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Evangelikus Népiskola.
l:'Te"'7elés-és oktatásügyi ha -vi folyóira t;

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

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

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Li tfass Károl y kiadó nevére czimezve
kuldendök. - Az előfizetési felté telek meg-

olvashatók a boríték on,

'I'anítöképzésünk bajai.
"Csuda, hogy mindeddig sem emlé-
keztünk erről." Ilosvai.

Egyházi s iskolai lapjaink, mintha »noli me tangerex-nek tekintenék
az ev. tanítóképzést, csak nagy ritkán hoznak közleményeket az ev. tanító-
képzők állapotáról, azok bajaival s hiányaival pedig egyáltalában nem
törődnek, holott ma már bizonyítgatásra nem szoruló igazság, hogy a
milyen a tanítóképző, olyan a tanító; a milyen a tanító, olyan az
iskola; a milyen az iskola, olyan az egyház.

A vallas- és közoktatásügyi miniszter évről évre kiadja jelentését az
ország népoktatásának állapotáról.

Sajnos, e jelentések lapjain ugyancsak évről évre ismétlődik a panasz,
hogya felekezeti tanítóképzők berendezés, felszerelés s a gyakorlati
kiképzés tekintetében a törvényszabta kellékeknek meg nem felelnek s az
állami tanítóképzőkkel lépést tartani nem tudnak. S reánk, az ev. egyház
híveire, különösen elszömontó azon körülmény, hogya miniszteri jelentésben
pellengérre állított felekezeti, tanítóképzők között rendesen ott szerepelnek
az ágo h. ev. tanítóképzők is!

A miniszteri jelentés természetesen nem szól egyes, név szerint meg-
nevezett, hanem a fentartó testületek szerint csoportosított állami, róm,
kath., ev. ref., ágo h. ev. stb. intézetekról. Ez által ánosítás mellett
az ellentétek kiegyenlítődnek, s az erősebbek kénytelenek osztozkodni a
g-yengébbek hiányaiban. Igy tehát, ha az ország tiz evang. tanítóképzője
közt van is egy-kettő, mely a hazai tanítóképzés általános mértékét meg-
üti, a többi, tökéletlen szervezetével értékőket lenyomja, s tanítóképzőink
összesített képe oda kerül a róm. kath., a görög kath. s a görög keleti
tanítóképzőknek rosszaló megjegyzésekkel kisért képei közé.

Valóban, protestáns büszkeségemet bántja annak a miniszteri jelentés-
nek minden sora, midőn az ország színe előtt számokkal igazolva kell
látnom, hogy' tanítóképzésünk kerantsem felel meg a törvényes követel-
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ményeknek, s midőn magamnak is be kell vallanom, hogyajelentésnek
igaza van. Mert nézzük csak tanítóképzőinket közelebbröl!

Nem említve az erdélyi szászok ügynevezett theologiko-paedngogiumait,
melyekről a miniszteri jelentés is azt állítja, hogy » egyáltalán nem mond-
hatók kizárólagosan tanítókat képezi} intézeteknek « , magunknak is el kell
ismernünk" hogy az afféle tanítóképzés, a milyennel két főgymnasiumunk-
ban találkozhatunk, ma már idejét rnulta, A tanítóképző speczialis czéllal
biró sza kis ko la, melynek teljesen a tanítóképzés szolgálatába állított
tantervvel s tanításrnóddal kell birnia, s nem olvadhat bele az egészen
más czélt követő gynmasium tanrendszerébe. '

Gyakorló-iskola nélkül a tanítóképzés teljes s kielégítő nem lehet, s
a statisztikai adatokból mit látunk? hogy intézetei nk közül csak egy n ek
van önálló gyakorlóiskolája!

Az állami tanítóképzőket 1884-ben négy évfolyamúakka tette a kor-
mány, azok tanterve ehhez képest bővült s a gyakorlati képzésre több időt
s gondot fordíthatnak. A mi intézeteink közül csak 'egy-kettőnek van négy
évfolyama, a többi h áro m évbe szorítja össze 11égy évnek-tanulmányait.

Az állami tanítóképzők az évi költségvetésben egyenként 16-18 ezer
forinttal szerepelnek, nálunk a legrendezettebb is kénytelen évi 7000 frttal
megelégedni. Ebből származik ev. tanítóképzőinknek sok egyéb baja mellett
azok legnagyobb baja, hogy önálló s csak is a tanítóképzés gondjainak
élő tanári karok alkalmazása helyett kénytelenek óraadó tanárokkal
végeztetni a tanítás munkáját, miáltal, noha első sorban nevelésre, testi és
szellemi képzésre volnának hívatva, egyszerű oktató tanfolyamokká
válnak.

Egyházunk jó hirneve egymaga megkivánja tőlünk, hogy e bajok
előtt szemet ne hunyjunk. De bünt követünk el népnevelesünk s a prot.
népműveltség ellen is, ha tanúóképzésünket jelenlegi állapotában meghagy-
juk. Hassa- át egyházunknak minden rétegét az e téren való reform szük-
ségérzete .. Foglalkozzanak ez ügygyel első sorban az egyházkerületek, de-
képezze gondoskodása tárgyát az egyetemes gyülésnek és zsinatnak is.
Ertsük meg, s értessuk meg másokkal, hogy ha népiskolainkat feladni
nem akarjuk, oly tanítóképzőkról kell gondoskodnunk, melyek a kor ki-
vanalmainak s egyházunk érdekeinek egyaránt megfelelnek.

E gondoskodás természetesen ujabb áldozatokat fog igényelni s ujabb
terheket fog róni az egyházra s annak tagjaira. De ha akarjuk aczélt,
akarnunk kell az eszközöket is. S erős a hitem, hogy ha egyházunk hit:
15lzgÓ tagjainak lelkében az ev. tanítóképzés reformálásának szüksége
meggyőző déssé érlelődött: a prot. áldozatkészség sem fog késlekedni az
anyagiak előteremtéséhen. Csak azt ne higyjük, hogy oktatásügyünk ezen
ága már rendben van, sőt barátkozzunk meg azon gondolattal, hogy e
téren vár reánk a közel jövőben a legtöbb munka, s a .tanüóképzés ügye
fogja aldozatkészségünket még' 1.egi.n~ább igénybe venni! -a..
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Az egy számmal való osztás.
(Gyakorlati tanítás a népiskola Ill-ik osztályában.)

R á ve zet é s.

A tanító felírja az iskolai táblára a számokat ötösével, 'vagy hatosával,
vagy ahogy épen neki tetszik. Irjuk p. o. hatosával : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
4H, 54, 60; s aztán az osztály felé fordul va kérdi: hányszor hat az első szám, a
második,harmadik .... tizedik? .

Felelet: egyszer, kétszer, háromszor .... tizszer hat.*) Majd hol egyik, hol
másik számra mutatva, vagyis a sorrendet tekintetbe nem véve kérdi: hányszor
hat az 54, a 36, a 24? sat. Felelet: kilenczszer, hatszor, négyszer hat sat.

Midőn a gyermekek gyengébbjei is könnyen felelnek,. így módósítsa a ta-
nító kérdéseit: hányszor találunk hatot a 36-ban, IS-ban, 48-ban? sat. Pelelet :
hatszor, háromszor, nyolczszor találunk bennök hatot sat. Utoljára pedig így kö-
vetkeznek a kérdések: hányad része a 6 a lS-uak, 30-nak, 60-nak: Felelet: har-
mada, ötöde, tizede. Tan í t ó: Mit kell tenned, ha valaminek hatodát keresed?
Gye r m ek: Hat felé kell as adott számot osztanom. T.: S a mi egy részre jut,
mije az az egész számnak? Gy.: Hatoda. T.: No most mi is hatodoini fogunk,
vagyis el fogunk egy bizonyos összeget osztani hat felé. Egy feladványt i~ok eli-
bétek a táblára.

F el a d v á n y.
Egy atya 9826frtot hagyott, hogy azon hat gyermeke egyenlően osztozzék.

Hány frtot kapott egy-egy gyermek?

T á r g y alá s.
T.: Olvasd el a feladványt! -- Egy-két tanuló elolvassa. T.: Kiről is va,']

szó. Gy: Egy atyáról T.: Mit tett ő? Gy.: 98~6 frtot hagyott. T.: Kiknek?
Gy.: Hat gyermekének. T.: Mil~rt hagyta? Gy.: Hogy osztozzanak meg rajta. T.:
Hányan osztoznak a pénzen? Gy.: Hatan. T.: Tehát egy az egész pénzösszegnek
csak hányad részét kaphatja? Gy.: Hatodát. T.: Mit jelent pedig hatodölni ? Gy.:
Hat felé osztani. T.: Ird le külön is hány forintot hagyott az atya, s ird utána,
hogy hat felé elosztandó.

A gyermek leirja: 9826: 6 =
.T egy zet. A számolásnál előforduló jegyeket a gyermek már az első osz-

tltlyban elsajátítja, itt most nem kell ezekkel bihelűdni.
T.: Hány ezres, százas, tizes és egyes foriutosból áll az a 9826 forint?

Gy : 9 ezres, 8 százas, 2 tizes és 6 egyes forintosbóJ. T : Oszszuk el először ~ 9
ezrest 6 részre, hány ezres jut belőle egy-egy gyermeknek? Gy.: Egyezres. rr.:
Azt ird ide az eredmény jegye után ~

pi.. gyermek írja 9826 : 6 = 1
T.: Ha. egy-egy gyermeknek egyezres bankét adsz, hányszor egyet osztasz

ki a 6 gyermek között s mennyi az? Gy.: Hatszor egy ezrest, az pedig 6 ezres,
T.: S neked hány ezrest kell elosztani? Gy.: Kilenczet. 'r.: Hány ezresed marad

*) A feleletek et, hogya tért kiméljem, röviden irom.
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így még elosztatlanul P Gy.: Három ezres marad. T.: Azt ird.a a ezres alá! Gy.:
9826: 6 = 1.
3
'1'.: Ha az ezreseket elosztottuk a százasokra kerül a sor, hány százas van elosz-
tani val 6 ? Gy. : Nyolcz százasunk van. T.: De látod 3 ezresünk még maradt ám,
azt se hagyjuk elosztatla.nul, hanem tegyük azt is százasokká, s oszszuk el a 8
zázassal együtt! -

Egy ezresben hány százas van? Gy.: Tiz százas. T.: Akkor 3 ezres hány
százas lesz? Gy.: Harmincz százas. T.: Ha ehhez hozzá veszed a 8 százast,
mindössze hány százasod lesz elosztani va16? Gy.: Harmincznyolcz százasom lesz.
T.: Ird tehát a maradék 3 ezres mellé a 8 százast. fenn pedig a 8 százas mellé
tégy egy vesszőt, mely azt fogja jelenteni, hogy a 8 százas le van véve elosztás
végett a számsorb61. Gy.: 98,26: 6 = 1.

38
T.: Ez~ a 38 százast hány felé fogod ismét elosztani? Gy.: Hat felé. T.: Hány
százast adhatsz egynek? Gy.: Hat százast. T.: Ird az egy ezres mellé. Gyermek:
98,26: 6 = 16.
38
T.: Ha egynek-egynek hat százast adsz, a hat gyermek között hányszor 6 százas
lesz kiosztva s mennyi az? Gy.: Hatszor hat százas lesz kiosztva s az 36 százas.
T.: Neked pedig hány százast kell elosztanod? Gy.: Harmincznyolz százast. T.:
Hány százasod marad akkor elosztatlanul? Gy.: Két százasom marad. T.: Ird a
maradék két százast a 38 százas alá! Gy. 98,26 : 6 = 16.

38
2

T.: Végeztünk a százasokkal is, miket fogunk most hatodoini ? Gy.: A tizeseket.
T.: Hány tizest kell elosztani? Gy.: Kettőt. T.: De előbb mi is maradt elosztani
val6? Gy.: Két százas. T.: Hány tizes az? Gy.: Husz tizes. T.: Ha ahhoz a két
tizest hozzá veszed, hány tizesed lesz elosztani val6? Gy.: Huszonkét tizesem
lesz. T.: Ird a 2 százas mellé a 2 tizest, fenn meg jeleid meg, hogy levetted el-
osztás alá: Gy.: 98,2,6 : {) = 16.

38
22

T.: Oszd fel a 22 tizest 6 részre, hány tizes jut egy-egy gyermeknek? Gy.: Há-
rom tizes. T.: Ird azt is az ezresek s százasok mellé l Gy.: 98,2,6: 6 = 163.

38
22

T.: Hányszor 3 tizest osztasz ki a 6 gyermek között s hány tizes az? Gy.: Hat-
szor három tizest s az tiyennyolcz tizes. T.: Mivel 22 tizesed volt, hány marad
még elosztani va16? Gy.: Négy tizes marad. T.: Ird a tizesek alá! Gyermek:
98,2,6: G = 163.
38
22
4

T.: Még miket kell elosztauod P Gy.: Az egyeseket. T.: Hány egyest? Gy.:
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Hatot. '1': De a 4 tizes megmaradt, az hány egyes? Gy.: N egyven egyes. T.:
Igy a fi egyessel együtt hány egyest kell elosztanod P Gy.: Negyvenhat egyest.
T. : Vedd le tehát a 4 tizes mellé a 6 egyest! Gy.: 98,2,6: 6 = 163.

38
22
46

T.: Hány egyes jut ebből egy-egy gyermeknek? Gy.: Hét egyes. T.: Ird az ez-
rések, százasok s tizesek mellé! Gy. 98,2,6, : 6 = 1637.

38
22

46
T.: Igy hányszor 7 egyes lesz kiosztva s hány egyes az? Gy.: Hatszor hét egyest
osztunk ki s az 42 egyes. T.: Hány marad akkor még meg? Gy.: Négy egyes.
T.: Ird a maradékot az egyesek alá! Gy.: 98,2,6,: 6 = 1637.

