mint a hí; óinkért — hogy hátha megvetemedik az evés
ben — mert ez nem unja meg. Amikor a hernyók már kötni 
akarnak, legyen elegendő fonósátor. S e tekintetben már bő 
tanáccsal szolgálnak azok a kis selyemtenyé^.tés'. naptárok, 
miket a földmivelésügyi miniszter úr ad ki a termelők részére 
ingyen. Hogy azután miként tudja mindezt a tanító népe érdek
lődésének középpontjává tenni, bele foglalva a gyümölcsfatenyész- 
tésről, méhészetről elmondottakat is, az már az ő dolga. Egyik 
majd jobban, a másik majd kevésbbé, az szerűit, amint ki-ki 
vette a talentumokat.

Összefoglalva az egészet.
1. A tanító az érdeklődők előtt a kész eredményből indul

jon ki.
2. Keressen jó alkalmat a közölni valóira, s ismereteit a 

mennyire lehet hallgatói eszéhez mért formában adja elő.
3. Ö legyen mindenben a példaadó, ő nála legyenek meg

valósítva a hirdetett eszmék.
4. Végül ne szigorúan meghatározott részekben nyújtsa az 

ezekre vonatkozó ismeretanyagot, hanem mindig az egésznek 
csak azt a részét vegye elő, amire leginkább alkalom kínálkozik, 
ami leginkább az érdeklődés tárgya. Ne retorikailag, stilisztikai- 
lag szabatos előadást tartson, hanem jóindulatú tanácsot, útba-
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Igazítást halljon népe; ő benne pedig a mind :n jóért, szép
ért, lelkesülni tudó fáradhatatlan munkást lássa.

Egy község népe sohasem ismeri félre a tanítóját., ismét 
csak azt hangoztatom, hogy a komoly munkás ismereteit az 
életben is érvényesíteni tudó tanítót mindig hiteinek tisztelete, 
szeretete,, osztatlan megbecsülése veszi körül.

Orbán Károly.

A z  i s k o l a i  t a k a r é k p é n z t á r a k r ó l .
Napjainkban, mikor a nehéz megélhetési viszonyok hova

tovább nagyobb súllyal nyomnak úgyszólván kivétel nélkül min
den embert, talán alig van aktuálisabb théma, mint arról gondol
kozni, miképpen lehetne ezen némileg is segíteni és hogy milyen 
módon kezdje meg az erre való nevelést a tanító az embercse
meték között, az elemi iskolában ? —- Mert, ha eredményt érhet 
el ezen a téren, bizony lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a 
a keze alól kikerült gyermekek ne csak tanult, hanem életre való 
elvekkel ellátott s ennélfogva boldog emberek is legyenek.

Ezen kis munka megírásánál óriási könnyebbségemül szol
gál az, hogy már nem a gondolatát kell felvetnem valamely 
célravezető eszmének, hanem bemutathatom rövid leírását és 
amennyire lehet, hű képét a megvalósított intézménynek : az iskolai 
takarékpénztárnak. Egyikét azon fontos tényezőknek, melyek a 
fejlődő gyermeket zsenge korában rászoktatják a takarékosságra, 
mely szép erényről mindenki, a saját tapasztalatára támaszkodva, 
elismeri, hogy annak gyakorlása csak boldogságot, de elhanya
golása vagy éppen az ellenkezője, csakis boldogtalanságot von 
maga után az ember életében. Mert — sajnos — a főnyeremé
nyek, dús örökségek, melyek talán fáradság nélkül hullanak egyes 
kiválasztottak ölébe, nagy ritkaság számba mennek, arra nem 
számíthat és ne is számítson senki, mikor a jövőjét akarja biztos 
alapokra fektetni. — Ebben legyünk inkább pesszimisták és kezd
jük meg mi tanítók a reális gondolkodás nevében a munkálko
dást iskolánkban, átültetvén a helyes eszmét tanítványaink lei
kébe is.

Iskolánkban, a ceglédi ágh. ev. elemi népiskolában, 1876. 
óta áll fönn és virágzik az iskolai takarékpénztár intézménye, 
melynek megindítói és keresztülvivői ^z iskolának akkori l el kes  
egyetértő tanítói voltak. Mi utódok pedig folytatjuk a szorgalom-



mal megkezdett munkát, mert átvéve kezelését a számokkal meg
győzően beszélő főkönyveknek, teljes egészében látjuk az intéz
mény áldásos és feltétlen szükséges voltát az elemi iskolában.

Lehet, hogy van a tanítóság körében még néhány kollégánk, 
— de bizonyára nem sok — ki szintén ilyen közelről ismeri a 
dolgot és talán kezelője is az iskolai takarékpénztárnak, azért azt 
hiszem, nem lesz érdektelen, ha a kezelés módját is ismertetem, 
mert csak úgy lehet gondolkozni a megvalósításon más iskolák 
körében is. Szívből óhajtanám, hogy a most elhintett kis mustár
mag óriási fává növekedjék és ne merülne ki eredménye helyeslő 
fejbólintásokban a tisztelt hallgatóság részéről. Közben legyen 
mondva — ingyen munkáról van szó — mely kijelentésem — 
tudom — nem lepi meg a tanítóságot, mert annyiszor történik 
utalás az ideálizmusára és olyan kevés alkalommal arra, hogy 
pénzzel is honorálják munkáját. Hálával mondhatom el, hogy 
mi, a ceglédi egyház szolgálatában, nemcsak jó fizetést, szép 
lakást, hanem elismerést is élvezünk, ennélfogva szívesen is 
végezzük az ilyen ráadás munkát s talán hasonló körülménye
ket nélkülöző kollégáink meg éppen ezeknek hiányában fordul
nak el keserű szívvel, minden ilyen áldásos eszme megvalósítá
sától. Lehet, hogy igazságuk is van, de ismerve a tanítóság nagy 
többségének, a nélkülözések mellett is, lobogó lelkesültségét, 
mégis hiszem, hogy lesznek olyanok, kiknek, mint hivatott taní
tóknak, örömük telik abban, ha önzetlen munkájuk áldásos ha
tását szemlélhetik.

Ezért rátérve a dologra, előre bocsátom, hogy az iskolai 
takarékpénztár kezelése rendkívül pontos és lelkiismeretes munkát 
kíván, úgy, hogy egy szakember nyilatkozata szerint, évi 200—300 
koronán alul nem lehetne a vele való foglalkozást elvállalni, ha 
honorálásról volna szó.

Megindítása ott kezdődik, hogy minden takarító gyermek 
kap egy takarékkönyvecskét, mely kivül a megfelelő címet és a 
takarító nevét viseli, belül pedig „ B e t e t t “ és „ Ki v e t t “ rovat
tal van ellátva. így aztán jöhetnek a fillérek. A legcsekélyebb 
összeget is elfogadjuk, éppen azért, hogy a gyermek lássa érté
két a két fillérnek is, melyet érdemes valahová elhelyezni és 
eszébe sem fog jutni ilyenkor a cukrosbolt, hanem nála lévén a 
könyvecske, azonnal hozza büszkén a nagy összeget elkönyvelés 
végett. A tanító pedig beírja, pontosan dátum szerint, a pénzt 
de nemcsak ide, hanem a tanítónál levő, erre célra szolgáló 
gyűjtő könyvbe is, ahová olyan sorrendben jönnek egymás alá
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a nevek, amilyenben hozták az egyesek. Két, vagy három hó
naponként azután megtörténik a gyüjtőkönyvből való átvezetés 
a főkönyvbe, mely szá/nozott lapokkal és azokon a következő 
rovatokkal van ellátva: „ Be t e t t “ ; „ Ki v e t t “ ; és „ Be t é t e t e t t  
a c e g l é d i  t a k a r é k p é n z t á r b a “. Minden gyűjtő kap egy 
külön lapot a főkönyvben. Pl. 1 szám. Fönt kiírva a lapon a 
takaritó neve: pl. Kiss Teréz. A „ Be t e t t “ rovatban:

1914. január 2-án —.20 korona 
1914. február 7-én 1.— „

1914. február 10-én —.40 „
1914. március 5-én 1.20 „

Ezen négy tétel összegezve beíródik a „ Be t é t e t e t t  a 
c e g l é d i  t a k a r é k p é n z t á r b a “ rovatba, hogy 1914. márc. 
31-én betett 2.80 K-át. Ha pedig a gyűjtött összegből kivesz, az 
pátum szerint a „ Ki v e t t “ rovatban foglal helyet. Iskolánkban 
3 tanító végzi, illetőleg végezteti a gyűjtést a gyermekekkel, azért 
3 gyüjtőkönyvből vezeti be a kezelő a neveket es az utánok írt 
összeget a főkönyvbe. A rendkívül pontosan elkészített munka 
után, a gyüjíőkönyvekben összeadott tételek összegének egyezni 
kell a főkönyvbe bevezetett tételek összegével, mert a kettő 
ugyanaz, de csak ilyen próba után bizonyos a kezelő abban, 
hogy sehol sem hagyott ki tételt, vagy hibát nem tett az össze
adásban. A főkönyvbe bevezetett tételek összegét azután, mint 
egy summát, külön erre a célra szolgáló, a takarékpénztártól 
kapott könyve elhelyezzük a nagy takarékpénztárba. Ha kivenni 
szándékozó jelentkezik a gyűjtők közül, akkor szintén ezzel a 
könyvel kérünk ki a takarékpénztárból annyit, amennyi pontosan 
szükséges. \ kivett összeget azután beírjuk a főkönyvbe a név 
alá, megfelelő helyre és a gyermek könyvecskéjébe is, hol alá
írással ismeri el az átvételt az, kinek az összeget kifizettük. A kis 
takarékkönyvecske, mely a gyermek kezében van, kívül viseli a 
főkönyv azon számát, mely alatt az illető nevét meg lehet találni. 
Ezzel a számmal íródik be a név a gyüjtőkönyvbe is, mert csak 
így lehet az illető nevét hosszabb kereskelés nélkül megtalálni a 
főkönyvben a beírás alkalmával.

A nagy takarékpénztár a gyermekek pénze után 472%-ot 
fizet, melyből mi 3% kamat-ot fizetünk a gyűjtőknek, a fenn
maradt százalékból pedig vészük a főkönyveket, melyből má 
3 darab megtelt nálunk 1876 óta, a gyüjtőkönyveket és a kis 
könyvecskéket, melyeket ingyen kap a gyermek. De így is marad 
meg pénzünk, mivel a könyvvásárlások azt nem emésztik fel, sőt
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a kamat is tőkésítésbe megy lassanként. Hozzá jönnek még azon 
összegek is, melyek néhány takarító részéről benn hagyatnak, 
mert többször előfordult már, hogy csupa hálából, jobbmódu 
szülők, mikor gyermekük elhagyta iskolánkat, -a megtakarított 
összeget az intézménynek ajándékozták. így aztán még jótékony
ságot is gyakorolhatunk. Az 1896-ik évi ezredéves kiállítás alkal
mával a presbiteri gyűlés 100 K át szavazott meg a kezelő taní
tóknak, hogy azt felhasználva; az iskolára értékes tanulmány utat 
tehessenek a kiállításon. Majd máskor 40 K-át küldött a „Tanítók 
Háza“ javára, pár éve pedig 50 K-át juttatott a soproni ev. tanító* 
képző számára, annak ötven éves jubileuma alkalmából. Ha ezt 
ilyen módon megtehette volna minden evangélikus iskola, milyen 
szép célt lehetett volna szolgálni a beküldött pénzzel!!

De visszatérve a kezelésre, a leírott könyveléssel a munka 
még nem merül ki egészen. Év végén jön a legérdekesebb 
dolog: a kimutatás, mely azután számokban mutatja, mire men
nek az összerakott fillérek, hogy lesz a fillérből korona. A „Ki
mutatás“ célja az évi forgalmat tisztán mutatni, azért a főkönyv
ből pontosan, lapok szerint, külön erre a célra szolgáló, az évi 
kimutatásokat tartalmazó, könyvbe vezetjük be egyenként a lapok 
forgalmát. Pl. 1 szám alatt: Kiss Teréz betett összesen: 9 K 30 
fillért. Kivett a tőkéből: 7 K-át, a kamatból: 4 fillért. A végén 
aztán összegezzük a betett és k'vett tételeket, mely a forgalmat 
megmutatja. A kimutatásban azonban még egyebekről is beszá
molunk s hogy ennek hű képét adhassam, kiírtam a legutóbbi 
kimutatásunk pontjait úgy, amint az, illetékes könyvünkben fog
laltatik. 1

1. Az intézmény létesítése 1876. április 19-óta takarított 483 
fiú, 401 leány, összesen 884 gyermek.

2. Megtakarítottak az intézmény keletkezésre óta 12,504 20 
koronát.

3. Kivett 777 takarító 10,133 58 K-át tőkében.
4. Esedékes kamatban kivettek 694*65* K-át. Erén felül 

presbiteri gyűlések határozatai folytán 224 K át. Ezek szerint a 
kivett kamat összege: 918Ö5 korona.

5. Jelenleg kamatozik a „Ceglédi Takarékpénztárban 2410 05 
korona tőke és éhez cs ltolt tőkésített kamat: 595*74 K. Ezek 
szerint a tőke és tőkésített kamat 3005*79 korona.

A befolyt évben takarított 76 leány, 105 fiú, összesen 181 
gyermek Ezek megtakarítottak tőkében 947*12 K-át. Ezzel szem-

_-______



— 444 —

ben kivett 30 növendék 544'99 K át tőkében és ennek esedékes 
kamatjában 31 09 K-át.

A megtakarított tőke felosztva a takarítás 38 évére, átlag 1 
évre esik: 337.95 korona, egy takarítóra pedig: 1414 korona.

Az intézmény minden évben fokozottabb pártfogásban 
részesül“.

Következnek a kezelő, ellenőr és a számvizsgáló bizottság 
kiküldött tagjainak névaláírásai.

Ezt az évenként összeállított kimutatást azután a presbiteri 
gyűlés és annak kebeléből választott szakavatott ellenőr, a fő
könyvet összehasonlítva a kis könyvekkel, gondosan átvizsgálja 
és csak ezen gyűlés jóváhagyása után terjesztik a számadó köz
gyűlés elé, mely a kezelés helyességéről meggyőződve, a könyv- 
velést végző tanítóknak a felmentvényt megadja.

Röviden összefoglalva ez a kezelési módja az iskolai taka
rékpénztárnak, melynek virágzását igazolja a kimutatás, de áldá
sos hatását és eredményét azok a megtörtént esetek bizonyítják, 
mikből néhányat, a legjellemzőbbek közül, szabad legyen kira
gadnom. A növendékek között kedvet ébresztve már 1-sö osz
tályban a gyűjtés iránt, tapasztaljuk, hogy a nagy többség szí
vesen és pedig — ami a fő — önként hordja filléreit a taka
rékpénztárba. Igazi öröme azonban csak akkor nyer betetőzést, 
mikor a pénzt már ki is kérheti. Sok gyermek boldog csodál
kozással veszi át a kifizetett összeget, melynek további sorsát, 
már ekkorra odahaza, legtöbbször eldöntötték. Sőt gyakran, éppen 
a körülmények kényszerítő hatása alatt jönnek a megtakarított 
és most megváltást jelentő fillérekért.

Megtörtént, hogy a ház teteje égett le, nagy gondokba 
merítve a szegény családot. Az első pillanatokban teljesen re
ménytelenül állanak az esettel szemben, segítség nincs közelben, 
nincs pénz, melyből a halaszthatatlan javítást eszközölni lehetne. 
Eszökbe jut azonban a gyermek takarékkönyvecskéje! Van benne 
éppen annyi, hogy elég lett nádra. Milyen öröm, megnyugvás, 
hogy mé^is van hova menni a szükséges összegért!

Egy másik leányka elvégzi a hat osztályt, szorgalmasan 
hordta a filléreket, meg sem csorbította odáig és most szüleivel 
elhatározták, hogy libákat vesznek rajta. A tervet végre is haj
tották; a gondos leány örömmel neveli a jószágot; félti, vigyáz 
rájuk — az ő pénze fekszik bennök — és munkáját siker kiséri. 
Eladják a tollat, a libát és szép kis nyereség jutalmazza .a taka



rékosságot. most pedig a szorgalmat. Még egy liba nevelés 
azután már borjút vesznek, később már a tejelő tehénnek örven
dezhetnek. Ez megtörtént eset nálunk, egyetemben azzal, mikor 
a fiú, tovább akarván folytatni tanulmányait, megveszi az össze
gyűjtött pénzből a gymnáziumban szükséges könyveket, kifizeti a 
tandíjat, szüléink megterhélése nélkül, kik talán nem is küldhet- 
nék tovább tanulni, ha ez a kis tőke nincsen. — Másik gyermek 
a kivett pénzét nem költi el, hanem beteszi a nagy takarékpénz
tárba, alapját vetvén meg egy későbbi folyton növekedő tőké
nek, melyből valamikor talán műhelyt rendez be, a leány pedig 
megszerezheti férjhezmenésekor a kelengyét, stb.

Nem egyszer halljuk a szülő szájából, ki szintén iskolánk
ban nevelkedett, mikor gyermekét hozza beíratni: „Kérem tanító 
úr, legyen szives adni a fiam nak takarékkönyvet, én is annak 
köszönhetem, hogy boldogultam, később is azért raktam össze 
a pénzt, mert az iskolában megtanultam a takarékosságot /“

Mindig csak az előnyét, hátrányát az intézménynek soha
sem tapasztaltuk. Pedig vannak egyesek, kik azt hozzák fel eP 
ene, hogy kapzsivá teszi a gyermeket. Ez talán megtörténhetnék 
akkor, ha a gyűjtést forszíroznánk, erőszakolnánk, mert akkor 
minduntalan zsarolná a gyermek szüleit pénzért, hogy a taka
rékba hozhassa. Mikor a kezdeményezés idején iskolánk tanítói, 
akkori nagynevű kultuszminiszterünktől: Trefort Ágostontól vé
leményt és engedélyt kértek az intézmény létesítéséhez, még 
innen is helyeslő, de egyben azt az intő választ kapták, hogy 
nagy célakat fog szolgálni, de csak úgy, ha a gyermekek önként 
viszik az összegyűjtött filléreket, nem pedig a tanító erőszakoló 
szavainak hatása alatt.

.Mi tanítók, kik ezzel foglalkozunk, meg is mondjuk a gyer
mekeknek, hogy mikor hozzanak. „h a  kapsz ajándékpénzt vala
mely szolgálatodért, köszöntőért, húsvéti öntözésért, vagy vásár 
alkalmával, az ilyen pénzt mindig hozzad be a takarékba /“ 
Tehát nem azt, amit a szülőktől kell kikunyerálni, mert akkor 
nem takarékosságot gyakorol a gyermek.

Ha feltűnően nagyobb összegű betéteit hoz a gyermek, a 
tanító ismerve tanítványai vagyoni viszonyait, ne mulassza el 
megkérdezni: „Hol vetted a pénzt?1' „Kitől kap tad?"

A kis takarékkönyvbe sokszor a szülők is takarítanak. A 
póstatakarékba restel filléreket bevinni, még a 10 filléres bélyeg 
{álragasztásával is. Gyakran a iO fillér is. nagy pénz a háznál, 
lelfogy addig más szükségesre, mire bélyeget venne rajta, de az
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iskolába induló gyermekének odanyomja könnyen a 20—30 fil
lért az anya, talán a piaci nyereségből s még a részeges apa is 
előkaparász ennyit a lajbi zsebből. Örömük kettős, mert gyer
mekűknek is kedveskedtek, maguk is valami kellemeset éreznek 
az adomány alatt. S mikor egyszer belenéznek gyermekők taka
rékkönyvecskéjébe, alig akarják elhinni, hogy már 4—5 korona 
a végösszeg.

Három nemzedék nevelkedett már föl a mi iskolai takarék- 
pénztárunk fennállása óta és volt növendékünk fele, betevő a 
helybeli pénzintézeteknél, amint erről meggyőződtünk.

A beírást iskola után végezzük, de a pénzt és könyvecskét 
a kis növendék már feljövetelekor a tanító asztalára helyezi, 
persze föltéve, hogy a tanító is ott ül már legalább egy negyed 
órával a tanítás kezdete előtt.

Nagyon sok példát hozhatnék még fel annak megvilágítá
sára, hogy a tanító milyen kézzelfogható esetekből győződhetik 
meg az intézmény áldásos, boldogságot okozó hatásáról és talán 
sehol sem élvezheti annyira szorgalmas munkája gyümölcseit.

TZzért érdemes a dologgal foglalkozni, ezért érdemes meg
valósít mi az iskolai takarékpénztárt minden iskola kebelében. 
Mindnyájan tudjuk, hogy ha a tanítók nem lennének úgy túlter
helve a munkával, kevesebb lenne a növendék egy tanító keze 
alatt, kényelmesebb tanteremben, jó fizetéssel működhetnének: 
sokkal könnyebben menne az ilyen intézmény létesítése is, mert 
természetesen, nagyobb kedvvel fogna hozzá a tanítóság.

De mi, evangélikus tanítók, — kikre hagyományként maradt 
fentartani a jó protestáns iskolák hírnevét, azon iskolákét, melyek
ben mindig szorgalmas munka folyt a felvilágosítás és életre 
való nevelés érdekében, — nem zárkózhatunk el ridegen, nem 
várhatunk a kényelmesebb jövőre, nekünk kötelességünk az ide
álizmus szent nevében is dolgoznunk !

Azért csak munkálkodjunk, legjobb érőnkéi feláldozva a 
gyermek nevelés körül, mert az életrevaló eszmével kibocsátott 
növendékből boldog ember s egyben egyházának és házájának 
mindenben hasznos polgára válik.

Járuljunk azért hozzá a szent célhoz mi népnevelők, azzal 
amivel lehet, létesítsünk minden iskolában iskolai takarékpénztárat.

Kiszelyné Mészáros G ize l la ,  
ágh. ev. tanítónő.
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K a t o n a - n ó t a .
Nótája: Zsindelyezik a kaszárnya tetejét.

Ferenc József kiadta a parancsot:
Elő minden kardot, puskát, bakancsot,
Tüzér, huszár ki a sok'szép paripát,
Minden kürtös fújja meg a trombitát.

Ferenc^József sírva irta parancsát:
A vérontást nem én, mások akarták.
Mig lehetett, én a békét kerestem';
Igazságot, tesz majd köztünk az Isten.

Ferenc József, édes öreg királyunk,
Parancsodra mind egy szálig kiállunk.
Megsegíti a jó Isten a magyart,
Mert most minden igaz fia összetart!

S z a l a y  Mi há ly .

A  t á v o l b ó l .
Harci kaland

Kedves Tanítványaim ! Az a kedves megemlékezés, amelyet 
október 9-én adtatok postára, csak ma, 18-án érkezett meg. Mit 
gondoltok gyerekek, mit ereztem én, amikor ezt a kedves lapot 
a kezemhez vettem, amikor az irástokra ráismertem? Alig tudom 
nektek leírni a boldogságot, amit a levelezőlapon kifejezett jó 
kivánatokkal nekem szereztetek. Nagyon kedvesek vagytok nekem 
e pillanatban, a jó Isten is szeret titeket s ha ti kéritek Tőle — 
mint a hogy Írjátok, — hogy minél előbb vezéreljen közétek, 
akkor meg is hallgatja kérésteket. Névnapomra küldött jó kíván
ságokat szivemből hálásan köszönöm.

De nemcsak a megemlékezésnek örülök, hanem annak is5 
hogy ezzel alkalmam van nektek elmondani egy olyan szép tör
ténetet, amely éppen most a háborús időben történt. Én tegnap 
hallottam s éppen attól, aki a nagyszerű hőstettet véghez vitte



és akit a mi jó öreg királyunk a vitézségé éremmel tüntetett ki 
Civilben egyszerű kárpitos segéd, de beszédjéből ki lehet venni, 
hogy értelmes, okos. A szemeiből csakugyan kilehet olvasni a 
bátorságot. A jobb keze fekete kendővel van felkötve, a könyö
kén kapott sebet — azt mondja — talán ä 20-ik csatában. K á d á r  
B é l á n a k  hívják.

Amikor a 14-ik csatában volt — ahol halált osztogatnak, 
hogy — hogy nem, Kádár Béla orosz fogságba került. Akkor 
még a testét nem érte golyó, de a sapkája három helyen is lukas 
volt. Az oroszok elvették tőle a fegyverét, megfosztották kis szu
ronyától, de golyókat már nem találtak nála. mert azokat mind 
az ellenségre lőtte ki. Egy pár korona csörgött a zsebében, de 
azokat vissza adták az ellenséges katonák - - mégis volt bennük 
egy kevés emberség. De a kezét hátra kötözték. Bár nem volt 
fegyvere, mégis féltek tőle.

Sok ellenségeit küldütt már a más világra, Kádár mégis 
nagyon szomorú lett. Nem úgy gondolta ő ezt, nem bizony. 
Talán inkább meghalt volna, mintsem orosz fogságba kerüljön. 
Érezte, hogy ő még nem tombolta ki magát a háborúban, az 
ő ereje nem csak tizennégy csatára képes. És mit szólnának 
otthon lmrefalván, hogy a falu legderekabb legénye a háború 
legnagyobb részét, orosz fogságban töltötte. Minden gyerek azt 
kiáltja majd utána : Kádár elhagyta magát fogatni.