38
22
46

4
T.: Van- e még valami elosztani val6d? Gy.: Nincs. T : Igy hát végeztünk volna
ezen feladvány kidolgozásával s az eredmény jegye után megtalálod. hogy hány
frtot kapott egy-egy gyermek: mondd ki! Gy.: 1637 forintot kapott egy-egy
gyermek. T.: Mi marad még akkor elosztatlanul? Gy.: Négy frt. T.: Vedd annak
is hatodat fejben! Gy.: % frt.

Jeg y zet. Ez is könnyen megy, mert már az első osztályban szemléltetve
volt az ilyesmi előtte, ép azért nem részletezern a levezetést.

T.: Látjátok tehát, hogy a 4 frtb6l egész frtot nem adhatok egy-egy gyer-
meknek. de azért ne hagyjuk azt a 4 frtot se elosztatlanul. Mire szekták a frtot
felváltani? Gy.: Krajczárokra, T.: Váltsuk fel mi is ezt a 4 frtot, de először csak
tizes krajczárosokra. Hány tizes van egy frtban? Gy.: Tiz tizes. T.: A négy frt
akko]: hány tizes? Gy.: Negyven tizes. T.: Hogy fogsz a 4 frtb61 40 tizest csi-
nálni? Gy.: Ha a négy frtot tízszer veszem. T.: A ki tízszer vesz valamit, mit
tesz az? Gy.: Az tizzel szoroz T.: Hogy teszed ezt? Gy.: Egy nullát teszünk a
szorzand6 után.T.: Tedd! Gy.: 98,2,6,: 6 = 1637.

38
22
36

40
T.: A negyven tizesből hány esik egy-egy gyermekre? Gy.: Hat tizes. T.: De 6
tizes frt-e, vagy mi? Gy.: Hat tizes krajczár. T.: Ird tehát az eredményhez, de
mivel ez már krajozáros, válasszuk el a forintokt61, 'egy pont által l Gyermek:
98,2,6 : 6 = 1637'6
38

22
46
40



38

T.: Hányszor 6 tizest osztasz ki 6 gyermek közt s mennyi ez? Gy.: Hatszor hat
tizest osztok ki s az 36 tizes? T.: Mennyi marad elosztatlanul? Gy.: Négy tizes.
T.: Ird le! Gy.: 98,2,6, : 6 -=-.". 1637'6

38
2<l

46
40
4

T.: A tizeseket mire lehet felváltani? Gy.: Egyesekre. T.: Egy tizesért hány
egyes krajczárt adnak? Gy.: Tizet. T.: Akkor négyért hányat? Gy.: Negyvenet.
T.: Csinálj te is, mint előbb tetted ft forintosoknál, most a tizesekből egyeseket!
Gy.;' 98,2,6, : 6 = 16376:

38
22
46

40
40

T.: Oszd el 6 részre, hány egyes jut egy-egy gyermeknek? Gy.: Hat egyes. T.:
Ird az eredményhez! Gy.: 98,2,6 : 6 = 1637·Gfi.

38
22
46

40
40

T.: Hány egyes lesz 6 részre kiosztva? Gy.: Harminczhat egyes. T.: Mi marad
még elosztatlanul? Gy.: Négy egyes. T.: Ird le! Gy.: 98,2,6, : 6 = 1637.66.

38
22
46
40
40
4

T.: Még ezt a 4 krt is oszd el fejben 6 részre, mi jut belőle egy gyermeknek?
Gy.: % krajczár. T.: Igy most mondd el, mit kap egy-egy gyermek? Gy.: Egy-
egy gyermek kap 1637 frt 66% krt.

* **
Így szoktam alapot vetni : ha az már biztos, átmegyek a dolog mechanikai

részére. Ekkor természetesen kevesebbet beszélünk s beszéltetünk. Hogy mit, s
h,og.Y.an, felesleges volna elmondani, az osztás gépies módja mindnyájunk előtt
ismeretes.

Potyond. Szutter Dániel,
ev. népisk. tanító.
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Az ev. népoktatás jelesel.

ll.

Wimmer G. Ágoston.
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Ha valaki így köszönt: "Adjon Isten", alig tehetsz egyebet, mint hogy azt
mondod: .Fogadj Isten!"

E lapok szerkesztői, az én kedves barátaim, arra kértek, hogy bocsássam
rendelkezésökre Wim m e r életrajzát. Mit tehetnék mást, mint hogy teljesítem
kérésőket. Pedig kissé nehezemre esik a dolog, mert amugy sem vagyok hiányá-
ban a munkának, és a mi fo: Wimmer életrajzát már egyszer megirtam. (L.
a Padagogíai Plutarch 1886. 3. 4. füzetének 16. lapját l) Különben, ha e körül-
mény munkámat egyrészt megnehezíti, másrészt meg azt könnyebbé teszi: a meny-
nyiben magát az anyagot nem kell többé gyűjtögetnem, s feladatom 'ezúttal csak
abban áll, hogy Wimmer életrajzát új a 1ak ban közöljem.

*
.Jártál-e kedves olvas6 Halleban ? Láttad-é a Franeke-féle intézeteket, me-

lyek magokban majdnem egy városrészt alkotnak? Tudod-e, milyen gazdag áldás
kűtforrásává lőnek ezek az intézetek? S tudod e azt is, hogy az istenfélő Franeke
mindezeket a sem m i b ő 1 teremtette elő?

És ismered-e Fe]sőlővot és a felsolővői intézeteket? Tudod-é IlOgy
Felsőlővőnek csak 1500 lakosa van s hogy ezeknek egy ötödrásze (t. i. a tanulók,
tanárok s családtagjaik) az intézetekre esik? Ezek az intezetek képezik a gyüle-
kezetnek éltető elemét. A ki ezeket az intézeteket ide helyezte, az úgy az egy-
házi mint politikai községnek legnagyobb jóltevője volt. Hát ha még hozzáteszszük,
hogy ugyan o a községben meghonosította a gyümölcsfatenyésztést, úgy hogy most
a községet va16ságos gyümölcserdő veszi körül : a községet már j6val az urb éri
viszonyok országos rendezése elott magánszerzűdés alapján jómódú földesurrá tette;
a mely község ut6bb földtehermentesítés és regáleváltság fejében tetemes vagyonra
tett szert, olyannyira, hogy lak6i községi adót nem fizetnek; ugyancsak ő a közsé-
get asz ell em i k in cse k nek is gazdag bányájává tette; nevezetesen a gyüle-
kezetben oly elemi iskolát létesített, mely nemcsak a megyében, hanem az egész
erszágban is ritkítja párját, ~ felsőbb iskolákat teremtett, melyeket számosan
látogatnak a községbeliek is és igy vagy nagyobb értelmiséggel végezhetik itt
hivatásukat, vagy pedig elszéledve az országban és annak határán túl, a h6dít6
mivelodésnek és evangeliumi szellemnek lesznek apostolaivá. Felsőlővő Franckéja
is mindezeket tulajdonképen a se ill mib ő 1 teremtette elő!

Alig szükséges már mondanom, hogy e nagy férfiu Wim mer G. Ágo st.
* -

Wimmer 1793. augusztus 20-án Bécsben született. Szegény családból szár-
mazott s már 9 éves korában elárvult Az elemi iskolákat Bécsben látogatta, fel-
sőbb tanulmányait azonban hazánkban végezte, Selmeczbányán, Osgyánban, Eper-
jesen, Beszterczebányán és Sopronban járván gymnasiumba és theologiába. Tanul-
mányainak befejezése után Gyönkön a német nyelv tanára, utóbb a Szontagh-

,
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családnál nevelő lett. Azután vándorbotot vett kezébe, s 8 h6nap alatt, beutazta
Felső- Magyarországnak, Ausztriának és Németországnak nagy részét. .

1818. oktober l8-án a felsőlővőiek választották meg lelkészöknek. Komolyan
és erélyesen látott lelkipásztori teendőihez. Rendet akar teremteni a gyülekezetben,
erkölcsös és egyházias életre akarta kényszeríteni híveit. Ennek az volt a követ-
kezménye, hogy egyházközségében számos ellensége támadt. Az ellene működő
párt olyan nagy lett, hogy ő j6nak látta 1833-ban elfogadni a mod o ri ak meg-
hivásat.

Azonban párt ja Lövőn ismét felülkerekedett. s 1836 őszén ismét visszahiv-
ták. S most lépett csak fel igazán mint reformátor. A bevezetésben már jelez-
tük, hogy áldásos működése az élet viszonyainak majd minden ágára kiterjedt.

1839-ben az esperesség és kerület ellenzése daczára községében új énekes-
könyvet hozott be. (Ma is használják azt Felsőlövőn, Alsölövőn, N émetszentmihályon
és Limbachon.)

l840-ben gyülekezetét arra birta, hogy magát eddigi földesurát61, gr6f
Batthyány Gusztávt6l meg váltotta.

1841- ben a perselyt törölte el és hiveit odavitte, hogy az egyház költsé-
geit rendes ad6zás által fedezzék; szegény hitsorsosok támogatására gyülekezeti
gyámintézetet alapított.

A. gyülekezet iskolájához nehezen nyerhetvén alkalmas tanítókat, tanítóképző-
intézet alapításának eszméje villant meg elméjében, hogy ugy gyülekezetét, mint a
vidék iskoláit hazafias érzelmű evangelikus tanítókkal lássa el. Kéregetve járta be
az országot és a külföldet, s meg is kezdette az intézet építését. 1842. május
17 -én ri!kták le annak alapkövét; 1845. május l3-áll volt ünnepélyes megnyítása.
Wimmer maga tartott hazafias szellemű magyar beszédet; a megnyításnál KIauzál

. Gábor, gr6f Batthyányi és számos hallgatóság volt jelen. Az iskola eleintén 3
osztályú elemi iskolából és tanítóképzfíintézetbfíl állott; nemsokára azonban a
hazai gentry bizalma is felkeresvén az intézetet, latin iskola és nevelőintézet is
keletkezett Wimmer mindenféle tankönyvekről is gondoskodott, különösen a bib-
liát és a kalwi kiadványokat terjesztette nagyban.

Bekövetkezett az 1848 -49-ih forradalom. A fennkölt gondolkodású, hazafias
felsőlövői pap tehetségeit nem rejté véka alá, s mikor a hon veszélyben volt,
kardot kötött és mint a magyar korrnány biztosa, a vidék harczképes embereit
maga köré gyűjté s nemzetőr csapatot szervezett.

Lakolt is érte. A világosi katastrophs őt is nagyon sujtá: ott kellett hagynia
lakását, gyülekezetét, vagyonát, családját, mindenét, a mit szeretett és földön-
fut6vá lett; mikor az osztrák katonák érte jöttek, álruhában menekült. Először
Kukmérott rejtőzött, azután hi vei átszö ktették a határon és Salzburgba, Svájczba,
Francziaországba és onnan Amerikába ment. Itt meg nem szokhatván, csakhamar
visszatért Enropába, s Brémában mint lelkész nyert alkalmazást. A 60-as években
a magyar nemzet sorsa jobbra fordulván, Wim mer gyengélkedése daczára is 6haj-
totta volna viszontlátni családját és honját. Engedélyt is nyert a visszatérésre. De
csak ·Bécsig· jöhetett. Ott 1863. évi május l2-én meghalt. Mag~m voltam tanuja,
mikor Blochmann lelkész a felső-Iövői templomban Wimmer halálának hirét kö-
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zölte. A közlésnek .rendkivüli hatása volt, az egész gyülekezet sirva fakadt. Látni
lehetett, hogy atyjuknak, j6ltevőjüknck vesztét siratták.

*
Wimmernek fennáll emlékezete.
Legszebb emléke a felsőlövői iskola. Ez eredetileg tanít6képzőintézetből és

ele.ni iskoláb6l állott, utóbb gymnasiumrual, reáliskelával és nevelőintézettel tol-
datott meg.

Az elemi iskola, mely maig is három tanítóval bir, a tanít6képzőintézet-
nek gyakorl6 iskolájául szolgál, de már az intézettel különben szerves összekötte-
tésben nincsen.

A tanít6képzőintézetnek eleinte csak 12 növendéke volt, ezek négy évig ta-
nultak s csak míután ezek végeztek, vettek fel új nö vendekeket. Nemsokára min-'
den második évben léptek be új növendékek, kik két évi "praparandiai" s két évi
"seminariumi" tanfolyam bevégzése után mentek ki tanítókul, Csak a hatvanas évek
vége felé vétettek fel és bocsáttattak el évenként t anítöjelöltek. Szigoru tanképesítő
vizsgák 1878 6ta vannak. Jelenleg a tanít6képzőintézet nyolcz osztályb 61 áll, a
práparandia 4-böl és a tulajdonképeni tanítóképző is 4-boI A praparaoda növen-
dékei a középiskola négy als6 osztályának növendékeivel közös oktatást nyernek;
csak a zenében részesülnek külön tanításban. A tanít6képzőintézet eddig a Gusztáv
Adolf-egylet részéről évi segélyt nyert. Ezt a segélyt a 60-as években att61 tette
a Gusztáv-Adolf egylet függővé, hogy az intézetek az egyházkerülettel szoros vi-
szonyba lépjenek; pár évvel ezelőtt meg attól, hogy a magyarországi cvangelikusok
is nagyobb mérvben tárnogassák. Az6ta esünk évenként terhére gyülekezeteinknek,
papjainknak s tanít6inknak. Kénytelenek vagyunk vele. Mert mihelyt a Gusztáv-
Adolf-egylet látná, hogy tanítöképző-intézetűuket itt az országban nem részesítik
nagyobb anyagi támogatásban, biztosra vehető, hogy Ő is megvonná tőlünk évi
szeretetadományát. Hogy ez nem fenyegetné-e végveszély ly el tanít6képzőintéze-
tünket, ki mondhatná meg előre!