Irtózott a gondolattól. S nagyon fájt neki, hogy ő már nem 
harcolhat a hazáért. Bizonyosan valami sötét szobába fogják 
bezárni, talán éhezni is fog, — lehet, hogy a legnagyobb szen
vedések előtt áll. Vitték őt messzire, kis falvakon keresztül járat
lan utakon* szuronyos őrök mentek előtte is — utána is.

Este volt már, amikor megálltak, Lublin mellett egy görbe 
kis faluban. Kádár figyelmesen tegintgetett jobbra balra. Nem 
kíváncsiságból, tette hisz, van otthon nálunk — azt mondja — 
sokkal szebb falu nem is egy, de — tudja Isten — hány ezer, 
hanem valamit gondolt-magában. És ahhoz a gondolathoz egy 
kis utcát nézett ki a házak mögül.]

A községháza előtt voltak. A falu népe ott ögyelgett a 
kapu alatt. Értelmetlen mormogással és röhögéssel fogadták a 
megkötőzöt hőst. Kádár csak most érezte, hogy mit jelent az 
ha meg fosztanának valakit a szabadságától. Egy gondolattal 
azonban megnyugtatta magát: „Hisz‘ Orosz országban vagyok.“ 
A kapun egy orosz tiszt lépett ki. Egyenesen feléje tartott, vagyis> 
az őrökhöz. Nem értett a nyelvükön, csak sejtette, hogy azért
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csapott olyan lármát, mert mint egy rabot, megkötözve kisérték. 
És abban a percben felodlozták a két kezét és ő nézegethette 
a vékony vörös bazázdákat a kötéstől. Pedig ha tudták volna, 
hogy abban a két karban milyen rettenetes erő van — és hogy 
mi fő a fejében a fogolynak !

A községháza udvarán Kádár Bélának könybe lábadt a 
szeme. Felsóhajtott Istenem, hát lehetséges ez ? Hát nemcsak 
magam vagyok itt? Megtörülte a szemét, vájjon jól lát-e. Sajnos, 
nem csalódott. Az, aki őt a fegyver forgatásra tanította és akit 
legjobban szeretett a tiszt urak közül, az is — fogoly. Egyenesen 
felé tartott. Amikor hozzáért, némán tisztelgett. Egy darabig 
szótlanul bámultak egymásra a fiú és a tiszt. Az új jövevény 
mondani akart valamit, de elcsuklott a hangja. Nagy erőlködésre 
aztán mégis ki tudta nyögni: Kapitány Úr! De többet nem tudott. 
Megeredtek a könnyei s néma zokogással állt a magyar kapitány 
előtt. A csillagok már fennvoltak, de nem ragyogtak szépen. Mint
ha ők is elbúsultak volna a szomorú találkozáson. Körülöttük 
minden csendes, csak a távolból lehetett hallani zsongást, mint
ha sok ember beszélgetett volna együtt — csendesen. A kisérő 
őrök eltávoztak. A kapu nyikorgott, egy csattanás — innen többé 
nincs szabadulás. Fiam ! — szólt a kapitány, miután letörülte 
könnyeit — te vagy a kétszázhetedik. Nemcsak magam vagyok 
itt a tiszt urak közül, hanem nyolcán. És a többiek — itt felsó- 
hajtot — azok ott vannak a másik udvaron. Kádár nem tudott 
hová lenni a csodálkozástól. Hogy lehet az, hogy annyi magyar 
van együtt s mégsem tudunk megszabadulni! Önkéntelenül is 
odatekintett. Felderült az arca, amint megpilantotta a szürkeruhá
sokat. Már elfelejtette a nagy fájdalmat, amit a szomorú viszont
látás okozott.

Kapitány ú r ! — mondja elhalóan — nem maradhatunk itt 
sokáig. Ezzel sapkájához emelte jobb kezét és azok felé a töb
biek felé indult.

Amit a kapitánytól hallott, csakugyan igaz volt. Lehettek a 
szürke ruhások vagy 200-an. Majdnem mind ismerősök, régi jó 
pajtások. Volt közöttük öt az ő falujából, Imrefalváról is.

Az új foglyot látszólag — örömmel fogadták. Akik ismerték 
szó nélkül tértek ki útjából. Végig ment a csoporton, mintha 
szemlét tartott volna fölöttük. Egy helyen azután megáit. Hozzá 
illő lelkes fiúkkal találkozott. Öten voltak ott csak úgy a földön 
heverészve. Mesélgettek egymásnak, mindannyian egy gondolat
tal foglalkoztak :

. *— • -
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Vájjon mit csinálhatnak most otthon Imrefalván ? Ki végzi 
el áz őszi vetést, vagy talán csak ugarnak marad az a drága föd ?

Hozott Isten, Testvér ! — hangzót az üdvözlés a fiúktól s 
az egyik azonnal elővette kenyérzsákját. Ögyél! — mondja Ká
dárnak, miután kivett egy darabka orosz kenyeret. Kádár leült. 
Csak most amint meglátta a kenyeret, vette észre, hogy bizony 
nagyon éhes. Maga sem. tudja, hogy mikor evett utoljára. Mohón 
fogott hozzá az evéshez, Ízlett is neki, de azért mégis minden 
harapás egy-egy sóhajtás volt Imrefalvára :

Hej, drága jó anyám, de másképpen dagasztod te össze 
ezt otthon! Aznap éjjel Kádár mély álomba merült. A titkából 
még semmit sem árult el, maga is érezte, hogy most nincs ere
jénél teljesen, pihenésre van szüksége. Számolnia kell az eshe
tőségekkel is, ismernie kell a helyzetet s ami legfontosabb — 
várni a legalkalmasabb pillanatot. Mindez három napot vett igénybe. 
A negyedik nap este aztán így szólt az imrefalvaikhoz :

Fiuk! Elég volt a tétlenkedésből! Nem kívánhatjuk, hogy 
továbbra is terhére legyünk házigazdánknak. Ebben az országban 
a vendég csak úgy kedves, ha hoz is valamit magával. Mi pedig 
arról megfeledkeztünk. A mai este nagyon alkalmas arra, hogy 
kiszabaduljunk a fogságból s a többieket is kiszabadítsuk.

Az imrefalusiak össze néztek. Ugyan mit akar ez a Kádár ? 
Hát csaknem törik ez meg soha ?

Kádár tovább folytatta. Kétszáznál többen vagyunk itt. Az 
őrök száma mind össze nyolc. De én nem akarnám a többieket is 
háborgatni, végzünk mi velük magunk is imrefalusiak.

Az egyik mérsékeltebb természetű földi nem állhatta meg, 
hogy közbe ne szóljon.

Ugyan Kádár nincs itt jó dolgod? Hát nem bánnak veled 
elég jól ? Van mit enned, még cigarettát is vehetsz magadnak.

Jól van, Gabi bátyám — mondja Kádár — te maradj itt. 
Nem számítottam ugyan ilyen vitézségre, elegen leszünk mi öten 
is. De el is mondom a fiadnak, meg az öreg tanítódnak, hogy 
amikor a haza sorsa forgott kockán és a családod becsülete, 
te akkor készakarva orosz koszton hizlaltad magad.

Mint egy megsebzett oroszlán, úgy ugrott fel erre Gabi s 
ugyanúgy villámloit a szeme is. Félelmetes volt igy mindnyá
jukra nézve. Rettenetes ereje, melyet Kádár felkorbácsolt már-már 
szét akarta vetni ziháló mellét; két keze ökölbe szorult s mintha
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mondta volna, magam végzek mind a nyolccal — nagyot fújt 
dühében s a kapu felé nézett. Kádár azonban még idejében szólt:

Megálj földi, majd beosztjuk a munkát! S ezzel egy pil
lantást vetett a többi négy földire. Biz' azoknak sem kellett már 
több biztatás, már ők is megundorodtak az orosz koszttól. Kiadta 
tehát a parancsot :.

Kettővel Gabi fog elbánni, kettővel én magam. Nektek pedig 
egy-egy jut. De ne csak úgy öleljétek ám át a muszkát, mint 
otthon búcsúzáskor az édes anyátokat, hanem hadd ropogjon az 
orosz csont. S most Isten nevében előre!

A hat magyar baka megindult. Az őrök egyenként álltak 
a foglyok körül, egymástól 30 — 40 lépésre. Csak a kapunál állt 
kettő együtt. Mindenik vállán szuronyos fegyver — élesre töltve 
Nyugodtan lógatták fejüket a jámborok, mintha azt gondolták 
volna, hogy a magyarok maguk is örülnek a fogságnak, sz’ itt 
biztosabb az életük, mint otthon.

A következő percben azonban dicsőséget hoztak a magyar 
névre, dicsőséget a magyar vitézségnek. Mert a hat magyar egy 
adott jelre — mint hat éhes tigris a rég’ lesett zsákmányra — 
úgy vetették rá magukat az őrökre. Egy pillanat és hat helyről 
cSak ezt az egy szót lehetett hallani: Joj ! — S már akkor hat 
orosz fegyver volt magyar kézben. Gabi és Kádár egyszerre 
ordították : Föl a kéz ! S földre hullott az utolsó két fegyver is.

A nagy csöndet nem zavarta többé semmi.
*  **

A kis orosz falu határában, dűlő atakon egy csapat haladt, 
kétszázhét szürke ruhás magyar katona és — nyolc orosz fogoly. 
Mehettek már vagy két órát, amikor Gabi Kádárhoz lépett. Mon
dani akart valamit, de nem tudta, hogyan kezdje.

Végül is azt kérdezte :
Mondd csak Kádár, mit fogsz otthon mondani — a kis fiam

nak ?
Azt mondom neki Gabi — volt a rövid válasz — büszke 

lehetsz kis öcsikém — az apadra.
Az ég csillagai fényesen ragyogtak le rájuk, ők is örültek a 

magyar dicsőségnek.
S r a m k ó  K á l m á n .



— 452

r _
E d e s  a n y á m  k i á l l o t t  a  k a p u b a .

Édes anyám kiállott a kapuba,
Várja, várja: mikor ir már a fia.
Hogy hiába várja azt a levelet,
Könnye, mint a záporeső megered.

Édes anyám, bizhatik a fiában;
De tudja, most egészen más világ van : 
Fel-felharsan a trombita hívása,
Nincsen idő sűrű levélírásra.

Édes anyám, törölje le a könnyét,
Vegye elő imádságos kis könyvét,
Kesergéssel ne gyötörje el magát,
Imádsággal gyógyítgassa bánatát.

Édes anyám, ránk virrad még az a nap :
Levél helyett engem várhat magamat.
Győzelmesre fordul nekünk a világ,
S nem kell tovább siratgatni a fiát!

Szalay Mihály.

I r o d a l o m .
Luther-naptár az 1915-ik évre. IV. évfolyam. Szerkesztette 

Hetvényi Lajos és Scholtz Ödön. Ára 60 fillér. Nyomatta Romwalter 
Alfréd könyvnyomdája Sopronban. A derék vállalatnak gazdag 
és változatos tartalma azt mutatja, hogy az evang. családok e 
kedves naptára évről évre gyarapszik úgy tartalomban, mint 
a képek gazdagságában. Ezt a kiválóan sikerült vállalatot ajánljuk 
az evang. tanítóság figyelmébe, terjesszék azt népünk körében.

Notaszo a tábortűznél. Irta Szalay Mihály, gyékényesi ev. 
lelkész. A csinosan kiállított füzet ára 16 fillér. A füzet 20 ko
molyabb vagy vidámabb hangú katonanótát tartalmaz, ismerős 
népdalok formájában s azok dallamára. Kifejezésre jut benne ügyünk 
igazsága, királyunk békeszeretete, háborúnk jogossága, Istenben 
való bizalmunk s azaz erős meggyőződés, kogy a győzelem 
csak a mienk lehet. E derék könyvecskéből lelkesedést merít
hetnek úgy a harcoló katonák, mint az itthon maradottak.



„Karácsonyesti gyermekistentisztelet versekkel és egyházi 
énekekkel.“ Előadja 22 tanuló. Mindegyik versecske egy-egy 
igazságot s tanulságot fejez ki. Egy példány ára 30 fillér (bélye
gekben is beküldhető) 22 példány ára 2 Kor. 60 fillér. Megren
delhető Vértesi Zoltán ev. lelkésznél Magyarbóly Baranya megye.

Y  e g y e s e k
Gyászhir. A közelmúltban egyházi közéletünk két kiváló 

alakja hunyt el Sopronban. Az egyik dr. Rátz Ottó nyug. kir. 
Ítélőtáblái biró, főiskolai felügyelő, október hó 29-én, a másik 
Poszvék Sándor nyug. theologiai akadémiai igazgató, november 
hó 10-én. Mind kettőnek a témetésén a gyászbeszédet Gyurátz 
Ferenc püspök úr tartotta, a theologia, főgimnasium és tanító
képző-intézet, tanárai és ifjúsága testületileg vonultak ki. — Em 
lékezetük legyen áldott közöttünk!

Bunker Rajnárd soproni evang. tanító, életének 52-ik, taní
tóskodásának 32-ik évében hirtelen elhunyt. A harctéren levő 
egyetlen fia el sem búcsúzhatott tőle. Béke hamvain !

A Népiskolai Almanach a háborús állapotok miatt az idén 
némi késedelemmel, de most is a megszokott gazdag tartalom
mal jelent meg. A könyvecske elején dr. N e i s z e r  An t a l  
miniszteri tanácsosnak, a kulturminiszterium VI a ügyosztálya 
vezetőjének arczképét és meleghangú rövid életrajzát találjuk. A 
nevelésről, az iskolai vizsgálatokról és a mozgóképekről igen 
alapos, sokoldalú és helyesirányu felfogásról tanúskodó közlemé
nyek vannak a könyvben. A naptárral kapcsolatos nyilvántartási 
napló, amely az iskolai beiéletre és vezetésre nézve tartalmaz 
fontos tudnivalókat, az 1915, évi költségvetés ismertetése, a múlt 
év jelentősebb egyesületi mozzanatai, címtár és osztályozási napló 
egészíti ki a könyvecske tartalmát, melyet H u s z á r  Bé l a  szer
kesztett. Ez a gondosan összeállított könyvecske különösen fontos 
útbaigazítást nyújt a tanítónak azzal a részével, amely a legelter
jedtebb és az egész országban mindennütt használt tankönyvek 
jegyzékét nyújtja. Az almanachot a Lampel-féle könyvkeseskedés 
adja ki, a tanítók legjobb barátja, a hova minden tanító szívesen 
fordul tanácsért ügyes-bajos dolgaiban az iskola felszerelését és 
a tankönyvek bevezetését illetőleg. A tanítók az almanachot díj
talanul kapják.



es
fertőtlenítése és portalanítása

a 21211 1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 lite r  Főnagy-féle dustless 8jjj) ni. K 1.— 
1 darab bekenőszerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszesszerinti időkö
zökben. K i s e b b  resztetekben
Utasítások kívánatra bérmentve megkül

detnek.

F ón agy-fé le  d u s t le s s -g y á r ,  
ERDŐS JÓZSEF ES TARSA

Budapest, IV, 
Szív-utca 26/E

Orgona- és harmor?.I-a.mgyár.
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országit Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók 

R ákospalota (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉVBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon »nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnydmatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vann. k. Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniumok minden 
nagyságban. Harmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes .elbe
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszített 
véglegesen engedélyezett: •

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák I.—IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

„A kér. Anyaszentegyhaz története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ára 60 fillér.

„ B i b i i a i s m e r t e t é s “  a népiskolák V, — VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér 

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéldányt szives bevezetés céljából 
készséggel küld: ^

N a g y k á ro ly  (Szatmár m.) Redei Károly
evang. lelkész, 

főgirnn. vallástanár.
Alapittatott: 1867. évben. >

A N G S T E R  Jf. é s  F I A
o r g o n a -  é s  h a r m o n i u m - g y á r  

PÉCSETT.
Elektromos és fujtatógépek. — Légnyomatu és elektromos

berendezés
Csak első diiaknal kitüniulve.

Orgonák, harmcniumok
l e g t ö k é l e t e s e b b .  k i v i t e l b e  .

IVTndennemíí javításokat hangolásokat s
atanittíseket olcson eivaiíaiunk

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.







A F ran kHii-Tápsulat kiadásában Budapesten  
(IV., Egyetem-uLca 4.) megjelent:

AZ

E n ged élyezte  a m agyarországi ág. li. ev. egyház egyetem es  
k ö zgyű lése; 1912. évi közgyűlési jegyzőkönyv 6 0 -ik p o n t

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp József. Á b écé  é s  o lvasók ön yv . Ötödik

kiadás. Kötve___________________________________ 50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szám a: 116587/1909.

— K épes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A niuiszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve________________________ ____________ 1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szá m a : 139052/1907.

— L esebuch  für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyui â és Papp József. O lvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve_________________________________________ 68 fillér.
— Ugyanaz a III. osztály számára____________  88 a
— « a  IV. « a ______________ 1 K3 0  t  *
— « a z  V/VI. « « _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívesen küldünk m utatvány
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.
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Evangelikü
Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. hitv. evang. tanitók orsz. egyesületének s a dunántúli egyházkerületi 
tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

A lap szellem i részét ille tő  ' 
közlemények, valam int az 
előfizetési és h irde tés i dijak 
a szerkesztőtéghez (Sopron) 

küldendők.

fe le lő s  szerfisszlo é s  í ia ö é :
P A P ?  J Ó Z S E F .

Megjelenik minden hó elején 
és közepén.

Előfizetési á r a :  egész évre 
] 8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona.

Ä  h á b o r ú  é s  a  t a n í t ó .
Mint az őrjöngő, ki elborul', elmével értéket felismerni 

képtelen, érzéketlen öklével jobbra-balra sújt, mig végre tulaj
don túlfeszített fizikumának terhe alatt kimerü’ten összerogy, 
úgy tört meg s nyújtózkodott kénytelen pihenőre ä mult 
század utolsó harmadában a háború szörnye. Dünnyögött ugyan 
s csikorgatta fogát még néha-néha nyugtalan álmában, sőt, 
mikor kihívóan ficánkoltak körülötte a békéden lelkek, hány
kolódni, sót feitápászkodni is próbált, de igazán magához térni 
nem tudott: újra visszahanyatlott dermedtségébe s aludt, aludt 
a mi számunkra négy hosszú évtizeden át.

Eleinte ujjongtunk, később megszoktuk tehetetlenségét s 
végül, mikor kapzsi, gonosz kezek látszólag hiába rázogatták, 
már-már azt hittük, hogy a szörny tán fel' sem ébred soha 
többé ! Ám korai volt örömünk, elbizakodottság a közömbösségünk 
s önámítás a reménységünk. A Gonosz cimborái nem hiába 
végezték sötét munkájukat. Elérték céljukat: a béke temploma 
ledőlt. A rém felébredt s erősebb, veszettebb mint valaha. 
Fúriái száguldva gázolnak végig öt világrészen s lépteik nyo
mában vérvirágok fakadnak, legféltettebb érfékeink pusztulnak, 
legszebb reményeink elszálló füstként válnak semmivé s Isten 
a megmondhatója: hány, golyótól nem  sebzett szív törik ketté!

És ezért az irtózatos szerencsétlenségért ki vállalja a 
felelősséget? Senki! A gonosz szellem idézői, elleneink, mind, 
mind pilátusi gesztussal igyekeznek magukat tisztázni a súlyos 
vád alúl. Egytől-egyig érzik, hogy a történelem itélőszéke előtt 
meg nem állhat az, aki ennyire szembehelyezkedik a krisztusi



parancsolattal: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! Érzik 
egytől-egvig . . .  de tennünk, hogy e parancsolat betöltessék, 
nekünk, népnevelőknek kell. Dolgozzunk hát. hogy a maihoz 
hasonló veszedelem legalább a belátható jövőt ne érje! Tudom, 
nem könnyű a munka. Az eredmény alig fog szemünk láttára 
jelentkezni, de ne csüggedjünk. Akik a nevelés magasztos 
ügyének szolgálatába állították lelkük-testük minden erejét, nem 
lehetnek kishitüek; ideálizmusukat meg nem törheti, egy jobb, 
boldogabb kor eljövetelének hitét ki nem irthatja szivükből 
soha semmi! Ha nem nyújt gyümölcsöt a jelen, majd érlel 
a jövendő. Feladatunk máskor is a jövőért dolgozni, de most 
kétszeresen az. Ifjúságunk most csakugyan a szó szoros értel
mében a „haza reménye” , s nekünk, nevelőknek kellene pirúl- 
nunk, ha hazánk e „reményében” csalódni volna kénytelen. 
K mai nemzedék gyérülésével a nemzetfentartó munka a szokott
nál előbb fog növendékeink vállára nehezedni, talán új felada
tok megoldását követeli tőlük a közeledő korszak. Talpig em
berekre les«: hát szüksége a közel jövőnek, emberekre, ki.cn rk 
szivük-agyuk helyén van. Világosítsuk tehát a rőt, tegyük 
bátorrá, de egyúttal elfogulatlanná a szivet, minden rendel
kezésünkre álló eszközzel!

A háború hatalmába kerítette a nagyok gondolkodását s 
nem hagyta érintetlen kis embereink idegeit sem. A templom 
hamarosan felismerte, hogy ma a kedély fogékonyabb s cselek
szik is aszerint. Hát mi ne igyekezzünk a helyzetet kihasználni? 
Soha kedvezőbb alkalmunk nem lesz a föld- és néprajz, a 
nyelvek iránt az érdeklődést ébren tartani, a hazaszeretet eré
nyét a szivekbe plántálni, az ön megtagadás, igaz emberszeretet 
mibenlét ét megértetni s e nemes érzéseket gyermekeink szivé
ben ápolni

Tanítsunk hát s lelkesítsünk, amely tantárgy keretében 
csak lehet, élesszük a honszerelem tüzét, de — vigyázzunk, 
nehogy az amúgy is túlzásokra hajló gyermeki lélek lelkesítő 
szavainkból a háborús szellem dicsőítését olvassa ki, óvakod
junk, nehogy a lobogó tűz csak meg is perzselje az emberi 
szív egyik legszentebb érzését, az igaz emberszeretetet, s füstje 
el ne homályosítsa agyunk Ítélőképességét. Vezessük rá növen
dékeinket a tények komolyabb vizsgálatára, hogy ne menjen 
külsőségek után s Ítélete ne legyen felületes. A primitiv lélek 
mindig megelégedett a látszattal s hogy mennyire hajlik erre 
a zsenge gyermek is, mutatja a következő esetem.
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Új leckét vettünk a minap olvasásból. Az olvasmány el
beszélése szerint három gyermek, névszerint Vilmos, Mina és 
Tamás, az iskolába vezető úton megfogadja, hogy aznap jó 
lesz s szorgalmasan tanul. Célúk egy, de indító okaik külön
bözők. Az olvasmányt figyelmesen elolvastuk s a történeti 
tartalmat megbeszéltük. Mielőtt aztán áttértem volna az erkölcsi 
tanulság kifejtésére, próbaképen feltettem a kérdést: Fiúk, 
melyik gyermek tetszik nektek a három közül legjobban? Meg
lepő választ kaptam. Egy különben okos fiú kipirult arccal feleli: 
„Nekem Vilmos tetszik, mert úgy hívják, mint a — német 
császárt!” íme Vilmos tetszett, pedig a ini Vilmosunk azért 
akart jó lenni, mert apja három krajcárt ígért neki. Persze, az 
én fiammal is megértették aztán mások, hogy hirtelen lövés 
a legtöbb esetben célt téveszt.

Szolgálhatnék még néhány hasonló esettel, amikor az a 
vágtató paripa, amit lelkesedésnek hívnak, elragadta a is 
honfit a helyes irányból, de legyen elég ez az egy. Csa: azt 
akarnám még kérdezni, melyikünket nem érintette még kelle
metlenül egy-egy odavetett panasz, mely ilyformán hangzott: 
„Kérem X. csúfol, hogy katholikus vagyok?”

Hogy az elfogultság mily borzalmak szülőanyja volt a 
múltban, arra nem kell emlékeztetnem. Tennünk kell róla, hogy 
a jövőben ne juthasson szerephez. Itt a legalkalmasabb pil
lanat a faji és vallási türelmetlenség leküzdésére. S íme _ 
tekintetben a háború is segítségünkre jön. E válaszfalak íe.- 
dclésének gyönyörű eseteit sűrűn termi a közös nyomorúság 
Itt egy sebesült magyar üdíti fel ivóvizének utolsó cseppjeive: 
a mellette aléltan fekvő szerbet, ott az orosz egyenesen küld; 
a íeltápászkodó magyart saját csapata után, ahelyett, hogy 
elfogná; amott meg egy főpap élete veszélyeztetésével védel
met nyújt idegen hitüeknek stb. Ismertessük meg gyermekeink
kel e felemelő eseteket, melyeknek rugója a legtisztább test
véri szeretet. A fogékony gyermeki lélek legszebb kincsei közé 
fognak azok tartozni s becsesebbek lesznek számára vala
mennyi „emlékeinél” melyeket 1914-ben gyűjtött.

Használjuk ki hát ezt a ránk szakadt szomorú időt ily 
értelemben, legyen az számunkra egy magunkrendelte hosszú 
békenap s készítsünk és osszunk buzgón épTőanyagot, hogy 
mire tanítványaink most még gyenge karja megacélosodik, 
nyugton bocsáthassuk őket a munkához s építhessenek maguk-
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nak a béke most lerontott temploma helyett százszorta fénye
sebbet.