A gyrnnasium már a negyvenes években keletkezett, a reáliskola az ötvenes
évek elején; a nevelőintézet szintén már a negyvenes években. A hatvanas. évek
vége felé a korábban külön választott négy osztályú gyrnnasium és három csztályű
reáliskoláb6l 4 osztályú realgymnasiurnot csináltak. A nyolczvanas évek elején a
középiskolai törvény hatása alatt a két középiskolát sok tekintetben ismét. egy-
mást6l elkülöníteni kellett, az oktatás azonban sok tárgyra nézve ezentul is közös
mar-adt, úgy a gymnasium, mint a realiskola hat osztályra emelkedett. Legujabban
a vallas- és közoktatási m. k. ministerium a két középiskola teljes elkülönítését
követeli. Ez maga után vonja a tanári személyzet, az épületek és tekintettel külö-
nöseu a feljavítand6 tanári fizetésekre, a kiadások szaporítását, olyannyira, hogy
a középiskolák javára államsegélyt leszünk kénytelenek igénybe venni Átalakulá-
snnk ügyében az egyházkerület tavaly rendkivüli küldöttséget menesztett hozzánk;
az mindent behatóan szemügyre vevén, a felvett jegyzőkönyvben intézeteinkről
minden tekintetben nagyon elismerőleg nyilatkozott, azokat minden áron fenn-
tartandóknak vélte s javaslatba hozta, hogy a tanítóképzőintézet eddigi szerveze-
tében továbbra is fennálljon s a gymnasiumnak 6 és a reáliskelának 4 osztálya
tartassék fenn, végre hogy ugy építkezésre egyszersmindenkorra, mint az évi fenn-
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tartásra is állami segély kéressék. Az egyházkerület a bizottság javaslatát magáévá
tette és az egyetemes gyülés immár megengedte, hogy középiskoláink részére
államsegélyért folyamodhassunk.

Az intézeteknek az idén 219 növendéke van, a finevéldének magának 75.
Ilyen virágzó állapotban az intézetek még nem voltak. Az intézet tannyelve
magyar-német. A növendékek nagyobb fele tősgyökeres magyar, kik azért jönnek
ide, hogy megtanuljanak németííl; a másik fele német származású, ezek meg Felső-
Lövőn tanulnak meg magyarúl. Nem hiába mondta az intézetek egy lelkes párt-
fogója: "Ha ezek az intézetek nem léteznének, teremteni kellene ilyeneket 1" A
felsőlövői intézetek igazgatói voltak: Kühne Ferdinand Károly (Wimmer veje)
1845-től 1850-ig j Schubert Vilmos 1850-től 1860 ig j Dr. Sillem V. H. K.

"1860-1863-ig ; Dr. Zékely Frigyes 1863-1865-ig j Linberger István 1865-
1871-ig; Stettner Gyula 1871-1876~igj Neubauer János 1876-1888-igj azóta

. Höllig Károly és annak helyettese Ebenspanger János. Képezdei főnökök voltak:
Besser Tivadar (1850-1856), Blochmann Ernő (1856-1857), Rösch Frigyes
(1857-1859), Riedel Károly (1859-1860), Weber Hugo (1860-1876) és 1876
óta Ebenspanger János.

Ekként részletesebben szólván Wimmer legnagyobb emlékéről, felemlíten-
dőnek tartom még, hogy a 60-as években Wimmer-alapítvány gyűjtetett, mely
most már 5000 frtnál nagyobb. Ennek kamatjaiból a tanítóképző-intézet
növendékei -ösztöndíjakat nyernek. Wimmernek élethű arczképe az intézetek igaz-
gatói irodájában látható. Annak sikerült utánzata, mely a Pad. Plutarch ban is
megjelent, az intézetek igazgatóságától 10 krért kapható. 1878-ban a tanítóképző-
intézet kebelében önképzőkör létesült, mely Wimmer nevét viseli. Minden lépten-
nyomon találkozunk valamely Wimmerre emlékeztető tárgygyal, mi annak a tanú-
jele, hogy a nagy férfiu itt igazi kegyelet tárgya. Legujabban ismét gyakrabban
merül fel az a kérdés, hogyan lehetne a sok téren bokros érdemeiről nevezetes •
nagy férfiunak itt Felsőlövőn szobrot emelni.

S e kérdés nagyon jogosult, nemcsak rendkivüli érdemeire való tekintetből,
hanem azért is, minthogy 1893-ban születésének századik évfordulója leszen, ekkor,
vagy pedig 1895-ben, mlkor iskoláink 50 éves jubileuma is lesz, szerétnők Wimmer
szobrát leleplezni. A mozgalom ez iránt legközelébb kezdetét veszi. Dr. Károlyi
Antal, Vasvármegye főjegyzője, szintén kegyelettel viseltetvén Wimmer emléke
iránt, a Wimmer-emlék több tervét volt szives átengedni. Fe]sőlövő községe is
hozand áldozatokat. De hogy a Wimmeremlék csak némileg is méltó legyen a
nagy férfiuhoz, kénytelenek leszünk Wimmarnek szerte az országban lakó tis~:
telőit, nevezetesen intézetünk volt növendékeit is kérni, hogy a jelzett emlék"
felállítására szintén sziveskedjenek áldozatokat hozni.

Áldott maradjon közöttünk a nagy férfiu emlékezete 1

Ebenspanger János.
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Felhivás
az Eötvös-alap orsz. tanitói egyesületének érdekében.

A .Magyarországi tanítók Eötvös-alapjának", gondozása, a mely ez ideig az
"Országos képviseleti tanitógyülés" kebeléből kiküldött bizottságnak feladata volt,
az 1890-ik évi aug. havában megtartott IV -ik egyetemes tanítói gyülés alkal-
mával a Vallás- és közoktatásügyi magy. kir, miniszter ŐNagyméltóságának
helybenhagy6 intézkedése' folytán az "Eötvös-alap országos tanítói egyesületére "
bizatott.

Az új egyesület, a melynek alapszabályai a IV -dik egyetemes <tanitó-gyülés
alkalmával véglegesfill megállapíttattak s a mngaskormányhoz helybenhagyás
végett felterjesztettek a • Magyarországi tanítók Eötvös alapjá "-nak, a tanítók
ezen eddigelé csak szűkebb körre szorítkozó országos jótékony intézetének töké-
letesebb kifejlesztését tűzte ki czélú\. '

A szentesítés végett felterjesztett új alapszabályok 3. § ában az egyesület
feladata a következőképen állapíttatott meg:

A .M:1gyarországi tanítók Eötvös-alapjából", mely az ország tanítóságának
elidegeníthetetlen és megoszthatatlan közös Y~gyonát képezi, az Eötvös-alap orszá-
gos tanító-egyesület:

a) az egyesületi rendes tagok jó erkölcsű, szorgalmasan és jó sikerrel tánuló
gyermekei számára ösztöndíjakat, özvegyeik, kiskorú árvaik s esetleg keresetre
képtelen, nagykorú nyomorék utódkik részére segélyösszegeket nyujt;

b) a tanítók orsz. árvaházának alapját évenkint bizonyos összeggel támogatja ;. -
c) az elaggott vagy elbetegesedett és e miatt hivatalaikban meg nem marad-

ható, csekély nyugdijban részesülö, szegénysorsú rendes egyesületi tagokat segélyezi ;
d) a hosszabb ideig tartó sulyos betegségben szenvedő rendes tagoknak

segély összegeket szavaz meg, és a gyógyithatatlan bajokban szenvedő, vagy
magukkal jő tehetetlenekké vált rendes tagok számára az ezen czélra alkalmas
helyeken menedékházakat, otthonokat állít fel,

e) a fővárosban létesíti a • Magyarországi tanítók házát;" hozzájárúl annak
fenntartásahoz és gondozását külön szabályzatban állapítja meg. A magyarországi
tanítók ezen fővárosi házában az egyesület rendes tagjainak felsőbb iskolákban és

. egyetemeinken tanuló gyermekei részben ingyen, részben pedig mérsékelt díjért
szállásban és ellátásban fognak részesülni.

Az Eötvös-alap az ezen itt idézett §-ban felsorolt feladatok közül eddig csak
az a) b) és c) pontokban foglalt czélokat szolgálta és 15 évi működése alatt
29.77b forintot osztott ki részint ösztöndíjak, részint pedig segélyösszegek alak-
jában s ily módon 170 róm. kath., 85 ev ref., 69 ágo ev., 54 izr., 1 görög k.,
és 7 unit., összesen tehát 392 tanítói család gon~jait enyhítette s ezen felül a
•Tanítók országos árvaház ának fentartásahoz is 1370 forinttal járult. Tőkésített
vagyona azonban csak most érte el a 40.000 frtnyi összeget. Kétséget sem szenved
hogy az .Eötvös-alap országos tanítói egye-sülete" a reá bizott országos t~nítói
jótékony intézet hatáskörét tetemesen kibővítette; ámde az újonnan tervbe vett
czélek mindegyike olyannyfra természetes feladatai közé tartozik az •Eötvös-alap-
nak", hogy az alapszabályokat átdolgozó bizottságot méltán megröhatta volna
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mindenki, ha ezeket az "Eötvös-aJap országos tanítói egyesületének" megalkotása
alkalmával teljesen figyelmen kivül hagyta volna. A hosszasabb ideig tartó és
nehezen gyógyítható betegségekben sinlödő tanítók segélyezése, az elhagyatott és
elnyomor6dott agg tanítók menedékhelyeinek szervezése, a •Magyarországi tanítók
fővárosi házának" felállítása ma már el nem odázható leladataivá váltak hazánk
legrégíbb tanítói jótékony intézetének.

Hiszen az alapszabályokat átdolgozó .Eötvös-~lap gyiijtő és kezelő országos
bizottság" tudhatja a legjobban, hogy. hányan fordúltak már eddigelé is az intézet
rendes tagjai közül az alap támogatasaért, ha életük megmentése czéljából vala-
mely költségesebb fürdőhelyre avagy más drágább gyógyintézetbe kellett volna
menekülniök, és hogy hányszor kellett tétlenül és tehetetlenül néznie azt, hogy
miként'hagyják el a fővárost, és választott életpályájukat a tanítók és tanárok
legtehetségesebb és legszorgalmasabb fiai is csak azért, mivel Budapesten még
nincsen olyan intézet, a hol a jelesen tanuló szegényebb sorsú egyetemi hallgatók
és a többi magasabb fokú szakiskolák növendéke méltányos és mérsékelt díjért
avagy esetleg teljesen díjtalanúl is tisztességes ellátásban részesülhetnének.

Azonban a mily szépek és magasztosak azok a czélok, a melyekkel az
.Eötvös-alap országos tanítói egyesülete" a tanítók országos jótékony intézetének
feladatait kibővítette, ép oly nagy és erélyes munkásságot kell a nemzet népneve-
lőinek az ujonnan megalakult egyesületben kifejteniök.

A kitűzött czélok, ha egyrészt megérdemlik, hogy a haza összes néptanítóinak
tevékenysége igénybe vétessék, úgy másrészt meg is kivánják, sőt meg is köve-
telik azt, hogy necsak a 15 ezernyi néptanítóság, hanem még a tanítóképző inté-
zetek és a polgári s felsőnépiskolák tanárai és a királyi tanfelügyelők is élénk

. részt vegyenek azoknak megvalósításában.
Az "Eötvös-alap országos tanítói egyesülete" által kitűzött nagy feladatot

csak az egész nemzet nép oktatásügyi összes munkásainak egyetértő közreműkö-
désével és a polgárságnak, valamint az ország kormányának pártfogása és támo-
gatása mellett lellet megoldani.

És mi, a magyarországi tanítók Eötvös-alapjának gondozásával foglalkozó
országos bizottság, számítottunk és számítunk is arra, hogy a haza összes nép-
tanítói, kisdedóvói és a magasabb fokú népoktatásügyi intézeteknek összes tanárai
is a tanfelügyelőkkel egyetem ben egytől-egyig mind belépnek egyesülétünkbe és
nem vonják meg a kitűzött szent czéloktól azt a hetenkénti két-két krajczárnyi
évenként véve is mindössze csak egy forintnyi áldozatot, a melyet a rendes tagok
évi tagsági díjaként új' egyesületönk tőlük kér és megkövetel. Vajha ezen számí-
tásunkban és reménységünkben ne kellene ismét keserűen csalódnunk! Ha csak
20 ezren lépnének is be a 25 ezernyi tagot számláló néptanítóság közül egyesü-
létünkbe, úgy már évenkint 20 ezer frtot lehetne országos tanítói jótékony inté-
zetünk czéljaira fordítanunk.

Bizvást reméljük továbbá, hogya nép oktatásügyi intézetek, nevezetesen pedig
a népiskolák kézikönyveinek a kiaclói is támogatui fogják egyesületünket oly móclon
hogy felnjánlanak a népiskolai kézikönyveknek egy-egy krajczárral felemelendő
árából egy-egy félkrajczárt a mi egyesületiink czéljainak legszebbjeire, t. i. a
Tanítók országos árvaházának és a .Magyarországi tanítók" fővárosi házának
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javára. Két millió gyermek járván népiskoláinkba, egyre-egyre hacsak két kézi-
könyvet számítunk is, már is két millió krajczár, azaz 20 ezer forint juthatna, ezen
forrásból egyesületünknek, és a szülők észre sem vennék és szivesen meg is hoznák
gyermekeik oktatóinak javára az ily módon reájok háram16 csekély áldozatot.