Azonban a jelen is kötelességeket ró ránk. S jóleső érzés
sel konstatálhatjuk, hogy ezek alúl sem vonjuk ki magunkat.

Testvéreink 70o/0-a mellét kínálja a ránktörő kapzsiság 
vasának, hogy testével védje meg azt, mihez szivének minden 
szála fűzi: szeretteit, a haza rögét s amiért — mondhattok 
mióta él — dolgozott, fáradt, a kultúrát. S önteltség látszata 
nélkül elmondhatjuk, hogy, kiket a sors végleg, vagy ideig- 
óráig meghagyott régi munkaterükön, azokat sem érheti gáncs. 
A társadalom segítőmozgalmaiban' kiveszik rész"két a munkí- 
ból s sokan vannak, akik az amúgy is szűkreszabott s az 
idén különösképen összezsugorodott fizetésüket, az óriási drága
ság dacára is, valamely jótékony célra önként megnyirbálják.

. Avagy iesteim való dolog talán, hogy — amint a „Tanító” 
egyik cikkírója jelenti -v- a „Néptanítók Lapja” gyűjtése 
október közepéig „csak” tizenötezerötszáz koronát eredménye
zett? Nézetem szerint ez igen szép összeg, ame’y — egy kis 
türelemmel — bizonyára még meg is növekszik. Más testületek 
többet adtak tán, mert többet a d h a t t a k .

Azonban nemcsak anyagi, de nagyobb áldozatra is készek 
a tanítók. Hazánk iskolái között nem egy akad, hol a vezetők 
közül csak egyetlenegy maradt helyén s ez szinte természetes
nek találja, hogy azt a munkát, melyet eddig hadbavonult 
ka rai a végzett, a saját vállára vegye. És nézzük csak érdemes 
nyugdíjas kartársainkati Nem megható-e, hogy otthagyva a jól 
kiérdemelt nyugalmat, sokszor talán törődött testtel is, mily 
önzetlenséggel sietnek segítségünkre szorult helyzetünkben? 
Eddig tiszteltem őket, ma — megvallom • bámulom őket!

Kariarsaki Tartsunk ki a jelenért folyó nemes munkás
ságunkban s dolgozzunk a mondott értelemben lankadatlanéi 
a jövőért! Kötelességet teljesítünk ezzel, melyért nem jár ugyan 
elismerés, de amelyből áldás fakad a jövő generációra s általa 
edes mindnyájunk tápláló anyjára, drága hazánkra.

Dex Ferenc.
i
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Ellentét a■ gyermeknevelésben.
Szép és megható képet mutat a családi élej;, mikor kisded 

csecsemő lát mája zavarja fel annak csendét. Apa és any a és 
a ház egész népe oda irányozza figyelmét, arra áldozza egész 
gondját, hogy a kis teremtés életszükségleteinek szolgáljon, 
annak kedvteléseit kielégítse. Minden egyéb munkásság hát
térbe szorul, másodranguvá lesz. A kis zsarnok a ház 'köz
pontja, c az első személy a családban. Nincs áldozat oly; nagy, 
melyet bármely tagja a kis társaságnak szívesen oda ne vetne, 
ha; az új honpolgár kényelme, jóléte úgy kívánja. Nappal és éjjel 
ő az uralkodó, neki hódol a házban minden személy, minden 
foglalkozás

- És ez természetes is. Nincs élő lény a világon, mely 
zsenge korában későbbi fejlett korához viszonyítva oly ügye- 
fogyott, magával tehetetlen, gyámoltalan teremtés volna, mint 
a csecsemő, éz a tesíileg-lelkileg képtelen állapot szükségessé 
■teszi, hogy a szülő minden gondját kisdede nevelésére fordítsa.

így volt ez alkalmasint ősidőktől fogva mindig, mióta csa
ládok léteznek. De korunkban ez a természetszerűen indokolt 
hódolat nem szűnik meg a gyermek felcseperedésével sem. Álig 
nőtt az ki- a csecsemőkelengyéböl, bemutatja magát nyilvános 
helyeken a társaságnak, a családban a rokonoknak és egyéb 
-látogatóknak. Éhez természetesen szükséges, hogy olyan öltözék 
díszítse gyenge tagjait, mely az embereket bámulatra indítsa: 
be kell tanulnia meglepő mondókákat, esetleg divatos dalokat, 
melyek kellemes, meglepetésben részesítsék a kiváncsi látogató
kat. A hódolat a szülőkről most már elragad a résztvevő egész 
társaságra. A dicséretek egész áramlata zúdul a kedves^ kis 
teremtésre s j szülők gyönyörtelten, szinte fuldoklásig fúród
nék benne, újabb ösztönt nyerve általa azon törekvésre, hogy 
más és mindig más alkalmakat, meglepetéseket találjanak ki, 
amelyek szülői gyönyörüket fokozni képesek. Elérkezik a gyer
mek születésnapja, névnapja, a nagy gyermekünnep, a karácsony 
és a szülők elhalmozzák hódolatuk tárgyát gazdag ajándékok
kal, melyeknek értékét a gyermek átérteni sem képes, minél
fogva azok néki alig pillanatnyi örömöt szerezve csakhamar 
lomtárba kei ülnek. De a szülőknek jól esik a tudat, miszerint 
nagy áldozatokkal nyilvánították szeretetüket, még inkább az, 
ha a szép és drága ajándékokat a látogatóknak bemutathatják.
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A gyermek évről-évre növekedve lassan kiht helyzetének 
tudatára is jut. Lelkében kívánságok ébredeznek s önálló 
cselekvés vágya éled fel. De bár törekvései igen természet
szerűleg gyakran összeütköznek a józan belátás szabályaival. 
A szülői szeretet rendesen ki tudja egyenlíteni ez ellentétet. 
És ha az élet itt-ott akadályokat vet a gyermek rábai elé, a 
szülők minden lehetőt megmozdítanak, hogy gyermeküket a 
veszélyes helyeken keresztül segítsék s vágyva várják azt az 
időt, mikor felajzott önérzettel mutathatnak nevelésük fényes 
eredményére.

Azt gondolná az ember a mai szülők nagy részének neve
lési módját látva, hogy sohase volt a szülői szeretet oly ön
feláldozó, mint korunkban, amikor a szülő valóban oly kincs
nek tekinti gyermekeit, mellyel a világ előtt méltán dicseked* 
hetik, következésképen azt várhatnánk, hogy ma kifogástalanul 
jól nevelt gyermekek kerülnek ki a szülői házból.

A tapasztalat ezen várakozásnak azonban épen nem felel 
meg. Akár a családi körben, akár az iskolában, vagy társa
ságban, akár az utcán figyeljük meg a gyermekek magaviseletét, 
szavait, tetteit, az lesz általában rájuk észrevételünk, hogy moz
dulataikban a játszi elevenség idegességgé, szavaikban, csele
kedeteikben a fiatalság pezsgő szilajsággá, rakoncátlansággá, a 
forró vér pillangószerű csapongása figyelni képtelen szórakozott
sággá fajult s lelkűkben a gyermeki ártatlan kedély gondtalan 
pajzán vidámsága helyett a kora érettség nyomott komorságát 
találjuk.

A gyermek felnevelésére nézve nem elég az, hogy azt a 
szeretet csillogó ajándékaival elhalmozzuk, hanem az ő lelkének 
fejlődését irányítani, a zsenge csemete vad hajtásait gondosan 
nyeregetni s ferde irányba terelő behatásoktól óvni is szük
séges. Ez pedig nagy gondot, lelkiismeretes figyelmet, nagy 
önmegtagadást, sok lemondást igényel. Mi pedig századunk 
paradicsomi kényelmétől, magasfoku gyönyöreitől magunkat 
megfosztani nem akarjuk. A gyermek öltöztetését, etetését 
szívesen bizzuK idegen személyre, szivét, eszét fejlesztő neme
sítő társaságról nem gondoskodunk, játékainak, foglalkozásának 
megválasztásában a gyermek nevelkedésének érdekeit nem 
tartjuk szem előtt, nem fontoljuk meg saját magunk viselkedése 
tekintetében, hogy a példaadás a leghathatósabb nevelő. Mulat
ságainkról lemondani nem tudunk, hanem vagy otthon hagyjuk 
a gyermeket idegen gondviselésre, vagy magunkkal visszük a
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nem neki való társaságba. Kellemetlen tehernek tekintjük, hogy 
a gyermek előtt meg kelljen válogatni szavainkat beszédünk 
tárgyát, inkább elfogadjuk bűntakaróul az álbölcseíkedés elvét, 
miszerint fel kell a gyermeket világosítani minden az életben 
hasznos dolog felől, mitsem törődve ártatlansága szelíd virágai
nak pusztulásával. Minden oly kiadástól, amellyel nem lehet 
eldicsekedni, mint például a tanszerek beszerzésétől fázunk, de 
díszes, ragyogó pompával ékeskedő karácsonyfa felállítására 
szívesen áldozunk. Bálványozzuk a gyermeket, de nem tekint
jük Isten ajándékának, ki iránt' áhitatos, szent tisztelettel kell 
viselkednünk. Szeretjük a gyermeket lángoló érzelemmel, de 
arra nem gondolunk, hogy életünk feladatának tekintsük jó 
gyermekek nevelését. A gyermek iránti érzetünk és nevelésünk 
eredménye között bámulatos nagy ellentét mutatkozik.

Sass János.

A. jellem fejlesztése.
fllső Jakab angol királyt uralkodása idejében felnevelő 

dajkája egy alkalommal arra kérte, hogy tenné az ő fiát Gent- 
lemanná. A király így felelt: „azt nem tehetem, gróffá, báróvá) 
igen, de gentlemanná kell, hogy maga magát tegye'’.

Az angcl gentleman szóban mindazon tulajdonságok fogal
mai benne foglaltatnak, melyeknek összfoglalatjj adja a je l 
l emet ,  s ezen tulajdonságok birtokosát nevezzük jeílemes 
embernek.

Fenti párbeszéd annak megvilágítására is szolgál, hogy. 
minden tulajdonságot adhat a természet ajándéka, de a jel
lemet csak önmagunk fejleszthetjük ki lelkünk s értelmünk 
belsejéből. A jellem tulajdonosa az emberek azon kicsiny 
számához tartozik, kiket eléggé becsülni nem lehet, s kiket 
a nagy tömeg eléggé becsülni nem is tud. pedig a gond
viselés ezeket szemelte ki ama magasztos feladatra, hogy az 
emberiség általános tökélyesedését elősegéljék, s hogy a 
társadalom korrupcióját elhárítsák.

Rónav Jácint nagyon találóan ecseteli a jellemet, miaőn 
erről ezeket mondja: „Jellem erkölcstanilag meggyőződés szülte 
elv és észszerinti ingatlan cselekvést jelent, kizárólag érzéki
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eszes lénynek tulajdona (tegyük még hozzá: c^ak az értelem 
magas fejlettségének), s csak ott gondolható, hol a cselekvés 
felett nem indulat, nem szenvedély, sem körülmények, hanem 
elvek határoznak, hol a múltból a jelenre s ebből a jövőre 
lehet következtetni, hol nyugodt szívvel mondhatjuk; ezen 
embert ismerem, feltétlenül bizom benne.

A jellemes ember nem utánzó, de azért nem különc; áll
hatatos, de nem konok; elveit nem változtatja ugyan, de szük
ség esetén javítja, céljától sem áll el, mert azok hosszú meg
fontolás következményei, tehát észszerintiek, de megismerje 
tévedését, változtatja az irányt s a célra vezeíő eszközöket A 
jellem csak erényes emberek közt lehető, mert elvből jellem^ 
telennek lenni annyi, mint a rosszat ingatlan következetesség-- 
gel gyakorolni, csupán azért, mivel rossz; ily tévedést ember
ről nem akarunk hinni. A jellem lelki erőt és akaratszilát d- 
ságot feltételez, . m e 1 y m a g á t  s o h a  t ül  nem b e c s ü l i  s 
má s o k  é r d e m e i t  e l i s me r i ;  melynek célja, i gazság, ,  s 
törekvése igazságosnak lenni önmaga és máso< iránt. Minél 
ritkább tulajdonok ezek, annál bizonyosabb, hogv a jellem nem 
mindennapi tünemény az életben. Az önfejűséget, konok taga
dást, önzésszüite állhatatosságot — sokszor, de elég hibásan, 
jellemnek mondjuk.

A gyermek, az ifjú jellemnéiküii, mert a jellem hosszú 
küzdés és nagyielküleg kivívott győzelem eredménye, mire csak 
erettébb kor tarthat számot. Ritkán találjuk fel Ciedeti tiszta
ságában a jellemet azoknál, kiket alárendeltség, élelmi gondok, 
mostoha körülmények lebilincselve tartanak, kik játékai a nagyok 
vagy a sors szeszélyeinek: az e m b e r  mi n é l  t ö h b e t  v á r  
má s t ó l ,  j e l l e m e  a n n á l  i n g a t a g a b b .  Végre ne keressünk 
jellemet a hivatal, hir s kegyvadászoknái és sima ború hízel
gőknél, kiknek nyelvén mindig „igen” és. arcukon mindig nyájas, 
megelőző mosoly üí, kik valamint a jellemtelenek mind, hason-' 
lók a szélvitorlához, arra fordítják a köpenyeget, ahonnan a 
szél fu.

jeliem lélektanilag azon ismérvek összegét taglalja magában, 
melyekben az emberek közti különbség alapszik. Végtelen tér, 
melyben leggyakoribb a tévedés.” (Eddig Rónay.)
„ Ha valóban lelki önállósággal bíró nagyjellemu emlxrek 

szegény, alárendelt, tehát kicsinyes körülmények közt kénytele
nek élni, — igen gyakran különcöknek, a legtöbb esetben húsz
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kéknek, rátáitoknak és majdnem mindig inpraktikusoknak, sőt 
embergyülölőknek tartatnak a nagy tömeg által.

Az önismeret és emberismeret, szellemi szabadság, önálló
ság. lelki erő, morális érzés, életbölcsesség, erkölcsi bátorság, 
jellem, itélőtehetség és méltánylás az értelem magas fejlettségé
nek és meggyőződésének mindmegannyi egyes idegszálai, melyek 
egy idegkczpontba futnak össze s összefüggő működésükkel 
egy összekötő gyújtópontot képeznek, honnan, mint a nap 
súgaiai, melegítő fényt súgároznak.

A valódi nagyságot önként és szüksegképen követi a valódi 
jellem és dicsőség, mely nélkül amaz egyáltalában el nem 
érhető, mert a dicsőség az igazi érdemek kisugárzása, mely 
nem kívülről tapad az érdemre, hanem magából a benső 
érdemekből fejlik ki.

Az emberi méltóságot a természet törvényeinek idő, hely 
és körülményekhez mért szoros követése, megtartása képezi, 
(miben az igaznak és valóhűségnek, tehát észszerű méltány- 
latnak követelményei már benfoglaltatnak).

Mindezekből kézzelfoghatólag kiviláglik, hogy az iskolát, 
a népnevelést és az ezekben követett tanrendszert kell világosan, 
az crökigazságokra alapítva berendeznünk, mert csak úgy nyer
hetünk olyán szilárd alapot, talpköyet, melyre a jövő nemzedék 
az emberi tökély azon tornyait építheti, melyektől a jövő 
generáció-lépcsőzet sorsa fog függeni.

Most, amidőn már oly régen annyit foglalkoztak a tanító- 
képzés reformjának s különösen a felügyeletnek kérdésével, jó 
volna, ha kevesebbet törődnének a külsőségekkel, az alaki 
dolgokkal, hanem e‘ helyet inkább a tanítóképzés belső átala
kítását céloznák, hogy így a képzőintézetek olv tanítónemze
déket nevelnének, mely a gyermek lelkiszervezetét úgy ismerje, 
mint a boncoló orvos a testi szervezetet kell hogy ismerje, 
hogy a tanító a kis gyermektől a felnőtt emberig, ezek psychikai 
életében még akkor se találjon ismeretlen földrészt, ha kutatásai 
közt abba a végtelen űrbe szállna is le, mely az ember szellem
világának légkörét képezi s hogy képes legyen az ott elrejtett 
szellemaiakok között a rossz ösztönök csiráit megkülönböztetni 
az értelem és érzelem igaz gyöngyeinek embrióitól.

Próbálják meg és vegyék fel a filozófiát --  nem a külön
böző rendszereket értem, hanem a gyakorlati filozófiát — «a 
tanítóképzőintézetek legfontosabb tantárgyai közé s miután a 
tanítójelöltek a képzőintézetet egyebekben teljesen elvégezték,
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tanítsák a tanítókat legalább még egy évig, a szónok legtelje
sebb értemében, rendszeresen az ö n i s m e r e t  ' és e m b e r 
i s m e r e t  t u d o m á n y á r a ,  majd meglátják, hogy csak egy 
nemzedék megújulásával is, mily nagyot fog változni az em ber
ség ábrázatja.

[Amidőn a nevelés reformjáról van szó, akkor a dolog 
természetéből íoiy, hogy elsősorban a tanítóképzés, tanárképzés 
reformját is keli értenünk. De itt aztán nem szabad többé 
toldozni-foldozni, a régi hibás alapon tovább kísérletezni, ha
nem szét kell rombolni a be nem vált nevelési rendszer egesz 
rozoga épületét s a romokból kiválasztva a jót, ennek fel- 
használásával egészen új anyagból és új alapon kell egész 
nevelési rendszerünket felépítenünk.

Minél jobban tökélyesítjük rendszerünket annál több ;t 
teszünk az emberiség szellemének nemesítésére Mivel azonban 
az ember szellemi önvalójának alkatrészeiben, az összhangz ttos 
kerekdedséget, teljességet, csak saját irányú fejlesztés utján 
érheti el, a neveléshez az önképzés hozzájárulása is szükséges, 
mert. ez is egyik főtényező, mely arra van hivatva, hogy majdan 
meghatározza és megszerezze minden egyes embernek önálló 
belbecsét,

Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy az ember tökélyeit 
s tehát erényeit önmagából fejtse ki, minek bizonysága az, 
hogy a teremték, őt azoknak kifejtésére képesítette. Tehát a 
nevelés, tanítás, útmutatás és felvilágosítás tökéWesíti ugyan az 
embert, de az ezek által elért értelemszerű meggyőződése hozza 
létre benne a lelki önállóságot, függetlenséget s a szellem 
szabadságát.

A nevelésnek kell képesíteni a lelket arra, hogy röpte 
gyakorlott és szabad legyen s a nevelésnek kell erőnk érzetét 
oda növelnie, hogy önképzés által képesek legyünk szellemünk 
szabadságát a nevelés által lerakott alapon, ennek útmutatása 
szerint önmagunkból kifejteni. A nevelőnek kell tehát oly képes
séggel bírnia, hogy a követendő helyes útat ki is tudja jelölni. 
De mint mái fentebb említettük, éppen' azért kell a leendő 
nevelőket a teljesen reformált képzőintézetekben teljesen és 
alaposan előkészíteni arra, hogy a fentemlített képességet meg 
is szerezhessék s a reájuk bízott növendékeknél azt gyakor
latilag alkalmazni tudják.

*
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A mily mértékben felemelkedik a lélek, oly mértékben 
kicsinyedik előtte az élet nyilvánítása, a társadalom magaslatai 
és* minden, mi előtt a tömeg letérdepel és mitől, megretten.

Az eddig felsorolt emberi lelki kellékeket és tulajdon
ságokat minden ép lelkű ember elérheti, ha azok alapját a 
•helyes nevelés lerakja s ha az egyén megfelelő önképzés és 
gyakorlat által azok elérésére öntudatosan és kitartással törek
szik, de vannak ezenkívül sokkal magasabb tu'újdonságok is, 
melyek azon koronát alkotják, mely emberi méltóságunk, lelki 
érettségünk ismérvei, ezek: az e m b e r  f i n o m s á g a ,  a 
j e l l e m m a g a s z t o s s á g a ,  a s z e l l e m e m e l k e d e t t s é g e  
s m a g a s  s z á r n y a l á s a .

Ez utóbb említett magasabb tulajdonságok nem mindig és 
okvetlen találhatók ott, hol az előbb fejtegetett emberi tökéletes
ségek rendszeres összefüggésben már feltalálhatok A lélek finom
ságát, jeliem magasztosságát s a szellem emelkedettségét csak 
a végzet által esetleg adott kedvező körülmények adják meg 
és fejtik ki az emberben. Ilyen kedvező körülmények a születés, 
vagyis a családi kör, melyben az ifjú növekedett továbbá a 
véralkat minősége, melyet a gyermek szüleitől öröklött s álta
lában az iskola és kör milyensége, melyben az ember lelkülete 
eszmékkel és elvekkel megrakodott, — azon alapok, melyeknek 
kedvező jelenléte, vagy éppen több, esetleg összetalálkozása 
"életre serkenti az alapjában már létező s szendergő lelki finom
ságot, jellemmagasztosságot és szellemi emelkedettséget.

Az alant szülöttek s a szegényes körülmények között növe
kedett emberek kebelében sokkal kisebb számmal találjuk fel 
az utóbb említett magasabb lelki tulajdonságokat, mert ezek 
habár nagy tudományt, tapasztalást és önismeretet szereztek 
is maguknak, rendszerint bizonyos hidegség, merevség, szigorú
ság és önzés nyomásának vannak alávetve. Ezeknél a szív 
nemessége rendszerint nem olvad fel annyira s tetteikben nem 
is érvényesül oly mértékben, hogy lelkűk erőssége mellett egy
szersmind a lelki finomság, emelkedettség é= magasztosság 
koronája mintegy glóriaként sugározná körül fejőket.

Ä nemes gondolkozás és lelki emelkedettség oly szép jel
lemvonását látjuk egy stoikus bölcsnek ezen ismeretes mondá
sában; „Én nem olyan barátot kívánok magamnak, aki nekem 
szegénységemben, betegségemben avagy fogságomban segít
ségemre legyen, hanem olyant, akin én segíthetek.”
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„Egy letörlött könny feleim szeméről 
Nemesebb érzelemre vonz.”

Csak azok ismerik a szív legnemesebb érzeményeit, az 
érielem mélységének világítását, kik mint elméletileg képzettek 
s gyakorlott emberismerők a lélek működésének mélyébe be
tekinteni képesek.

Kiben érett értelem, emelkedett lélek lakik, az metsző fáj- 
dalomérzettei szemléli, hogy napjainkban haza, barátság, áldozat- 
készség, hivatal: csak a kenyérkereset mindmegannyi ágának 
tekintetik.

Igaz, hogy az ö n é r z e t  e m b e r e  n e m m i n d e n k i 
nek  t e t s z i k ,  mert a nagy tömeg jórészben nem tudja az 
önérzetet megérteni, még kevesebben tudják méltányolni és 
éppen azért nagyon sokan vannak azok, kik gyanút hintenek 
az erény ellen, mert az nem akarja magát hozzá lealacsonyítani.

Ez azért van így, mivel a kicsinyes, szeliemtelen, köznapi 
emberek, kik a társadalom legnagyobb részét teszik, elfogult
ságukban mindent azon kicsinyes, szűk látókörű indokokból 
magyaráznak ki, amelyek az ő életűket kormányozzák, ennél
fogva a tömeg szeretné a magasabb koncepciójú embereket 
is felruházni az ő alantas, kicsinyes gondolkodásmódjával, mert 
szentül meg van győződve a saját bölcseségérői. Mivel azon
ban a köznapi gondolkodásúak időnként önkénytelenül is érzik 
kicsinységüket, valamint az aljas emberek lelkiismeretét is bántja 
az ő aljasságuk, másrészt pedig titokban kénytelenek elismerni 
a szellemi szabadsággal felruházott kiváló emberek érdemeit, 
melyeket nyilvánosan megtagadnak, legalább — ha már egyebet 
nem tehetnek, abban lelik örömüket, hogy mindenképpen rágal
mazzák, becsvágyóknak, büszke álmodozóknak nevezik azokat, 
kik lelki önállóságukban szilárdan, félrelépés nélkül haladnak 
valamely nagy cél felé, nem engedve magukat eltántorítani a 
balsors, vagy a kicsinyes támadásoktól.

Az értelmi szabadsággal biró nyílt jellemek, a bátorszívű 
és emelkedett szellemű emberek, mialatt kötelességeik teljesí
tésén kívii! egyébbel nem törődnek, az ellenség nagy tömegével 
állanak szemben, melynek rosszakarata még g)auuhintéssel és 
rágalommal is oda törekszik, hogy nemescélu műveiknek valami
képen árthasson.

Azért keli egész nevelési rendszerünket gyökeresen átala
kítani, hogy a nagy tömeg is lehetőleg megszabadulhasson az 
előitéletekíől és elfogultságtól annyira, — habár lehetetlen min-
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den embert teljesen szabaddá s lelkileg önállóvá nevelni, 
hogy ennek is legyen annyi értelmi meggyőződése, hogy a 
fenkölt lelkű, magas-szárnyalásu szellemeknek az emberiség köz
javáért kifejtett nagylelkű munkásságát annyira méltányolni 
tudja, hogy annak rosszakaratulag ne gördítsem akadályokat 
útjába.