Rendíthetleníil hisszük továbbá, h ogy anagy közönség, az egyes politikai
községek és társulatok, valamint a magas kormány is, kiterjesztik segítő és párt-
fogó jobbjukat az •Eötvös-alap országos tanítói egyesületének" támogatására, még
pedig az eddig tapasztalt mértékben; mert hiszen tizenöt évi tapasztalatunk arpa
tanított, hogy amilyen mértékben fejlődik magában a néptanítóságban akartársi
szeretet és közérzület, ép oly mértékben emelkedik a néptanít6ság iránt való jóindulat
és áldozatkészség az egész nemzetben. Mert a nemzet csak örvend ve szemlélheti,
ha népnevelői és tanít6i között a nagyok iránt való kegyelettel az egymás iránt
való testvéries érzület, a népnek például szolgálhatö kölcsönös segélyezést bizto-
sítható társulati szellem évről-évre fokozódik. -- És nincs, nem lehet magyar
ember, a ki megtagadná a, mi egyesületünktől támogató jobbját, a midőn megérti,
hogy a magyarországi néptanítóság azzal készül államunk ezredéves fennállásának
magasztos örömi1nnepét megszentelni, hogy az ország fővárosában olyan hajlékot
épít, a melyben legalább száz szegénysorsú egyetemi hallgató és magasabb fokú
szakiskolai növendék mérsékelt díjért,' avagy ha lehetséges lesz, teljesen ingyen,
tisztességes ellátásban részesülhessen, és arra számít, hogy a magyarországi tanítók
ezen házában az Eötvös-alap országos tanítói egyesületéhez tartoz6 rendes tagok
gyermekein kivül más jelesen tanuló szegénysorsú tanulöknak is biztos és ked ves
otthont nyújthat majd.

A midőn az "Eötvös-alap" gondozására hívatott űj egyesület alapszabályait
megállapítettuk a IV. egyetemes tanítói gyűlés alkalmával, szemeink előtt a bécsi
.Rudolphinum' és ugyancsak a bécsi "Szegénysorsú egyetemi tanuló asylumát"
fentartó egyesület áldásosan működf intézete lebegett. Az elsőben mintegy 80,
a másodikban pedig közel 200 egyetemi tanul 6 nyer ingyen szállást. Mind a két
intézet fölött egy. részint az egyetemi tanári karból, részint más, egyesületi tagok-
ból választott igazgató tanács őrködik, s mindegyik intézet házában a legpéldásabb
rend uralkodik anélkül, hogy az egyetemi ifjúság szellemének és jellemének helyes
és szabad fejlődését megakadályozn túlszigorú házi renddel kormányoznák az
intézetet.

Nem részletezzük ezuttal teljesebben, hogy miként 6hajtja az Eötvös-alap
országos tanítói egyesület a magyarországi tanítók házát mindenek előtt Budapesten.
később, ha Isten megsegít bennünket, Kolozsvárott is megalkotni; valamint azon
terveinket sem ismertetjük meg most, a melyek az elaggott s mindenki által
elhagyatott kiérdemült ' tanítók menedékhelyeinek szervezésére vonatkoznak; de
felhívjuk mindazokat, a kik a magyarországi tanít6k Eötvös-alapja iránt eddig is
érdeklődtek és a néptanítók legszebb egyesületi törekvéseit fígyelmükre készek
méltatni arra, hogy fogadják kegyes gondjaiaba az "Eötvös-alap országos tanítói
egyesületének" ügyét, kiváltképen pedig a "Magyarországi tanítók házának"
eszméjét.

Első sorban a sajtó szíves jóindulatáért és hathatós pártfogásáért esedezünk,
tudván, hogy ügyünk a nemzet szellemi hatalma legbefolyásosabb képviselőinek
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támogatása nélkül győzelemhez nem juthat. Egyesületünket és annak czéljait
minden 'nemesen érző honfitársunkkal egyedül csak a sajto útján ismertethetjük

I'I meg, Alázatosan kérjük, ne vonja meg tehát 'a mélyen tisztelt szerkesztŐ úr se
segitő jobbját a nemzet legszerényebb napszámosainak jótékony intézetétől és
legyen a mi ügyeinknek ezentúl is kegyes jóakarója és támogatója.

Másodsorban alázatosesedezésünket e becses lapok mélyén tisztelt olvasóihoz
intézzük: ne vonják meg filléreiket a magyarországi tanítók által felállított szent
oltártól. .

Végül testvéreinkhez, a magyar haza néptanítóihoz intézzük hivő szózatunkat,
Lépjenek be minél tömegesebben, az Eötvös-alap országos tanítói egyesületébe.
Küldjék be minél számosabban az egy forintnyi tagságidíjat alapunk pénztáruoká-
hoz, Örley .Tánoshoz (Budapest, VIlI. ker. Szentkirályi utczai iskola) még a folyó
16 ~5-éig, a midőn is az Eötvös-alap 1890-dik évi számadásai lezáratnak. Hadd
lássa ország-világ, hogy a magyar néptanítóság is elért már a műveltségnek azon
fokára, a melyen állva a németországi tanítóság már régen megalkotta évenkint
százezerekkel rendelkezo jótékony tanítói intézeteit.

Kéréseinket ismételve, maradtunk kitünő tisztelettel
az Eötvös-alap gyüjtő és kezelő országos bizottsága nevében:

Budapest, 1891. január.
alázatos szolgái:

Luttenberger Ágost, titkár,
Jeny J6zsef, ellenőr,
Szőke István, jegyző,

Péterfy Sándor, elnök.
Léderer Ábrahám, másod-elnök.
Őrley János, pénztárnek.

T á, r C z a.
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. .o.,. Egy barátom születésnapjának 25-ik évfordulójára.
Im, egy negyed század röpült el feletted
S másik negyedbe visz már a holnapi nap.
Szép idő - s annál szebb, mert az els ő vala,
S mert egész jövődre ez lészen az alap.
Bölcsődalod, a mely ma még füledbe cseng,
A holnappal messze messze múltba vész,
Oszlik a Irainalpír, mely még egeden reng,
Tavaszodnak már a szemfödője kész.

Bucsúzz el, bucaűzz el tarka játékidtól
S a szülei háztól, a hol bölcsöd ringott,
Ártatlan ábrándtóI, annyi édes vágytól,
Mely gyermek-szívedben egykor megfogamzott.
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Gondtalan örömek, bün nélküli órák
Bucsut intnek néked, hűtlenül elhagynak;
Szélednek a vidám, mulató czimborák,
Pohárcsengés, nóta - ezután elhallgat.

S jól van így. Gyáva köny szemedbe ne jöjjön:
Örökké a hajnal, a tavasz nem tarthat.
Dalból és virágból meg nem él az ember,
Ha soha sincs eső, mondd, mit ér a harmat?
Hajnalra meleg dél, nyár jő a tavaszra
Érlelni virágból hasznosabb gyümölcsöt;
Ez az élet rendje: nem csak virulni kell,
Dll tenni, munkálni s viselni körösztöt.

A holnapi nap, mely ifjuságod viszi,
Érette cserébe fér fi ú v á avat,
Tettköröd kiszabja, czélt ad életednek,
S munkádra áldást hoz, illendő jutalmat.
Sz é p az ifju, ámde erő seb b a férfi,
A z fejlődő, ez már tökéletes ember,
Nála a hatalom, övé az eszme, tett, -
Kebelében büszke, hajthatatlan szív ver.

Nézd a nagy világot, mind keze munkája,
A mi szép, nagy, dicső - azt agya teremté;
Hol ifjú szalmaláng elalszik, lelohad,
Ott siker, babér a férfi-akaraté,
Áldott a verejték, a mely homlokán foly,
S minden koszorúnál szebben ékesíti;
Idők zivatarja.: bősz fegyverek harcza,
Asszony hű szerelme - őt, őt dicsőiti .. ,

Sok embert vesz körül.
Sok embert vesz körül a kétség homálya,
Soknak ez a föld csak szenvedés hazája.
De nekem se volna e föld boldog hazám,
Ha nem hinnék benned, jó Istenem, Atyám!

De mert hiszek benned, lelkem meguyugtatom,
S örülök, hogy éltem, tiednek mondhatom.
Még a jövőbe is szép reménynyel nézek,
S ki sem beszélhetem, mit ilyenkor érzek.
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Áldott égi Atyám! megtartod-é éltem?
Leszek-e majd bátor, ki haláltól féltem.
Teljesítsd be hitem végtelen Szeretet,
Adj e kérdérsekre dicső feleletet.

Add, lássalak téged, ha síromba térek;
Add, lássam, a kinek bűnömért hullt vére;
Áldott Szentlelkednek galambszelíd képét,
Égi országodnak minden üdvösségét.

A fekete sereg.*)
- Mivelődéstörténeti kép. -

Magyarországon az első, valamire való á IIand ó .had ger e g a fekete sereg.
Minden állandó hadsereg idegen eredetű katonákból származott. Fényes példa erre
nézve .- a többek között - a pápai testőrség, mely sveicziakból alakult. Ruhájuk
ugyau spanyol, sárga-vörös színű j de ez volt akkor a d i vat. Az állandó had-
sereg despotikus hajlamokból származott, ennélfogva szükséges, hogy tagjai fel-
tétlen engedelmességgel viseltessenek a fejedelem iránt, kinek minden szavát
parancsnak vegyék, melyet habozás nélkül kell teljesíteniök. A zsoldost a fejedelem
fizeti, tehát. a fejedelemre van utal va. A néppel, melynek nyel vét sem érti, nem
érintkezhetik. A zsoldos előtt nem létezik a "haza" fogalma. Neki mindene a
fejedelem, kihez a legszorosabb kapocs fűzi, t. i. a sa j á tér d eke

Mátyás is nem magyar, hanem idegen katonákból alakította meg hires fekete
seregét. Ugyanis az 1450-es években, rnidőn a husszita-belháboruk Csehországban
véget értek s a béke helyreállt, egész csomó, hadhoz értő ember szabadult fel a
háborusás terhétől, de ezek egyszersmind kenyeröket is veszítették. Fellázadnak.
Oe Podjebrád megfékezi őket, egyrészök azonban nálunk a Felvidéken keres rnene-
déket s galibát csinál. Mátyás sem rest, ott terem s hódolatra szólítja fel őket.
A kik meghödoltak, azokat zsoldjába fogadta. A cseh rablók (Brüder-rotten)
nagyobb része azonban nem akart meghódol ni, ezek ellen azután hadat vezetett s
az elfogottakat seregébe sorozta. Igy keletkezett a 1 egi o ni g r a (fekete sereg)
mely Mátyás iránt le volt kötelezve s saját érdeke a Mátyáséhoz fűződött, nem
csoda tehát, ha vakon engedelmeskedett királyának.

A fekete sereg szervezetének egy nevezetes momentuma, hogy Mátyás többé
nem lovasokat, hanem gyalogosokat szegődtet. Igaz, hogy Angliában hamarább
tünik fel a gyalogság. De itt nem politikai előrelátás játszott közre, hanem a
kényszerítő szükség. Angliának ugyanis nem volt akkor elég lova, tehát gyalogo-
sokhoz kellett fordúlnia, A legrégibb gyalogság különben a flamandi, mely Poitiers
mellett tünt fel, azután a sváiczi, mely az örökké- emlékezetes mor ga r ten i üt-
közetet vívta,

*) Dr. Bal Jag i A lad á r egyetemi tanár előadása után jegyzeteim alapján.
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A lovasság annál inkább járja le magát, mennél inkább teljed a puska.
Pedig a gyalogságot -- kivált nálunk - sokáig megvetették .. A lovaglas mindig
uri passiószámba, ment s a 'nemesség csak lóháton szolgált De amint a gyalog-
ság a megvetett fegyvernemmel mind nagyobb és nagyobb sikerrel tud, működni
a harczmezőn j a néposztály is, melynek tagjaiból kerül ki a gyalogság, lassanként
mind nagyobb megbecsültetésben részesül. Karöltve terjednek a d e m o kr at i k u s
eszmék. S így, habár a látszat ellene van, tényleg lényegben a komoly urunka
nyer becsülést.

Mátyás király idejében Európaszérte az u. n.. c ond ott i e r s (zsoldos csapa-
tok) terjedtek el, külörrösen Olaszországban. Ezek alapítják meg a modern had-
miveleteket. Az 6kori czivilizatiét összekötik az újkorival, "ez a hires ren a i s sa ne e
korszaka.

A fekete sereg egészen olyan, mint. a condottiers csapatok, Csakhogy Olasz-
országban rabolnak, nem .birnak álland6sággal, mert. változtatják a fejedelmeket:
A. mint az eg;yik fejedelem befejezte a háborút, elbocsátja zsoldosait, kik...vezetőik,
capitani de ventura' (szerencselovagok) vezérlete alatt más fejedelem szolgálatába
állanak s ha nem akad szolgálat, rablásra indúlnak. A fekete sereg állandó, soha
sem állt idegen szolgálatban, hanem mindig a magyar királyt, Mátyást szolgalta.

, Bonfini feljegyzéseiböl tudjuk, hogy Mátyás fekete seteze taktikai. gyakor-
latokat végzett. Ha ez a sereg táborba szállt, alig volt vesztesége, a vezér a
legritkább esetben esett el a harczban, mert •manoevriroztak". Kelepczébe csalni
az ellenséget, megkerülni, elrejtőzni s egyéb fogásokat alkalmazni: ebbfíl áll az
igazi hadművészet, a modern katonai tudomány. Sennek csirái feltalálhatók a legio
nigrában. Allandöan 6 --7 cohoors (compánia) alkotta a fekete sereget körülbelül
1liOOO ember s ennek magva, 4000 ember állandóan a királyt szolgálta,

'A laikus ugyan mosolyogni fog, ha azt állít juk, hogy éz a 16000-nyi állandó
katonaság felért a mai egy 'milliönyi katonasággat. de a szakértő, a ki tudja, hogy
mindig a viszonyok szemmel tartása mellett lehet csak a hadsereg' valódi értékét
meghatározni, azonnal tisztában lesz 'állításunk helyességével, ha meggondolja
hogy abban az időben egész Europaban még csak' XI. Lajos, franczia királynak
(1461-1483) volt akkora .szabad csapatja", mint .Matyáanak.

Mátyás és XL Lajos egy időben (1467) állították fel állandó hadseregeiket.
N em áll az, mit Beauncourt -moud, hogy t. i. VII. Károly állította volna fel az
első állandö hadsereget; a ki egy csom 6 franc-archest (szabadlövészt) szegődtetett
szolgálatába. Az állandó hadsereget t. i. fegyelem,' tömörség' és állan-
d 6 s á g jellemzi, a mi VII. Károly embereinél éppen nem volt fsltalálhatö: Az
álland6 hadsereg felállításának ideje különben .hosszas vitára szolgáltato.ttalkalmat
s erre még lej ebb visszatérünk.

Elébb azonban feleljünk arra a kérdésre, miért nevezték a Mátyás állandó
hadseregét légio nigrának vagy exercitus nigronak P Bon fi ui azt mondja.. hogy
a fekete sereg mindig szabadon táborozott, a katonák tehát a Nap hevének kitéve,
fekete" arczúak lőnek: innét az elnevezés exercitus nigro. M e-iner t a-zt mondja,
hogy a zászléjukról nevezték így. Da ez vastag tévedés. A francziák. a zsoldos
csapatokat t. i. bande.noir-nak nevezik, Meinertpedig e kifejezést fekete lobogónak .
fordította. Dr. B a IIa g ~ Aladár nézete, hogy a fekete hadsereg álland 6 jelvénye
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fe ket epo szt 6 da r a b volt s innét nyerhétte nevét. Ez a legelfogadtatöbb
föltevés, mely' mellett különben a következő kulturhistoriai tények is sz6lnak ..

Ebben az időben az egyes hadseregek bizonyos jelvényeket viseltek, hogy
meglehessen őket egymást6l különböztetni. Sőt II. Fülöp spanyol király gyalog-
sága már egyenruhás is volt. A fehér kabát és fehér köpenyeg, melyet az osztrák-
magyar hadseregben a királyi testőrök még most is viselnek: spanyol eredet. Ez
a czifra és kényes egyenruha, mely éppen nem mondhat6 praktikusnak, tönkre is
tette Spanyolonzágot. Nálunk, mig a török föl nem lépett, a horvátok a kék és
vörös ruhát kedveltek s sárga csizmában jártak, de már a XVrI. században feke-
tével cserélték fel, mivel a török is szerette a sárga szinű csizmát. Wallenstein
katonái 1626-ban vörös poszt6t viseltek jel vényül. A svédek 1554-b"en a brauden-
burgiakkal szemben szalmacsutakot tűztek csák6jukra, a brandenburgiak meg tölgy-
falevelet használtak. A XVII. században a F-r o II d e küzdelrne alatt a franczia
királyi sereg fe hér, Mazarin katonái z öld, Condé herczeg emberei pej - sár g a
s az orleansi herczeg csapatjai nal' a n ess z in ű jelvények mellett harczoltak.
Nagyon val6szinű tehát, hogy a Mátyás fekete seregének jelvénye a fekete szinű
poszt6darab volt s nevét innét kapta.

Sok vitára adott alkalmat - mint már fennebb is jeleztük ---'-.az a kérdés,
hogy hát melyik volt a legelső álland6 hadsereg Europában?

A külföldi - europai -. ir6k kivétel nélkül XI. Lajost tartják az álland 6
hadsereg első megalapítójának. Sal a mon jeles történészünk azonban a "Buda-
pesti Szemle" I-ső kötetében azt mondja, hogy ez balvélemény. Szerinte az első
állandó hadsereget Mátyás és nem XI. Lajos alapította. Mátyás király ·1467 -ben
állította fel a fekete sereget, XI. Lajos pedig 1469-ben szervezte a franc-archest,
1467 -ben pedig csak a lovasságát alapította.

M a x .T a h n s "Geschichte des Kriegswesens", azután Har d y "Origine
tactic francaise" ez. munkájukban azt vitatják, hogy XI. Lajos alapította az első
álland6 hadsereget, ki katonáit a sveicziakbél toborzotta. Mátyás is nemcsak
cseh, de sveiczi gyalcgeágokböl is szervezte fekete seregét. Mátyás külön
követet küldött Sveiczba, hogy katonákat toborozzon részére, a mi iszonyú
pénzbe került. Mátyás ide vonatkoz6 összes leveleit Sveiczban őrzik, hol Philipp
Se g est er Iuzerni levéltámók "Beziehungen der sveitzer zum Mathias Corvinus,
König von Ungarn in den Jahren 1476-1490" ez. figyelemre méltó tanulmányt
irt e tárgyban .. Mátyás követe Ka k rit z, a ki Ru s s - sal szerződik, hogy bár-
melyik sveitzi embernek szabadságában áll a magyar király zsoldjába lépni.

Az világos, hogy Mátyás és XI. Lajos körülbelül ugyanazon időben állították
fel álland 6 hadseregüket, de egymástól önállóan, egymásról nem is tudva. Itt is,
ott is egyforma előzmények, ugyanazon okok és politikai szükségesség. Úgy
xr. Lajos, mint Mátyás király centralizált országnak fejedelme. Francziaország
foly6i, hegyei mind egy központ felé lejtenek. Magyarországot is a Kárpátok és
más természetes határok a czentrálizácziőra utalják. Tehát egyforma helyzet teremti
meg az llandö hadsereget a Nyugaton és Keleten. Mind a két király elérke-
zettnek látja az időt az absolutistikus uralomra. S a XV. században csakugyan
Franczia- és Magyarország a legközpontosítottabb ország.ok.
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A mint meghal Mátyás király, a fekete hadsereg Jehetetlenné van téve.
Kitünik, hogy ez csak személyes gárdája volt a nagy királynak. Az ország pénz-
ügyei romlanak, a sereg nem kapja meg pontosan zsoldját: tehát háborog. Világ-os
lőn, hogy a fekete sereg csak pénzért szolgált, de nem áll eszméknek szolgálatá-
ban. Maga a magyarság pusztította most a fekete sereget, melyet Kinizsy a
Havasen szétvert, A sereg egy töredéke átment Ausztriába, (schwarzes Heer),
Dácziába szelgálatot keresni, 1500-ban .Tá nos oldenburgi gróf, későbben Albreeht
szász herezeg fogadta zsoldjába. Végűl egyetemesen mintegy 2-3000-en 1. Ferencz
franczia .király szolgálatába állottak s mint bande noir részt vettek a marignani
ütközetben és 1525-ben Paviánál megsemmisültek.

Igy pusztúlt el az egykor hires fekete sereg, melynek láttára is rémület
fogta el az ellenséget. Idegen föld szülte a sereg első vitéz katonáit, idegen föld
borúlt az utolsóknak maradt harezesokra.

Őszi baraczkok.
Ill.

• Abriktolás."
E Ill. tálczán kinált baraczkjaímhoz nem találtam hamarjában magyarcsab b

műszót. De nem koczkáztatok vele semmit, miután már m. k. irodaból adták
értésemre, hogy nem beszélek •m. k. irodai" magyarsággal. Azután meg úgy
gondolkodtam; hogy a czímszónak • cs. és k." értelmével jóformán e sorok minden
olvasója tisztában levén, az e helyen hozzá fűzött mondandóimat annál könnyebben
megérti.

Mit is jelent az • abriktolás" a szük nadrágban? Körülbelül azt: ne gondol-
kodjál, hanem a mit a mester mutat, azt majmold, a mit az füledbe fuj és szádba
ken, azt szajkózd; ne érezz, mert ez alkalmatlan, felesleges terhe életednek.
Ellenben hitesd el azt magaddal és fitítsd mások előtt is, hogy az abriktoltság
már elegendő müveltség, és az igazi finom modor. Egyébiránt van is valami a
dologban. A jól abriktolt garda imponál, megszédít fellépésével; a .czibilis"
szemlélőnek szemei kápráznak, nem látja, nem 'sejti ki akikefélt, kicsíszolt, kifény-
mázolt külső mögött tátongó belső rideg ürességet és sorvasztó penészt.

De ni! majd eltévesztem, hogy hisz én nem ő r mes t er, hanem csak egy-
szerü nép isk o 1a ime s ter vagyok. Azonban nem tagadhatom el azt, hogy
létezik köztünk némi kollégaság. Bizony, bizony, én sem nélkülözhetem hivatalos
ténykedésernnél az abriktolást : és jaj nekem, ha ezt nem értem, és erőm teljes
megfeszítésével nem érvényesítem, Bőségesen ittam már levét az e téren történt
mulasztás oknak.

Megjelenik a hat éves ujoncz a gyakorlo téren. Uram Isten, minő anyag
ez! A legnagyobb része nem találja meg a kezét, szemét, fülét, száját, lábát;
nem tudja kiválogatni az egyiket a többi közől mikor az abriktoló kommandó
elhangzik; a legnagyobb zavarban van ekkor a miatt, hogy melyik műszerére
ap€l.)!t)\ a rettenetes 'brmester Ui. 'Y1S'L\e\\ \)\v'O.shro. '\ n-a \.\ \, 1\~m ~,\,~~l.'Al.'O.'wn'i..-
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tolás művészetéhez, akkor gyötrelem neked a te hivatalod. - ha lelkiismereted
van; ha pedig ez nincs, akkor' te sulyos csapás, Isten ostora vagy a legfonto-
sabb emberi foglalkozás terén. Azt várod talán, hogy én elmondjam az abriktolás
részleteit és azok m6dját? -- Hisz ez volt "m6dszertanodnak~' az alfája.· Ha
annak alapján e téren még ma sem tájékoztad magadat, akkor elementáris csapás
alatt szenvedsz, akkor vajmi kevés sikere lenne annak is, ha e helyen kisértenék
meg némi tájékoztatást. De egészen szárazon még sem szököm el a netaláni
várakozás elől. /

Ledolgoztam már az egész köteles porczióját egy néptanít6nak; megkezdettem
a ráadásos évek sorát. Láttam számtalan kartárs műkődését; hallottatu legalább
is ygyanannyinak viselt dolgairól érdekes közleményeket;' mindig évfolyamokra
osztott iskolákban, még pedig a felsőbb osztályokban működtem. Ismerék kartar-
sakat, a kiknek műtennében az idomítand6 anyag a gyülekezés ideje alatt valamely
állatsereglet ketreczéről vett minta szerint igyekezik bebizonyítani az .abriktolás"
szükséges és hiányos voltát. Padlást rengető lárma, vad IMás-futás éktelen por-
felleg! A hangulat és a légkör nagyszeru en elő van készítve az egészséges és
eredményes tanításhoz ! Esetleg még a tanító úr is ez állapothoz hangolja magát,
pazarolvan nagyon is drága idejét egy kis "egzekúczi6" megtartására. Az abrik-
tolás egyetlen övöszere ezen vad állapot ellen a következő : ülj ott benn műhelyed-
ben tanítványaid felgyülekezésének ideje alatt; készülj és fékezz, ez kettős értéke-
sítése az időnek. mely nagyon ránk fér!

Kezdődik a napi munka. Az otthoni feladat hogyléte iránt tudakozódik a
tanít6 I1r. S ime! szép számmal találtatnak a hátralékcsak Legalább így tapasz-
taltam ezt évek hosszú során át az én felsőbb évfolyamomban, s hetek telnek
bele, a míg anuyíra .abJ:iktoltam" embereimet, hogyamegszabott időre mind-
egyik elhozza a dolgozatot, j6t vagy rosszat, vagy pedig a legyőzhetlen akadályt
illő m6don bejelentse. Kizártnak tekintem azon esetet, hogy a felad vány képtelen-
ség legyen. Az ebbeli abriktolás egyszeru eszköze a legszigorúbb ellenőrzés.
Nekem e mnnkában rendesen vannak megbizható segédeim. A hátralékosak pedig
tartoznak a tanítási érák után parancsomnak zár t aj t 6 n bel ű 1 eleget tenni.

Folyik a munka.. Az abriktolás gyarl 6 mesterénél vagyok. Kegyelmes Atya!
minő ülés ez, pedig a padok már uj módialc! Egyik ficzk:6 jobbra dül, a másik
balra, a harmadik .az asztalra , nyújtott első végrtagjain nyugtatja' ismeretektől ter-
helt fejecskéjét, egJ.' másik az asztal ahtt kezeli. privát ügyeit, ismét mások als6
végtagjaikkal teleforroznak egymásnak; néhány szenvedélyes tornász6 pedig térd-
hajlítási. gyakorlatokat- végez az asztal szélének segitségével. .