Sokan vannak, kik ezen cél utáni törekvést ts ennek el
érhetését utópiának tartják s igen gyakran, az ügy nagy 
kárára, ezen véleményüket nyíltan hirdetik. Az ily vélemények 
nyilvánításával azonban — bárhonnan jöjjenek is — nem 
szabad ezt az életbevágó nagy kérdést elütni hagynunk, hanem 
legalább kísérletet kell tennünk, hogy mit lehet e téren el
érnünk, mert valamint valamely nagy tehetség kibontakozását, 
kifejlődését nemcsak a vele született diszpozíció idézi elő, ha
nem azon körülmény is, hogy mily körben nevelkedik és hogy 
mily módon neveltetik az egyén: azonképen a nagy tömegnek 
bizonyos mérvű szellemi felszabadítása attól függ, hogy a 
minden emberben meglevő, de szunnyadozó feilődésképességet 
mily eszközökkel és mily mértékben akarjuk életre ébreszteni.

Rédl F eren c .

✓

Tempora m utantur
Valamikor, nem is régen 
Az ünnepi, szép estéken 
Kis szobákból csengett ének 
A magasság Istenének,

Istenének.

Kis szobákból apa, anya 
És gyermekek gyenge hangja 
Olyan szépen összecsengett. 
Megálltak, kik arra mentek,

Arra mentek.



Hej! Azóta más a világ:
Ének-könyvet, vagy bibliát 
Dehogy láthatsz már a kézben,
Az ünnepi szép estéken,

Szent estéken.
! I * (.

Ezek helyett kis szobából,
Nagytölcsérü fonográf szól 
És a rekedt zene, lárma 
Kihallatszik az utcára,

Kis utcára.

Kis szobából zene-bona
Hangzik, mintha kocsma volna . . .
Aki tudja, mint volt régen,
É ájhat annak, fájhat mélyen,
Ünnepnapi szép estéken,

Szent estéken.
Vándor.
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Esdeklő ima katonáink győzelméért.
Seregeknek Ura Istene! Tekints kegyeim sen alá i te 

gyermekeidre, kik e háborúnak veszélyei 5s nyomorúságai 
köpött, hozzád emeljük fel szemeinket. Mindenható Úr Isten, 
ki a háborúnak határt vethetsz, ki a népeknek őre vagy, ki 
pajzsa oltalmazója vagy mindazoknak, kik benned helyvzik 
bizedaírnukat, ne fordítsad el orcádat árva magyar nemzeteitől.

Erős és hatalmas Isten, hozzád emelkedik a harctérről édes 
fiaink, katonáinknak sóhaja hozzád emelkedik hazánk népeinek 
szívből fakadó imája. Tekints le sokat szenvedett hazánkra, 
tekints bűnbánó szivünk sóhajtására. Kölcsey Ferenc halhatat
lan költőnk himnusával, mi is így sóhajtunk tehozzád: Meg- 
bünhődte már e nép, a multat s jövendőt.

Hozzád száll esdő imánk, mint a reggeli harmat párázata 
Ne vesd meg imánkat, szállj táborunkba isteni erőddel. Lelke
sítsed, bátorítsad katonáinkat, segítsed karjainkat győzelemre 
ellenségeink feíett, isteni kegyelmed készítsen nekik utat a békes
ségei visszatéréshez hazáikba és családaik körébe.



Nemzetek sorsát intéző hatalmas Isten! nyisd meg szivein
ket, édes fiaink, katonáink meleg vércseppjeivel áldd meg édes 
anyaföldünket, könnyeink árját szárítsd fel isteni szereteteddel, 
hogy a tebenned bizó gyermekeidnek reményéből, a boldog
ságnak napja virradjon édes magyar hazánkra és ennek lakóira.

Csendesek most hajlékaink, napfelkeltével nincs gazda, ki 
munkára serkentse az árván maradt családot s midőn eljön az 
alkony, nem figyelmezteti a családot a gazda, az édes apa 
kopogása. Az édes anyának könnye hull a meleg ételbe, midőn 
gyermekeinek tálalja fel a szükes vacsorát, mert nincs kenyér- 
kereső. Óh de édesítsd meg gondviselő Isten az édes anya 
könnye által sózott eledelt atyai szereteteddel, hogy hozzád 
szóló imájuk meghallgattatást nyerjen tenálad.

Hosszú évek során sirtunk jobb jövő után Uram Istenünk, 
de a sok esztendő fájdalma, bánata le nem törött, meg nem 
semmisített bennünket. Piros vérrel, sebesült tagokkal, fehér 
fürtökkel térdelünk zsámolyod előtt és kérve kérünk: Adj 
katonáinknak bátorságot, erőt és kitartást; adj fegyvereiknek 
győzelmet a ravaszság, a zsarnokság fegyverei felett.

Te örökké élő és mindenekíelett uralkodó Istenünk! Ki 
meglátogatod zugó viharok villámaiban az elb'zakodott kevély 
bűnöst, de kiterjeszted segítő jobbodat a vérző ártatlanság 
felett, jövel, óh jövel hozzánk isteni segedelmeddel, sújtsad és 
alázd meg feiíuvalkodott elleneinket, nyújtsd ki felénk védel
mező karodat és oszlasd el országunk egéről a vészteljes fel
hőket.

A te néped vagyunk nagy Isten! Tekints őrködő gond
viselő szemeddel reánk, a te szorongó népeidre, kik akaratod
ból a megtorlásnak fegyverével büntetjük azon ellenségeinket, 
kik elbizakodottságukban megfelejtkeztek isteni hatalmad és 
mindenhatóságodról. Küldd el szentlelkedet a Kárpátok között 
harcoló fiainkra, vértezd fel karjaikat lelkierőddel és vedd ha
talmas karod védelmébe hazánkat és szent ügyünket.

Gyújts égő tüzet lelkeinkbe, hozd fel hazánk fényes napját, 
melegítsd fel küzdő véreinket a hazaszeretet édes érzésével, 
hogy győzve győzzenek álnok, ravasz, orgyilkos elleneink felett.

Vedd jóságodba, atyai szeretetedbe lelkes honleányainkat, 
áldd meg szorgalmas kezeiknek munkáját mellyel fiainkat a 
zord idővel szemben óvni, védni igyekeznek, Öleld át atyai 
szereteteddel édes magyar hazánkat, hogy ne ártson neki a
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gonoszok durva támadása. Ne engedd hatalmas Istenünk, hogy 
északkelet barbár népe gázolja édes hazánk termékeny földjét.

Kisérje védő karod agg királyunkat, gyámolítsd hazánk 
szabadságáért küzdő seregünket. Atyai irgalmadba, gondviselé
sedbe ajánljuk szerencsétlenül járt embertársainkig a szenvedő 
sebesült katonáinkat. Vigasztald meg a gyászoló szülőket, a 
bánatos özvegyeket és siránkozó árvákat. Tekints könyörülő 
szemekkel azon embertársainkra, kik lakóhelyük, vagyonuk el
vesztésén keseregve hozzád imádkoznak.

Nyisd ki védő oltalmazó karodat édes hazánk felett, hozd 
vissza küzdő fiainkat békés hajlékaikba, édes családjaik szerető 
körébe; hogyha kondul nemcsak a nagyvárosok fényes ;emplomai- 
nak égre néző tornyaiban, hanem a kicsi falvak kicsi templomai
nak tornyaiban az imára hivó harangok hangja, mindnyájan 
hálatelt kebellei énekeljünk téged dicsérő zsolozsmát.

Mindnyájan szivvel-lélekkel énekeljük: „Erős várunk nekürne 
az Isten és oltalmunk ellenség ellen; megszabadít veszedelmek
ből, melyek jönek ránk mindenfelől.”

Édes hazánk millió népe emeli hozzád esdő fohászát Úr 
Isten, vedd kegyesen könyörgésünket és hallgas 1 meg imád
ságunkat, Amen.

v Pataky Béla.

I

A tábortűznél.
Messze van a kis falumnak tornya, 
Nem látszik el ide a táborba.
Azt sem tudom, mikor van vasárnap 
A templomba melyik napon járnak.

A jó Isten, tudom, mégse büntet,
Mert itt nekünk minden óránk ünnep. 
Ki hazáját igaz szívvel védi, 
Fegyverrel is az Istent dicséri.

Szalay Mihály.
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Sg y s 8 fi I e t i élet .
Jegyzőkönyv.

Felvétetett a soproni alsó evang. egyházmegyei tanító- 
egyesület r á b a k ö z i  f i ó k k ö r e  által, folyó 191.1. é\ novem
ber 4-én Beleden tartott őszi értekezletéről.

Jelen voltak: Molnár Sándor elnök s a kör tagjai Glatz 
Lajos, Schranz József és Horváth János kivételével.

A gyermekek buzgó éneke és imája után, elnök szép szavak
ban megemlékezik a hadba vonult kartársakróí s az értekez
letet megnyitja.

Elnök felkéri Kiss Lajos magyarkereszturi kartársat minta- 
tanításának előadására. Kiss kartárs a tizedes mérleg ismerte
téséről tartott előadást az V,—VI. osztályban. Félórai tanítás 
után, Kiss Sándor helybeli kartárs mutatott be olvasmánytáigya- 
iást, a tárgyalt olvasmány: „Megháláld szüleid jótéteményeit/'

A minta-tanítások befejeztével, a gyermekek buzgó ének s 
ima után elhagyták a tantermet.

Sorrend után következett a tanítások bírálata.
Elnök felkéri az első előadót Kiss Lajost, hogy tegye meg 

tanítására észrevételeit. Előadó önbirálatát követte Szíj Lajos 
íarádi kartárs bírálata.

A tétel megválasztása igen szerencsés volt, Kidolgozása 
nagyon szép és következetes. Szemléltető tanításával a gyer
mekek figyelmét nagyon lekötötte. Tanításával célját teljesen 
elérte, ami bizonyítja, hogy Kiss Lajos tapasztalt tanító.

A kör a munkahozónak élvezetes tanításáéit hálás köszö
netét szavaz

Ezután következett Kiss Sándor tanításának általános bírálata. 
Biiálatokat egybefoglalva, elnök megjegyzi, a tétel megválasz
tása nagyon alkalmas. A tétel alapos, beható fejtegetésével 
nagyon halott a gyermekek szülői és haza iránti szeretetére.

A kör Kiss Sándornak szép tanításáért szintén köszönetét 
szavaz.

A jövő évi gyűlés helye Sobor lesz.
Tanítani fog Schranz József és Molnár Sándor.

Nagy Dénes 
ért. jegyző.
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I r o d a l o m .

Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1915. évre 
Szerkesztették K o g u t o w i c z  Károly dr. és Bá t k y  Zsigmond 
dr. Kiadta a magyar földrajzi intézet r.-t. Budapesten (V. kér. 
Rudolf-tér.) Ára 2 K 40 f., szerkesztőségünk útján rendelve 
azonban csak 1 K 50 fillér. — A magyar földrajzi intézetnek ez 
a legújabban kiadott zsebnaptára az eddigieket messze fölül
múlja, nemcsak aktuális, szakszerű cikkeivel, melyek az olvasót 
azokról a nemzetek életét mozgató hatalmas erőkről tájékoz
tatják, melyek ezt a mai világfelfordulást eredményezték, — 
hanem a nagyon aktuális háborús térképeivel is. A zsebkönyv 
tartalma a naptáron és csillagászati közleményeken kivül: 1. A 
nagyhatalmak gazdasági versengése. 2. Az indiai császárság és 
Egyiptom. 3. A német birodalom gyarmatai. 4. Európai Orosz
ország területi kialakulása. 5. Oermán-szláv mérkőzés. 6. Galicia 
és Bukovina. 7. A szerbek és földrajzi elterjedésük. 8. Páris 
földrajzi helyzete. 9. A hadviselő államok hadereje 1913-ban. 
Ezután következik 6 drb. gyönyörű kivitelű nagyarányú, össze
hajtogatott térkép, u. m .: 1. Európa háború térképe. 2. Nyugat- 
Oroszország. 3. Az orosz háború térképe. 4. Szerbia háború
térképe. 5. A francia háború térképe. 6. Páris és köirnyéke. 
Ez a 0 térkép magában véve 2 K 80 f értékű.

Y e g y e s e k
E l ő f i z e t ő i n k h e z .  Az évnek immár végére értünk és a 

könyvnyomdával szemben még mindig nagy tartozásunk áll fenn, 
mert előfizetőit k jó része (mintegy 200) több-kevesebb időről 
még mindig hátralékban van. Kérjük a hátralékok mielőbbi 
beküldését, hogy kötelezettségünknek mi is eleget tehessünk.

Szerkesztő-kiadó.
Gyászhir. A rábaszentandrási evang. egyházközség nyugal

mazott tanítója, S z a l a y  József, 83 éves korában elhunyt. Teme
tésén a soproni alsó egyházmegye tanítói testületileg jelentek meg 
s buzgó karénekekkel tették ünnepélyessé szeretett társuk teme
tési szertartását. Szi j  Lajos farádi tanító a kartársak nevében a 
sírnál búcsú beszédet mondott. (A lapunk zártakor érkezett beszé
det csak a jövő számunkban közölhetjük.) Szerk.