Ni ni! a .Iehajtett fejecske édes álomba szenderíilt i délután volt az idő:
A lomposság ezen nem ének tenyészése ellen használ-ndé irtószer a következő:
tégy szert két foly ton- fürkésző, mindenüvé elhat6, erélyes sze m re, füzd fel
ezeknek sugarszalaira növendékeid mindegyikét, egy perezre se bocsásd szabadjára
egyikét sei és: meg ne unjad a folyton mutatkezö féktelenkedési ösztönöknek az
illő' kerlátok közé való terelgetését! S ez tekintélyre emelt rövid "kommaJid6k"
által eszközlendő. Nagyon fára.szt6, de eredményt biztosít6 m6dszer. Láttam
kegyetlerr abrikto16 mcstert is, a ki a karoknak amellen való összefonása által
vette elejét a fenteb? kifogásolt unalomüzőknek. Hallottam hirét annak is, hogy
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ugyanezt a műtétet a karokkal a hát közepén hajtották végl'e *) Az olvastatásnál
az abriktolásra vonatkozólag csak azon mozzanatotemlitem meg, a me1y szerint·
minden gyermek szigoruan szorítandó arra, hogya hangosan olvasóval csendes
figyelemmel olvasson könyvében Sok bosszantó és zavaró intermezzóra szolgáltat
alkalmat osztáJyomban 'az előző osztályokban e téren elkövetett mulaszt-ásoknak
a helyreütése. Sokkal jelentősebbek a mulasztások gyümölcsei a számoltatásnál.
Fejbeli számolás gyakorolta tik. Elhangzott a feladat. Rázendül a sziszegés-suso-
gásnak kellemetlen zenéje; 60-10 gy.ermek között nincsen 10, a ki egyedül
számolj on, jobbra-balra kell kérdeznie és közölnie -az eredményeket; járja a meg-
nedvesített ujjak végével való irás. Igen természetes, hogy e hathatós sistergés,
hullámzó törzsmozgatás .közepette számosan eltévesztik a fonalat, el veszítik az
eredményt s gyökeresen összezavarják a példát. Ezen állapotnak szülője lehet
gyámoltalanság, ez .sajnálandő ; azonban a legtöbb esetben a lelkiismeretlen kényel-
messég; ez kimeletlenül megrovandó s üldözendű, Legnagyobb a Jelentősége az
.-abriktolás"-nak az iratásnal. Szívből gratulálok azon kartárs nak, a ki egy személy-
ben, saját maga személyében, végezheti ezen mesterséget az iskolaszoba ürébe
vonatott első hajszál vonástói kezdve az ismétlő . iskolások szépirásáig. Üdv annak
az iskolának, ha ezen egy. testbe, egy lélekbe összeolvadt tanítói kar meatere az
ő mesterségének ! Mily sajnálandők azon kartárs ak, a kik tuczatonként számlá-
landó karhan míiködvén, az ötödik, hatodik kézbőlveszik át idornítandó cseme-
téiket, oly kezekből, a melyek tulajdonosainak mindegyike teljesen egyéni izlése
szerint idomított, avagy elhanyagolta az idomítást. Ez természetes is, minthogy
egyéni' gusztusát mindenik túlbecsüli; a túlhajtott kollegiálitás pedig nem 'engedi
azt, hogy egyik a másiknak ízlését elsajátítsa.

De bocsássuk ki míítermünkből az .abriktolás" tárgyait, miután még hatha-
tösan lelkükre kötöttük azt, hogy a jövőben meg ne merje próbálni csak egy is"
hogy a tanítás ideje alatt a helyére vigyen magával -egyebet, mint a mire a taní-
tásnál szüksége van. Ima után kommandó: .Öltözködj!" Ha erre embereid az
asztalok tetején ugrálnak ~ki helyeikből egymást lökdösve s ordítozva, akkor az
idomításban kontár vagy. Újra vezénylünk : ,.'Készen1" "Sorakozz!" "Mehetszt"
Ha e pillanatban egy szakember a mííhelyed ajtaja -előtti dolgokat megfigyeli, .jó
lélekkel állíthat ~i rólad minösítésiokmányt,

Van az "abriktolásnak" -nak egy tisztességtelen neme is; ennek a Jegmagya-
rosabb neve ,. avindli''. Erről másker.

.Kertész.

-
") A legczélszerűbb, legtermészetesebb s a legelterjedtebb módszer az, ha a kezek a~

asztalra téve támogatják a törzsnek egyenes tartását.
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A fehér-komáromi ágo hitv. ev. egyházmegye tanítói
értekezlete által alapított takarékmagtár - nyugdíj-

intézet ala psz ab ály ai.
I. A z int é zet c z élj a.

1. §. A fehér-komáromi ágo hitv. evang. egyházmegyében hivataloskodó
néptanítók takarékmagtári nyugdijalapja a N agytiszteletü és Tek. Egyházmegyei
közgyülés felügyelete - és a tanítói értekezlet, - illetve az ez által választott
bizottmány alatt álló segélyintézet, melynek czélja :

a) Elaggott vagy. hivatalképtelenoé lett néptanítók gyámolitása ;
b) A néptanítói özvegyek és árvák sorsának enyhítése. Ezen nyugdijintézet

jótéteményében egyenlő joggal részesülnek az intézetbe belépő lelkészek, azoknak
özvegyei és árvái is.

II A z int é zet tag j a i.
2. §. Az intézetnek köteles tagja a nevezett egyházmegyenekminden rendes és

lelkésztanítója.
A lelkészeknek, másod- és segédtanítóknak önakaratjokra bizatik az inté-

zethez járulni vagy sem, belépésök esetén ugyanazon jogokkal és kötelezettsé-
gekkel birván, mint a többi tagok.

3 §. Ha az intézet valamely tagja hivatalából kilép, vagy más egyházme-
gyébe költözik, de tagdíját rendesen lerójja, megtartja jogát az intézethűl nye-
rendő nyugdíjhoz, ha pedig évi járulékát pontosan le nem fizeti, elveszti
jqgát az intézetból nyerendf bármely segélyhez a nélkül, hogy ezideig tett
befizetéseit visszakövetelhetné.

nl. A z int é zet j öve del m e.
4. §. Az intézet minden tagja belépése első évében beléptidíj czímén egy

pozsonyi mérő, vagyis 62 liter tiszta buzát köteles fizetni. Köteleztetik továbbá
évenkint egy p. mérő (62 1.) buzát tagsági díjúl befizetni.

5. §. Az intézet jövedelmét képezi továbbá mindennemű kegyes alapitvány
és adakozás.

6. §. A kölcsönvevőktől minden egy pozsonyi mérőre egynegyed mérő ráadás
számíttatik.

7. §. Minden tag köteles évi járulékát minden év szeptember havának
30-dik napjáig vidéke magtárába beszclgáltatni. A kik évi díjukat a kitűzött időre
be nem fizetik, kölcsönvevőknek tekintetnek; a következő évben tehát kamattal
együtt tartoznak azt lefizetni; a ki pedig három egymásután következő évben
elmulasetana a befizetést, attól az elnökség per útján hajtja be, az adósnak
költségén.

8. §. Kik a magtár : megalakulása évében mint rendes hivatalnokok
beléphettek volna, de ezt csak egy, vagy több év mulva teszik, köteleztetnek
a megalakúlás évétől számított minden évi illetményöket és azoknak kamatait a
belépéskor egyszerre lefizetui.
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Azok pedig, kik későbbi években kezdik hivataloskodásukat hivatalba lépésöle
első évétől kezd ve ad6ztatnak meg.

9. §. Minden részvényes tag csak huszonöt éven keresztül tartozik fizetni.
10. §. A másod- és segédtanít6k, tekintve a 2. §-ban érintett, a be- vagy

be nem lépesre vonatkoz6 szabadságukat, a 4. §-ban megszabott beléptidíj fize-
tése a161 felmentetnek, de évi díjukat kötelesek fizetni, ha pedig rendes hivatalba
lépnek, azon évek, melyekben mint másod- vagy segédtanít6k a rendes évi díjat
ler6tták, a huszonöt évbe beszámíttatnak. Az egy mérő buza belépti díjat azonban
rendes tanítóvá lett megválasztatásuk alkalmával kötelesek lefizetni.

11. §. Ha valamely részvényes tag negyven évet meghaladó korában nő-
sűlvén, magánál több, mint tizenöt évvel fiatalabb .nővel lép házasságra, tartozik
minden a tizenöt éven alúl eső évről egybekelésekor egyszer s mindenkorra
egy-egy mérő buzát adni, kivévén azon esetet, ha a nő már részvényes tag özvegye
volna. A ki pedig hatvan éven felűl, vagy utols6 nyavalyájában nősül, annak özvegye,
ha csak az egybekeléskor részvényes özvegye nem volt, segélyre igényt nem tarthat.

IV. Fel ügyel e t, kor mán y z a t é s kez elé s.

12. §. Felügyelője a nyugdíjintézetnek a febér-komáromí ágo hitv. evang.
egyházmegyének közgyülése. Gyakorolja pedig ezen felügyeletet a tanítói érte~
kezlétből felterjesztett évi jelentések alapján.

13.' §. Közvetlen felügyeletre és. kormányzatra a tanító-értekezlet van
feljogosítva, mint a magtár alapítója és fentart6ja s melyhez a magtár állapotár6l
minden évben kimerítő jelentés telj esztendő fel s a mely minden vitás ügyben
legfelső forumot képez. Kormányozza pedig ezen intézetet a "magtári nyugdíj-
alap" tagjai által választott háromtagú kormányz6 bizottmány, melynek elnöke
a tanít6értekezleti elnök, hivatalb 61 tagja a szám vevő, ellenőr, rendes tagjai
pedig a részvényes lelkészek és tanítók közül számarány szerint, a közgyűlés által
választatnak szavazattöbbséggel három évre.

14. §. A magtár, könnyebb szállítás és kezelhetés végett, az egyházmegye
annyi községében helyeztetik el, a mennyi a tagok közgyűlése előtt j6nak látszik,
s külön-külön ily fi6k-magtár kezelésére. egy magtárnok választatik. . Magtárnek
csak kellő erkölcsi és anyagi biztosítékot nyujt6 egyén lehet.

15. §. Az ellenőr-számvevő kötelessége a hozzá november Lig beküldött
magtárnoki számadásokat . deczember-h6 31-ig átvizsgálni, azokra a netalán
szükséges. észrevételeket megtenni s a magtárneki számadásokból egy egészet
összeállítva, azt a kormányz6 . bizottmánynak benyújtani. Ezenkivül kötelessége: a
magtárnokok eljárásár6l tudomást szerezni; ha a magtárt valahol, a magtarnokok
hanyagsága miatt veszély fenyegetné, azt a kormányz6 bizottmány elnökségének
bejelenteni, sürgős körülmények között a magtárnokot saját felelősségére. felfüg-
geszteni.

16. §. A kormányz6 bizottmány elnöke által a tavaszi tanítói értekezleti
gyűlés előtt, rendkivüli körülmények között évenkint többször is összehívatván,
gyűlést tart.

A bizottmányi gyűlésnek joga és kötelessége: a számvevő által benyújtott
magtári számadásra szükséges észrevételeit megtenni ; az alapszabályok értelmében
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nyújthat6 évi se.gélytmeghatározni, sz6val, indokolt jelentést adni az egész magtár
állásáról a részvényes tagok közgyűléséhez.

Az elnöknek külön joga éskö.telessé:ge: a ikormány.z6 bizottmányt a fent
meghatározott időben s ha a részvényes tagoknak legalább fele kivánja, azonnal
összehívni; a hivatalát hanyagúl .teljesítő számvevőt és magtamokot 'figyelmeztetni
vagy meginteni és sürgős .körülmények között azokat saját felelősségére hivataluk-
t61 'felfüggeszteni s az így, vagy bármely más okból üresedésbe jött .hivatalokat
helyettesítés útján betölteni; a magtárakat bármely időben megviz.sgáltatni, a mag-
tárnokok jegyzőkönyveit PS a gabonakészletet megtekinteni, a kamathátralékokát
esetleg a tökét is a kö.lcsönvevőktől per útján behajtani.

A bizottmány j~gyzőjének teendője: a 'közgyűlés jegYl1ekönYJveitvezetni, az
elnököt akadályoztatása eseten helyettesíteni.

17. §. A magtárnoko.k kötelessége :
a) A vidékeikben hivataloskodó tagok.t61 belépti és évi tagsági díjukat, .mit

azek kötelesek saját költségü,kan a magtárnek .kezeihez szelgáltatni, beszedni, illetőleg
a részvénydíjak beadásat sürgetni, hogy évi számadásnkat november í-ig elkészítve,
a szám vevő-ell enőr kezeihez beküldhessék.

b) A kezükre adott magtári készlétet tapintatos geadessaggal, leheto biztos
és tűsmentes helyen elhelyezni.

c) A magtári készletet kikölcsöuözni, kamataival -együttbeszedni. .Kölcsön
csak teljes .biztosítékot nyujt6 egyéneknek s legfeljebb 8. p. mérő adhato, két
kezes jótállásával és valáirásával ellátott köbelezvény alapján.

Kötelezvény
X. Y p. mérő buzáröl, sz6val X Y. p. mérő buzáról, mely összeget alul-

írott n. n-i lakos ki.a fehérkomáromí ágo .hitv.' ey. egyházmegye népta-
nít6inak fiók ta.karékmagtárából p. mérő megtisztítctt buzát
kölcsön felvett s kötelez mag : esetleg jogutöd.. , hogya kölcsön-
nyert buzát évi szeptember h6 30-ik napjára a kölcsönad6 magtárba az
alapszabályokban meghatározott ráadással együtt jól megtisztított buzában
visszaad s a nevezett fiókmagtár kezelőjének lakóhelyéte és kezéhez
szállít :....... mulasztás vagy vonakodás............. esetére a kölcsönadő magtarker-
mányz6 bizottmánynak elnökét felhatalmaz , hogy tartozás.............. bárminemű
vagyon , bármely szabadon választandó biröság általis saját költség .
rövid sz6beli perúton behajthassa. Megenged............. egyszersmind, hogy ezen tar-

tozás a .~ __ _ _._ _ : _ ~~ .- .

birtok saját költség ; bekebleztessék.

Kelt · .
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d) A számadást gondosan vezetni, a kölcsönvevők által kiállított kötelez-
vényeket számozva, rendben és gondos felvigyázat alatt őrizni, azoknak másolatát az
elnöknek azonnal beküldeni, a magtári készletet mindenkor a számadással öeszevégö
mennyiségben és kielégítő minőségben tartani.

e) A számvevő. ellenőrnek hozzájok intézett kérdéseire kimerítűleg' és hala-
déktálanúl kötelesek felelni; a vizsgál6 bizottság megjelenésekor rn~nden,az ügy
kezelesére vonatkoz 6 iratot megmutatni.

18. §. A magtárnokoknak egyelőre semmi kezelési díj nem jár; azonban
öt év mulva a saját maguk által kiadott tőke után járó kamatoknak 1/10 részével
jutalmaztatnak.