Hősök halála. A szarvasi  helyi tanító egyesület gyászjelentése 
szerint T ó t h  Pá l  szarvasi evang. tanító, élte 24-ik évében 
az északi harctéren kapott súlyos sebei következtében Sátor
aljaújhelyen meghalt.

A s a j ó g ö m ö r i  ev. egyházközség gyászjelentésén pedig 
olvassuk, hogy Ö h l s c h l á g e r  F e r e n c  ottani tanító szintén 
az északi harctéren történt megsebesülése után kapott súlyos 
betegségében a krakói kórházban meghalt.

Mindkét egyházközség gyászistenitiszteletet rendezett a haza 
védelmében elhunyt ifjú tanítók emlékére. A kegyelet e meg
nyilatkozásához csatoljuk a mienket is!

Gyűjtés a katonák karácsonyi ajándékára. A soproni evang. 
tanítóképző-intézet növendékei a fent jelzett céh a 41 K 90 fillért, 
a gyakorló-iskola növendékei pedig 63 K 25 fillérért adakoz
tak. A begyűlt összeget az intézet igazgatósága részint egye
nesen, részint közvetve a m. kir. honvédelmi minisztérium had- 
segélvző hivatalába juttatta.

Lapunk olvasóit felkérjük, hogy a harctéren elesett kartár
sakról lapunknak szíveskedjenek mindenkor értesítést küldeni.

— 477 —

Szerkesztői üzenetek.
D. F. Pozsony. Szívesen közöltnm minden változtatás nélkül. Jól teszik, 

hogy az egyesületi életet a mindent elzsibbasztó háborús viszonyok mellett sem 
hagyják ellankadni. Üdvözlöm a többi munkatársakkal egyetemben. — A. B. 
Mór. Sorsod fordulatai érdekelnek. Majd talán a levélre is rákerül a sor. — 
A. L, Cegléd. Az ígéretet köszönöm. Talán még se engedjük, hogy a téli ziva
tarok egészen behordják hóval az utat! — E. M Tápíószele. Levél megy. — 
P. H. Pozsony. Köszönöm a szívélyes sorokat. Az Ígérteket mindenkor szívesen 
fogadom. — S. J. Rákospalota. A folytatás most már a jövő évi első számra 
marad, mint külön közlemény.

kapunk o lvasó inak  kívánunk b o ld og  kará
csonyi ü n nepeket s b o ld og  új évet!



Iskolák és óvodák!
fertőtlenítése és portalanítása
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a 21 211-1905. sz. a. kelt miniszteri rendelet szerint:

T E L E F O N
1 7 7 - 7 7 .

1 liter Fdnagy-féle dustless 8 3  m. K 1,— 
1 darab bekenó'szerszám K 1.—
1 darab piassava-seprő K 1.60
Fizetendő tetszésszerinti időkö
zökben. K i s e b b  részletekben.
Utasítások kívánatra bérmentve megkiil- 

detnck.

Fónagy-féle dustiess-gyár, Buda„est. ív. 

ERDŐS JÓZSEF ÉS TARSA Szi*-“tca «re
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Orgona- és h a rm o n m m g y á r .
Gőzerőhajtás és saját villamos világítással berendezve.

Országh Sándor és Fia
cs. és kir. udvari szállítók

R á k o sp a lo ta  (Budapest mellett),
ALAPÍTTATOTT 1861. ÉTBEN.

Az 1885. évi országos kiállításon .nagy díszok
levéllel (első díj) és „Ferenc József lovagrend
del“, az 1904. évi veszprémi kiállításon „arany 
éremmel“ (első díj), kitüntetve — azonkívül 
számtalan kitüntetés és elismerés.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű, 
főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikái) 
orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód 
és a változatok e g y s z e r ű  kezelése mellett, 
az időjárás minden viszontagságánkak ellen
állnak. Szolid munka és jutányos ár k.

Kisebb orgonák készletben vaun k% Eddig 
760-nál több új orgona lett szállítva. Rak
táron kitűnő hangú harmoniuniok minden 
nagyságban. Rarmoniumok tetszés szerint rajz 
és változat összeállítással megrendelésre ké
szülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra 
küldünk.



Nevelés- és oktatásügyi folyóirat.

Az ág. h. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli 
ev. egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye.

Szerkesztette :

Papp József.

H u s z o n h a í o d i k  évfolyam.

1914

i

RCTTÍG GUSZTÁV ÉS F!A, SOPPON.
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A legújabb egyetemes tanterv alapján, vonzó, érdekes elbe 
szélések alakjában megirt, 51 művészi kivitelű képpel díszíte t 
véglegesen engedélyezett:

„Bibliai Történetek“
c. tankönyv, a népiskolák 1, —IV. oszt. számára (ára 90 fillér)

„A  kér. Anyaszentegyház története“
c. szintén engedélyezett tankönyv a népiskolák V.—VI. oszt. 
számára. Második javított kiadás. Ara 60 fillér.

„ B * b i i a i s m e r í e t é s u  a népiskolák V.— VI. oszt.
számára. Véglegesen engedélyezett tankönyv. Ára kötve 40 fillér 

Nagyobb megrendelésnél a bérmentes küldésen felül 15 
százalék engedmény. — Tiszteletpéidanyt szives bevezetés céljából 
készséggel küld:

Nagykároly (Szatmár m.) Eédei Károly
evang. lelkész, 

főgimn. vallástanár.
Alapittátott: 1867. évben.

A N Ö S T E E  J. é s  F I A
orgona- és h a rm o n iu m -gyár 

PÉCSETT.
Elektromos es fujíatópépek. — Légnyomatu és elektromos

berendezés
Csak első dijakkal kitünioíve.

Orgonák, harmoniumok
l egtökéletesebb kivitelben.

Mindennemű javításokat, hangolásokat s
átépítéseket oicson elvállalunk.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.



.



A F ranklin-T ársulat kiadásában B udapesten  
(IV., Egyetem-ulca 4.) megjelent:

A Z

E n ged élyezte  a m agyarországi ág.h . ev. egyház egyetem es  
k özgyű lése; 1912. évi közgyű lési jegyzőkönyv GO-ikpont.

Az osztatlan ev. népiskolák számára
Kapi Gyula és Papp J ózsef. Á bécé és o lvasókönyv. Ötödik

kiadás. Kötve_________________________________ 50 fillér.
A m iniszteri engedélyezés szá m a : 116487/1909.

— Képes olvasókönyv. A II. és III. osztály számára. Tizen
harmadik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A ninlszteri engedélyezés szám a: 139052/1907.

— Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenharn adik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 
Kötve____________________________________1 K 80 fillér.

A m iniszteri engedélyezés szám a: 139052 1907.

— Lesebuch für die II. und III. Klasse. Nach dem ungarischen 
Lesebuch deutsch bearbeitet von Karl F rühwirth. Zweite, nach 
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott ev. népiskolák számára
Kapi Gyui â és Papp J ózsef. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve------------------------------------------------------------ 68 fillér.
— Ugyanaz a III. osztály számára___________  88 «
— « a IV. « « ___________ 1 K 30 t ®
— « a z  V/VL « « _________ Előkészületben.

Tankönyvül való alkalm azás céljából szívesen  küldünk m utatvány
példányt mindazoknak, akik eziránt levelezőlapon hozzánk fordulnak.



Minden újonnan 
belépő előfizető 
ingyen  kaingyen kapja*a 
Vasárnapi Újság 
díszes karácsonyi 

albumát"

Rt


	1914 / 1. szám���������������������
	Tartalomjegyzék����������������������
	Horeczky Gyula: Megemlékezés Péterfy Sándorról�����������������������������������������������������
	Szűcs Imre: Akikkel senki sem törődik��������������������������������������������
	Scriba Gyula: Kérelem Sass István ker. tanítóegyesületi elnök úrhoz s nyugdíjazott kartásaimhoz������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Perényi Rezső: Reflexiók�������������������������������
	Sass István: Tarlózás����������������������������
	Mendöl Ede: A pálfai csata adventi világításban������������������������������������������������������
	Nyilttér���������������
	Irodalom���������������
	Vegyesek���������������

	1914 / 2. szám���������������������
	Tartalomjegyzék����������������������
	Schwarz Ferenc József: Néhány szó a fizetésrendezésről�������������������������������������������������������������
	Stoll Ernő: A kolduló iskolás gyermekek����������������������������������������������
	Sass István: Tarlózás����������������������������
	Tárca������������
	Egyesületi élet����������������������
	Nyilttér���������������
	Irodalom���������������
	Vegyesek���������������

	1914 / 3. szám���������������������
	Tartalomjegyzék����������������������
	Lenhardt Károly: Érettségi bizonyítvány és tanítói oklevél�����������������������������������������������������������������
	Novák Gyula: Tanításunk csekély eredményéről���������������������������������������������������
	Tárca������������
	Egyesületi élet����������������������
	Nyilttér���������������
	Irodalom���������������
	Vegyesek���������������

	1914 / 4. szám���������������������
	Tartalomjegyzék����������������������
	Nemo: Mit tegyünk?�������������������������
	Novák Gyula: Tanításunk csekély eredményéről���������������������������������������������������
	N. N.: Az egyetemes gyülés jegyzőkönyvéből�������������������������������������������������
	Sass István: Nyilatkozat�������������������������������
	Tárca������������
	Irodalom���������������
	Vegyesek���������������

	1914 / 6. szám
	Egyház és iskola
	Tanítóink törekvése az egyházban
	Emlékezés a „tanítók atyjáról"
	A tankönyvpályázatról
	Tárca
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 7. szám
	A papok és tanítók társadalmi és politikaikötelességei
	Tarlózás
	Az anyanyelv tanítása német nemzetiségű vidéken
	Tárca
	Csak egy sóhaj . . .
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 10. szám
	A vallástan kiküszöbölése
	A kántortanítók fizetésrendezéséről
	Tarlózás
	A tanítók képviseltetése az egyházban
	Tárca
	Könyvismertetés
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 11-12. szám
	Brocskó Lajos ünneplése
	Méltóságos és Főtisztelendő ág. hitv. evang. Zsinat!
	Az erkölcstan az iskolában
	A vallástalan iskola egyik előharcosának tapasztalataiból
	A kántori fizetés elkülönítése a tanítóitól
	Az osztályozásról
	Tárca
	Egyesületi élet
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 13-14. szám
	A munkaiskoláról
	Jubileum
	Tárca
	Egyesületi élet
	Könyvismertetés
	Nyílttér

	1914 / 15-16. szám
	A zsinat és a tanítók
	Vallástanítási módszerünk reformálása kapcsolatosan az evang. elemi iskolák vallástanítási vezérkönyve megírásának pályázati kiírásával
	A munkaiskoláról
	Reflexió
	Tárca
	Egyesületi élet
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 17-18. szám
	A tanítók egyházkormányzati képviseltetésének kérdéséhez
	Iskola és egészségügy
	Válasz Novák Gyula "Reflexio“ című közleményére
	Egy disztinkció
	Nyilttér
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 19-20. szám
	Karsay Sándor mint pedagógus
	Vallásórák az elemi népiskolában
	Miként lehet megkedvelteim népünkkel a gyümölcsészetet, méhészetet, selyemtenyésztést ?
	Tárca
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 21-22. szám
	A tanítói patronázs
	Miként lehet megkedveltetni népünkkela gyümölcsészetet, méhészetet, selyemtenyésztést?
	Az iskolai takarékpénztárakról
	Tárca
	Irodalom
	Vegyesek

	1914 / 23-24. szám
	A háború és a tanítók
	Ellentét a gyermeknevelésben
	A jellem fejlesztése
	Tárca
	Egyesületi élet
	Irodalom
	Vegyesek

	Oldalszámok
	1. szám
	_1
	_2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	_3
	_4

	2. szám
	_5
	_6
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	_7
	_8

	3. szám
	_9
	_10
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	_11
	_12

	4. szám
	_13
	_14
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	_15
	_16

	6. szám
	_17
	_18
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	_19
	_20

	7. szám
	_21
	_22
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	_23
	_24
	_25
	_26

	10. szám
	_27
	_28
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	_29
	_30

	11-12. szám
	_31
	_32
	_33
	_34
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	_35
	_36

	13-14. szám
	_37
	_38
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	_39
	_40

	15-16. szám
	_41
	_42
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	_43
	_44

	17-18. szám
	_45
	_46
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	_47
	_48

	19-20. szám
	_49
	_50
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	_51
	_52

	21-22. szám
	_53
	_54
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	_55
	_56

	23-24. szám
	_57
	_58
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	_59
	_60
	_61
	_62
	_63
	_64
	_65
	_66
	_67
	_68