19 §. A számvevő eÍlenőrnek és a bizottmány elnökének tiszteletdíja nincs,
de jogos fuvarilletményeik, valamint úgy az ő, mint a magtárnokok levelezési
költségei is mpgt~ríttetnek.

20. §. Felelősséggel tartoznak:
~ a) A kormányz6 bizottság testületileg és annak elnöke személyesen minden

hanyagsághól eredő kárért.
b) A számvevő-ellenőr, ha akár elnézésből, akár pedig hanyagságáhöl a

magtári készlet biztosságát veszélyeztető magtárnokot, ha ez tudomására jutna,
hivatalától fel nem függeszti s a kormányz6 bizottmány elnökének be nem jelenti;
vagy ha a számadásokat kellő időben el nem készíti s ennek következtében a
magtár veszteséget szenved: kárterítéssel tartozik s a kár rajta biröságilag is
saját költségén behajtható.

21. §. A részvényes tagok közgyülése az elnökség összehívására évenkint
összejön. A közgyülésnek hatásköre a bizottmány, ellenőr és magtárnokok válasz-
tása; a bizottmány jelentésének meghallgatása; annak tárgyalása után a felment-
vény megadása s a segély végleges kiutalványezása, Ugyancsak utasítja a bizottmány
elnökét, hogya magtárnokokat értesítse, hogy kinek és mennyi segély szavaztatott
meg, s tudassa a segélyezendőkkel, hol vehetik fel illetményöket.

A közgyűlésen felvett jegyzőkönyv a tanít6i értekezlethez beterjesztendfí.
V. S eg é 1yez é s.

22. §. Az alapítás napjától számítandó öt éveltelte előtt segély nem nyuj-
tatik senkinek. .

23. §. Az alakulás utáni hatodik évben már az első öt évben munkakép-
+elenné lett vagy elhalt tag, illetve családja számára is megnyilik a segélyezés s
a következő körévekben mindíg emelkedik. Es pedig:

a) Az első öt évben kiosztatik a kamatok fele.
b) A második öt évben a kamatok % része.
c) A harmadik öt évben a kamatok 4/5 része.
d) A negyedik öt évben a kamatok 9/10 része.
e) A huszonötödik évtől kezdve kioszthat6 az egész kamat, de a bizottmány

okadatolt jelentése alapján a tagok közgyűlésének joga van a 9/10 résznyi arányt
továbbra is fenntartani, a mely esetben az '/10 résznyi kamat a tőkéhez csatoland6.

A kamatokból kiosztás előtt mindenkor leszámfttatik a kezelőknek jár6 .
1/10 rész és az összes költségek s cssk a leszámítás után marad6 kamatoknak
'/2, %, 4/5, %o-de osztandö ki.
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24. §. A nyugdíj a hivatalképtelenné lett részvényesek s a tagok özvegyei
ésárvái közt a következőleg osztatik fel: .

a) A hivatalképtelenné lett részvényes nyer három részt, neje és kiskorú
gyennekei fejenként egy-egy részt.

b) Az elhaltak özvegye két részt, kiskorú árvái fejenként egy részt.
c) Teljesen árva kiskorú gyermekek fejenként egy részt. Megjegyzendő

itt, hogy a kijelölt rész mindenik segélyezendőnek saját személyére értendő.
25. §. Az árvák, fiuk és leányok egyiránt, 24 éves korukig élvezik a segélyt:

kivéve, ha a fiuk előbb hivatalra vagy ol.y állásra jutnának, hogy magokr6l
kellően gondoskodhatuak, a leányok pedig féljhez mennének.

Testben vagy lélekben ..llyomorék árva holtig részesül segélyben.
26. §. Atya és anya nélküli árvagyermekek között a gyámatya fogja

mindenik személyére kiosztani a segélyt.
27. §. A 24. §-ban meghatározott összegnél senki nagyobb segélyben nem

részesülhet, csupán az árva gyermekek nyerhetnek nagyobb segélyt azon esetben,
ha a tanul6i pályára lépve: j6 erkölcsi magaviselet mellett .jeles" vagy .jS"
általános osztályzatot érdemelnek ki. Az ily árvákat a kormányz6 bizottmány
előterjesztése alapján, a közgyülés azon kedvezményben részesítheti, hogy őket a
középiskolában két, egyetemen és középiskolán pedig három részlettel segélyezi.

28. §. Ha valamely özvegyanya, ki nemcsak önmaga, de kiskorú gyermeke,
illetőleg gyermekei személyére is segélyt húz, azoknak neveléséről kellőleg nem
gondoskodnék, vagy a nyert segélyt elpazarolná : a kormányzö bizottságnak
kötelességszerű jogává tétetik az árvák számára gyám atyát kémi fel, az őket
illető segélyt annak kezéhez utalványozni, a ki eljárásáról köteles a kermányzó
bizottságnak minden egyes esetben jelentést tenni.

29. §. 'I'örvénytelen gyermekek segélyben egyáltalán nem részesülnek;
szintúgy a mcstoha gyermekek is kizáratnak, ha édesatyjuk részvényes nem volt.

30. §. Az özvegy, ha félje bármely kevés ideig volt is tag, de részvény-
díját .haláláig minden évre pontosan lefizette s a ll. §. követelményének is ele-
get tett, részesül segélyben azon kedvezménynyel, hogy az évi díjnak nyugdíjáb61
való levonása mellett saját kivánatára az intézetnek továbbra is fizető tagja
maradhat, olyformán, hogy nyugdíj-jogosultsága az évek arányában a 9. §-ban
kitett időpontig évről-évre emelkedik.

Özvegynek, ki féljhez ment vagy férjét elhagyta, vagy törvényesen att6l
elvált, va.gy botrányos életet élt és él, segély nem adatik, de gyermekeitől, ha
atyjuk részvényes volt, a segély meg nem vonható, hanem az a kormányzó bizott-
mány által számukra kirendelendő gyám kezébe utaltatik ki.

Mint minden előfordulható esetben, úgy ilyenkor is a magát jogában sértve
érzett ügyét fellebbezheti a tanítói értekezlethez hol végleges és feljebb nem
vihető' itélet hozatik.

~ 31. §. Hivatalképtelenné lett tagok holtig részesűlnek a 23. és 24. §-ban
megállapított arány szerinti segélyben. Kivétetnek azonban azok, kik hivatalukat
önvétségük miatt törvényes itélet folytán· elvesztették; mégis a. bizottmány aján-
latára a közgyülés rendkivüli esetekben kegyelemből adhat nekik segélyt, mely-



Szebik Gyula, s. k.
értekezleti jegyző.

Hering Lajos, s. k.
értekezleti elnök.

.59

nek nagyságát esetről-esetre határozza meg, de a 24. §. alatti mennyiséget soha ez
meg nem haladhatja.

32. §. Segélyezésre minden arra jogosult csak a hivatali jövedelem vég-
képen való elmaradásának napjától számíthat.

33. §. A segélyben először' részesülendő a bizottmányhoz kérvényben folya-
modik, melyben kimutatja, mi jogon tart igényt a segélyre s mellékli az illető
lelkésznek a segélyt igénylő életben létéről s erkölcsi magaviseletéről kiállítandó
s egyházi pecséttel megerősített bizonyítványát s az árvák bélyeg- és illetékmea-
tes keresztelő levelét is.

Következő években pedig minden segélyt igénylő egyszerüen beküldi a bizott-
mány elnökéhez az ujonnan kiállitott, vagy megerősített lelkészi bizonyítványt.
A folyamodás beadásának s a jelentkezésnek véghatárideje deczember-hö .31-ik
napja.

34. §. Ezen nyugdíj intézet kinyomott alapszabályai minden részvényesnek a
bizottmány által meghatározandó árért, könyvecske alakjában, kiadutnak.

A könyvecske egyszersmind befizetési könyvűl is szolgál
35. §. Ezen alapszabályokat csak a részvényes tagok gyűlése, illetve a tanítói

értekezlet módosíthatja.
Egyáltalában minden .ezen magtári intézményt érdeklő rendkivüli fontos ese-

tekben mindenkor ezen két gyülés fog intézkedni, [melynek összehívása a tanítói
értekezlet elnökségének áll jogában.

Kelt Szenden, 1889. évi junius-hö 6-án.

(P. H.) Hauptmann János,
értekezleti alelnök.

Ezen alapszabályok a fehér-komáromi ágo hitv. evang. egyházmegye 1890-d~k
évi junius-h6 26-dik napján tartott közgyűlésén felvett jegyzőkönyv 7-dik pontja
értelmében megerősíttetnek.

Kelt Veleg, 1890. julius h6 23·án.

Hering Lajos, S. k.
egyházm. egyházi jegyző.

Madár Mátyás, S. k.
esperes. _

Fischer Kálmán, s. k.
felügyelő -.

(P. H.)

Agy ő r meg y e i ev. tanítóegyesület elnökségétöl kaptuk a következő nyilat-
kozatot, mely lapunk mult évi folyamának 244. lapján megjelent s nevezett egye-
sület 1890. évi közgyüléséről szóló közleményre vonatkozik. A tugósítás azon
passzusát, mely egy épen nem általános s csak it t- ott felmerülő hibát á 1tal á-
nos í t v a, gúny tárgyává tesz, mi is helytelenítettük, de egyébként nem találtunk
a czikkben olyasmit, mi a t. egyesület működését kic sin y 1 ő 1e g mutatná be.



Bognár Endre,
elnök.
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Épen azért felette csodálkozunk a nyilatkozat megtételén Mindazálal közöljük
úgy a beküldött jegyzőkönyví kivonatot, mint Lászl6 János úrnak rá vonatkozó
nyilatkozatát, hogy alkalmat adjunk a feltnerült difíerenczia kiegyenlítésére. Szerk.

Jegyzőkönyvi kivonat.
Fölvétetett a győrmegyei ágost. hitv, evang. tanít6egyletnek N agytiszteletü

Bognár Endre egyleti elnök úr elnöklete alatt 1890. évi október-ho l-én Enesén
tartott értekezletéről.

12. Elnök jelenti, miszerint Lászl6 János az egylet köréből eltávozott s ezt
levélben bejelentette.

Tudomásul szelgal.
13. Kapcsolatosan a fentebbi ponttal sz6ba hozatott az "Evang. Népiskola"

azon tudósítása, melyben Lászl6 János a győrmegyei ágost. hitv. ev. tanit6egylet
legut6bbi gyülésérfíl kicsinylőle g nyilatkozik

A közgyülés felháborodásának adott kifejezést Lász16 János ezen kicsinylő
nyilatkozata fölött s azt jegyzőkönyvbe foglalni s az idézett lapban közzétenni
annyival inkább határozta, mert ugyanazon gyülésben, melyről a közzétett nyilat-
kozat szől, Lászl6 János bizatott meg, hogy küldjön be az Ev N épiskolának a
gyülés lefolyasárel tapintatos jelentést.

Németh János,
jegyző.

Kelt Lovászpatonán 1891. évi január 9-én.
A kivonat hitelességéül:

Észrevételek fentebbi nyilatkozatra.
Nagy meglepetésselolvastam a fentebb közzétett jegyzőkönyvi kivonatot,

mely azt tanúsítja, hogy a győrmegyei t. tanit6egyesület nem sajnálta ismételten
idejét vesztegetni oly tárgygyal való bibelődésre, melyre azt a félórát is kár vo It
pazarolnia, mit első szőnyegre hozása igénybe vett. J elentésemből lehetetlen volt
az egyesületnek ki nem éreznie, hogy annak első részében elmondott egy-két észre-
vételem kizár61ag arra ::!- másodtanítókról szólott felol vas á s r a vonatkozott, a
mely a nélkül, hogy a felvetett kérdés tisztázásához csak egy szemernyivel is

. hozzájárult volna, y á do 1t és eli tél t oly möden, hogy azt, mint akkor annak
az egyesületnek tagja és a megtámadottak kartársa, sz6 nélkül hagynom nem
lehetett.

Még nagyobb meglepetésemre szolgál, hogy annak a felolvasásnak tartalmat,
mely egyem ber nek a személyes tapasztalatait, ennek tanitótársa iránt val6 el-
keseredését tnlmácsolja, a tauit6egyesület még okirat utján is magáévá tenni j6nak
látta. Véleményem szerint, ha már az egyesület minden áron szükségét érezte ez
ügyben a maga tisztázás ának, nem az én pál' észrevételem fölött való f ci 1h á b o-
r o d is jegyzőkönyvbe foglalása, hanem a helyett, hogy a személyes jellegü ki-
fakadásokból áll6 rhapsodiát a fentebb közzétett nyilatkozata által pártfogásába
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veszi: a felolvasás tartalmával szemben a köz ö s ség meg tag adá s a lett volna
a legegyenesebb utja az ügy elintézésének .. A fentebb- közzétett jegyzőkönyviki-
vonat ennek ellenkezőjét dokumentálja,' mi engem arra a meggyőződésre hozott,
hogy.nagyon jól tettem, midőn ama felolvasásra szánt megjegyzéseimet jelentésern
többi részével egy kalap alá vontam . .

Ha eljárásomnak e jelen alkalommal való igazolása kizárólag a győrmegyei
ev. tanító egyesületnek szölhatna, úgy az elörebocsátottak után nagyon röviden el-
mondhatnám azon okokat, melyek jelentésem első részének közzétevésére indítottak,
de miután a jegyzőkönyvi kivonat közzétevése által az ügy a nyilvánosság elé
került, a jelentésem szülő okaira vonatkozólag beavatatlan olvasókra való tekintet-
ből kénytelen vagyok az egyesület két utolsó. előtti ülés éből egyet-mást is-
mételni .

. Méltóztatnak a győrmegyei ev. tanító egyesület igen tisztelt tagjai emlékezni,
hogy az 1889, évi szept. 30-án En e sén' megtartott értekezleten egyik tagtársunk
az el őző értekezleten nyert megbizatás értelmében felszólíttatott a fő- és másod-
tanítók egymáshoz való viszonyának megjelölésére E tagtársunk sem akkor, sem
később ki nem fejtett okoknál fogva a 'szőlás jogától egyszersmindenkorra elállt,
de az elnök, nagyon helyesen, a már egyszer napirendre tüzött kérdést megoldás
nélkül elejteni nem akarván, újabb vállalkozásta hívta fel az egyesület tagjait,
sajnos, eredménytelenül. Kimondotta tehát, hogy vállalkozó hiányában felhívja az
egyesület minden egyes tagjának figyelmét e kérdésre s a kit érdekel és vele
foglalkozni kiván, a jövő tavaszi értekezleten alkalma nyilik nézeteinek kifej-
tésére.

A jegyzőkönyv már maga emlékeztetvén a tárgyra, önként következik, hogy
e függőben maradt kérdés ismét szőnyegre került, s midőn az egyesület egy-két
korosabb tagtársunk felületesen odavetett nehány megjegyzése után már-már napi-
rendre kivánt térni e tárgy felett, következett az az ominozus felolvasás, amely
kiméletlen indiszkrécziéval tárta elénk két embernek, két tanítónak egymáshoz
való, nem irigyelhető viszonyát.

A felolvasásra -következett egy-két főtanít6 tagtársnak rövid hozzászólása. a
nélkül, hogy a niegtámadóknak vagy -megtámadottaknak csak egy valaki is védel-
mére kelt volna, e tárgy felett a vita be lőn zárva.

Ez röviden a tényállás.
Ennek előreboesátása után el kell ismernem. hogy csakugyan követtem el

hibát az egyesülettel szemben, a mennyiben megbizatásom nem az ülés kritikai
máltatására szólott, hanem arra, hogy Iefolyásárél az Ev. Népiskolának jelentést
küldjek. A mennyiben az előbbire is kiterjeszkedtem, azt hiszem, egyáltalában nem
mulasztottam el a magamra vállalt kötelességből semmit. Minden hibám az,
hogy ugyanabban az időben magam is a keményen megleczkéztetett másodtanítók
táborába tartoztam, s miután az egyesület megvonta tőlünk lehetőségét annak,
hogy a támadásokat magunkról frissíben elhárithassuk, kénytelen voltam a jelentés
közzétételekor kinálkozott alkalmat felhasználni a felolvasásban foglaltak felett való
nem tetszésern kifej ezésére.

Egyébként egy szóval sem mondom, hogy még azon esetben is, ha az egye-
sület ama vádakkal szemben rninden ·elégtételt megad, ki nem terjeszkedtem
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volna jelentésemben az ülés e tárgyára, mert közleményem főtendenoziája tulajdon ..
képen az volt, hagy általa figyelmeztessem az egyesületet arra, miszerint azt a
végtelenü! rövid 2-3 órai időt, melyet az egyesület tagjai évenkint két~zer együtt
töltenek, sokkal czélszerübben kellene felhasználni, mint arra, hagy azt két ember
személyes. bajainak bolygatására vesztegessük.

Mert vagy általánosságban értette a felolvasó a maga itéletét, vagy kizárólag
a saját kartárs ára. Ha az előbbi eset áll, akkor kétszeresen kötelességük lett volna

. a nem érdekelt főtanító uraknak a megtárnadottaknak vagy védelmére kelni, vagy
a védelemre nekünk alkalmat szolgáltatni, ha pedig az utóbbi eset farag fenn, úgy
kénytelen vagyok kijelenteni, hagy nem tartom lovagias dolognak, ha valaki -egy
másikról, ennek távollétében, tesz olyan nyilatkozatot, minőket a t. felolvasó úrtól
hallattunk, s melyek bennünk méltán visszatetszést keltettek.

Egyik volt igen t. tagtársam közleményem megjelenése után azt az észre-
vételét közölte velem, hogy hiszen az a felolvasás nem is került tárgyalás alá, s
ebben tökéletesen igaza van, mert az a legszerényebb parlamentáris felfogas szerint
sem nevezhető tárgya1ásnak, ha valamely kérdés megvítatása czéljából csak azok-
nak van szólásszabadságuk, kik a hatalom inyére érvelnek! Épen ez tette rám
nézve kikerülhetetlenné, hogy ha már att a helyszinén nem léhettem szerenesés
megtámadott kartársaim védelinére kelni, nem tetszésemet, legalább a magam ré-
széről érvényre juttassam jelentésemben.

Közleményem perharreszkált része nem egyéb, mint egy kis gúnynyal fíisze-
rezett reprodukálása a szóban fargó fel a 1vas á sna k. Figyelemmel átolvastam

• a hét hónappal ezelőtt általam közzétett czikket s kénytelen vagyok beismerni,
hogy annak 3 -4. sorában csakugyan van valami gyenge ize olyasminek, a miből
kissé ideges természettel arra a következtetésre juthatni, melyre . a t. tanítóegye-
sület jutott, Ha már most megengedem, hogy e két sarból erre az egy esetre
vonatkozólag a kicsinylés egy nemét kimagyarázni nem lehetetlen, méItóztassanak
viszont megengedni azt, hogy ebben árnyéka sincs oly kic sin y 1é s nek, a mi
az egyesületre nézve távolról is sértő lehetne) mert azt csak meg fogja bocsátani
a t. győrmegyei ev. tanítóegyesület, ha őt, mint a tanítóság egy igen csekély
töredékét nem ismerem el feltétlen kritériumkép, a midőn arról 'van szó, hogy a
másodtanítók olyan mihaszna ernberek e, mint a minőknek a téthi gyülésen őket
rajzalva láttuk.

Mielőtt magamat a t. tanítóegyesület becses jóindulatába ajánlanám, legyen
szabad azon reményemnek kifejezést adnom, hogy e néhány szóban sikerült a fen-
tebbi kivonatban emlitett sérelemre vonatkozólag őt feltevése alaptalanságáról
meggyőznöm s szabadjon hinnem, hagy mint én, úgyat. tanítóegyesület is e
helyreigazítás közzétevésével az ügyet befejezettnek tekinti s nem kényszerít, hűgy
velük együtt a drága időt még tovább is ily meddő zsörtölődésre veszteges sem.

Sopron, 1891. évi január hó 27-én.

Lá.szló János.
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Irodalom.
- "Tartsd meg, a mid van, hogy senki el ne vegye a te knrnnádat l' E

bibliai mondattal ellátott czimen adott ki a napokban a soproni ev. lelkészi
kar az ev. ifjúság számára konfirmácziói tankönyvet. A 61 lapra terjedő
könyvecske hál' o m részből áll, melyek a keresztyén hit tan t, keresztyén e F-

k ö 1c sta n tsa ke gye 1m i eszközöket tartalmazzák. A hit- és erkölcstan
alapját a Lutherféle káté II. és I. része képezi s így szorosan a nép iskolai vallás-
oktatáshoz csatlakozik, a helyett, hogy ismeretlen utakon vezetné a gyermeket.
A szentségekről szóló fejezetek után az egyháztörténetet s az elválasztó tanokat
tárgyalja, röviden, mégis kimerítően és értelmesen. Az előadás - noha nem
alant járó - megfelel a gyermek felfogásának, il rajta bizonyos vallásos kenetesség
ömlik el, a mi által a tanulónak nemcsak az ért elm é t foglalkoztatja, hanem
sz í v éhe z is szól s a kar a t á t is esősíti a jóban. E czélra szolgálnak a szöveg
közé szúrt hangulatos alkalmi imák is. - A legmelegebben ajánljuk a koufirmácziói
s általában vallásoktatással foglalkozó lelkészek és tanítók figyelmébe. Ára kötve
30 kr. Minden 10 példányra egy ingyen példány jár. Megrendelhető a szerzőknél
Sopronban, az ev. gyülekezet lelkészi hivatalában.

,,225 orgonai előjáték." Szerkesztette Sz ügy i J ó z s ef. Békés. Ára
3 forint. Nagy gonddal összeállított s valóban hiányt pótló praeludium-gyűjteméuy.
A szerkesztő előtt két czél lebegett: anthologiát nyújtani a tanítóképző-intézeti
növendékeknek s anyaget szolgáitatni kisebb gyülekezetek orgonistáinak. E kettős
czélhoz képest a rövidebb s mégis a legdallamosabb s szerkezet tekintetében a
legkifogástalanabb darabokat kellett összeválogatnia. S e tekintetben munkája
sikerültnek is mondható. Azonkivül gondja volt arra, hogy gyűjteményében
lehetőleg a haz a ize n e ir o dalom isk é p vis elveI egy en. Őmaga 45
kedvesen hangzó, habár nem magas zenei stílusban irt praeludiummal járult a
gyűjteményhez. Kiállítása diszes. - Jólélekkel ajánlhatjuk az érdekeltek figyelmébe.

Vegyesek.
- Gyászhir. A kisdedóvásnak leghívebb barátja, ki nemes eszméjéért éveken

át nagy kitartással küzdött, nincs többé. P. Sza t hm á r y Kár oly, az ismeretes
r~ényiró, a józan népmüveltség buzgó terjesztője, a kisdednevelés lelkes apostola,
mult 116 l ő-én @O éves korában meghalt Budapesten. Temetésén Szász Károly
püspök méltatta a kidőlt jelesnek érdemeit.

- Téthi Karsay Sándor. püspök arczképe. A napokban jelent meg a
dunántúli ev. egyházkerület kegyeletes intézkedése folytán főt. s mélt. téthi Karsay
Sándor püspök úr jól sikerült arczképe, mely Pos z v é k S á n dor lyceuml igaz-
gató s egyházker. számvevő úrnál rendelhető meg Sopronban. Egy példány ára
1 frt. Gyűlekezetek s szegénysorsú hívek 60 krajczár kedvezményes áron zerez-
hetik meg.

- Új orgona felállítását tervezi a b ü k i, sopronmegyei, ev. nőegyesület az
ottani templomban. A szép tervet, mint halljuk, még ez évben akarják megvaló-
sítani. Adja Isten, hogy sikerüljön!



~ Comenius-egyesület. Comenius Amos születésének 1892. év márcziusában
lesz 300 éves fordulója. Németországban mozgalom indult meg egy • Comenius-
egyesület" alakítására, mely a nagy paedagogus háromszázadik születési évét meg-
ünnepelje s fontosabb műveit kiadja.

- Az .Evang. Gyámintézet" utolsó száma megemlékezve az augusztus
havában lefolyt tctuítógyülésről, a tanítók törekvéseit következő méltányló szavakkal
mutatja be: • .Jellemző együlés, melyet a .nemzet napszámosai " rendeztek, már
csak azért is, mert utat nyitott azon hazafias kivánságnak, hO"J az iskola arczu-
latának vissza kell tükrözni a korszellem uralkodó eszméit, melyeket jelenleg
nálunk a nem zet i irá n y kép vis e L Nem rosszaljuk, de sőt magunk is azok
közé tartozunk, kik a néptanítóktóI napról napra t öbb m ű v e l t ség et, nag y o bb
sze II em i ~mu nk átk ivá nun k. De viszont szent meggyőződésünk, hogy
ha bivatásuk a gyertya feladatához hasonlít, azaz éle t ü kár á n ter-
jesztik a világosságot, hogyakkor meg anyagi helyzetük j a v i-
t á s á n ál nincs sürgősebb állami feladat, mert csak művelt,jóldfjazott
tanító sereggel hódíthatók meg az emberi szivek a magyar állam eszméj ének. "

- A dlfteritisz ellen első segélyként, addig is, míg az orvos hathatósabb
orvosságot rendelhet. újabban két egyszerű, s minden háztartásban meglevő szert
ajánlanak: a c z u kor por t és a c z i t rom ned v é t. A czukorport szük nyílású
üvegcsövön oly mélyen kell a torokba fújni, hogya megbetegedett nyálkahártyát
elfedje. A czitrorn nedve limonádéban adhato a betegnek, vagy a czitromet akár
szopogatni is lehet, mint a narancsot.

- A kisdednevelési törvényjavaslat tárgyalását mult hó 29-én végezte
be a képviselőház. Kisded6v6 intézetek, illetőleg álland6 vagy csak nyári mene-
dékházak felállítása első sorban a községek kötelessége leend. Erre a czélra a
községi pótad6 egy része fordíttatik. Ha azonban a község nem bírná meg a fel-
felállítás terhét, az állam kötelessége lesz segíteni. Különben egyesek, egyesületek
s felekezetek is állíthatnak fel kisdedóvókat s meuedékházakat. Az ellenőrzést az
iskolaszékek és tanfelügyelők gyakorolják. Gr 6 f Kár oly i S á n dor s több
kath. képviselő azt indítványozta, hogy a törvény szövegéből hagyassék ki a
fohászszerű ima, a mire a képviselőház kimondotta, hogy a felekezetek által fen-
tartott 6vókban a fo b á sz sze r ü ima mell e t t a felekezeti imára is oktathatok
a gyermekek,de az ilyen 6vókba akkor sem kötelesek a szülők gyermekeiket kül-
deni, ha a községben más 6v6 intézet nem volna Vajjon nem fenyeget-e bennün-
ket az ily "fohászszerü imá" -t61 megszabadult kath. 6v6k részéről újabb veszedelem?

- Sajtóhiba. Lapunk mult havi számának 20. lapján Velencze évi jövö-
delme hibásan volt 800,000 helyett 80,000-nek szed ve.

Szerkesztői üzenetek.
Ören 8-nek. Az újszülött megjött. Igen életrevaló Köszönjük. Legközelebb bemutat juk.

Itt-ott taláu lehetne összevonni s rövidebbre sz ibui. - St. Gy. úrnak, F.-Lövll. Azonnal
intézkedtünk. Hihetőleg a póstán veszett el.


