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Evangelikus Népiskola.
:t'J"evelés- és okta.tásügyi ha.vi folyóirat.

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesztő: Papp József. - Kiad6: Litfass Ká.roly.

Felhivás a dunántúli ágo hitve evang. tanítókhoz a
szervezendő «Kerületi tanító-egyesület»

érdekében.
Tisztelt kartársak ! Bizonyára örömmel és nagy élvezettel olvastuk

mindnyájan az «Ev. Népiskola» mult évfolyama 7-8. számában
közlött felhívását derék társunk, malomsoki Varga Jánosnak, egy
alakítandó kerületi tanító-egyesület érdekében.

A tapasztalt és igen körültekintö férfiú röviden, de igen velősen
kimutatja ily testület megalakulásának szükségességét, hasznát és
kivihetőségét is. De a legutóbbi időben is igen talpraesett érvelést
olvastunk a, kérdéses tárgy felett. Még tovább is irogatni, beszél-
getni a kérdéses ügy czélszerLisége, szükséges volta stb. felett, kérőd-

. zés volna. Kiforrt, megérett az eszme, tehát egy lépessel » előre
magyar!« Nincs is ellensége a sz. ügynek egyetlen egy se, sem a
tanítók, sem a lelkészek, sem semmi néven nevezeridő ügy barátok
körében, és ha még is volna, az a szent eszme megtestesülését meg'
akadályozni nem fogja.

Egy argumentum azonban van még hátra és pedig a legfogó-
,sabb és legbizonyítóbb: a pénz. Engedjék meg nekem, a régi gárda

egyik legigénytelenebb közvitézének, hogy e tekintetben kibontsam a
zászlót és kijelöljem a csata mezót. •

Nincs nyereség risico nélkül! Nincs győzelem mérkőzés nélkül!
A szervezkedó gyülésre a költséget egyelőre magunknak kell elő-
tererntenünk, későbben máskép lesz.

Én ezennel megnyitom az al á ir á s t 1 frttal. A ki kevesli,
adjon többet, a ki sokalja, adjon kevesebbet, de adjon mindenki, és
meglesz minden. Tudomásom szerint 400-an vagyunk, s hiszem, hogy
300 frt összejő. Ez pedig elég a szervezkedó gyülés költségeinek
fedezésére,képvrselők dijazására stb. A szervezkedés mikéntjéhez
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később .lesz még szavam, ha t. i. meghallgatni szivesek lesznek,"). de
addig, mig pénzt nem látok, elnémulok; pénz nélkül irott malaszt
marad az egész. '

Tisztelt tagtársak ! Meleg avas, kiki üssön egyet rája! Siessen
kiki szent ügyünket egy kis áldozattal szolgálni! K ü lodj é k sz i ves
a dom á n y u k a tel api gen tisz tel tsz e r k esz t ö j éhe z, P;ot P P
J ó z s e fúr hoz, kit ezennel tiszteletteljesen arra kérni bátorkodorn,
mikép a befolyandó adományokat átvenni és addig kezelni szives-
kedjék, mig a szervezkedő gytilE~spénztárosát megválasztotta.

Isten segedelme velünk! Kartársi üdvözlettel

* **
A "Kerületi tanító-egyesület» szervezésére vonatkozó fentebbi

meleg hangú, lelkes felhíváshoz részemről is legszivesebben hozzájárulok s
megragadom az alkalmat, hogy mint e folyóirat szerkesztöje, a rám vonatkozó
felhívásnak engedve, a gYlljtést a lap útján ezennel megindítsam.
A gyüjtésre s a befo!yandó adományok ideiglenes kezelésére készséggel vállal-
kezem. A felhivás írójának, N. N. úrnak beküldött 1 forintját tehát, magam
részéről 2 frttal megtoldva, letétbe helyezem. Vajha a szervezkedő gyülés
költségei re kivántató összeg minél előbb együtt lenne, mert jól moridja a »régi
gárda egyik közvitéze ", hogy az akczió megindításához első sorban pénzre van
szükségünk. -A teendőkről majd csak azután beszéljünk; lesz az is elég. Mind-
azáltal az «Evang. Népiskola- már rnost is nyitva tartja hasábjait, hogya
tervbe vett szervezkcdő gyülés megtartásának .mődozatait már jó 'eleve meg-
beszé ljük.

Asz e r ke szt ö.

A mi szinte fontos.
A magyarhoni tanít6ságriak legforr6bb 6hajtása ez idő szerint kétségkívül a

fizetési m in m u m n a k felemelése és a teljes 'nyugdijjal val6
jog o s u l ts ágh o z k ö t ö t tsz o Igá lat i é v e k les z á II í tás a. Ez utóbbi-
val kapcsolatoaau a kántor- s főleg falusi-tanít6knak vannak még specziális, őket
és családjaikat igen érzékenyen érintő, azért amazoknál nem sokkal kisebb fontos-
sággal bir6 ügyeik is, melyeknek kedvező s mielőbbi elintézése szinte óhajtaudö.
Amazokról unos-untig írtak és irnak a tanügyi s egyéb lapok, ezekről még eddig
- tudtommal -- se egyleti gyüléseken, se lapokban nem tétetett említés, miért
is helyén valónak találom. "most a nyngdij törvényt módositó javaslat Urgyalá- •
sának küszöbén ezekkel. is foglalkozni és reájuk úgy kedves tanítötáréaim, ruint
külöuöson a zsinati kiküldött urak nagybecsli figyelmát felhivni.

*) Sz ivesen meghallgatjuk. Valamely kérdés csak úgy tisztázúdik igazáu, csak úgy
domboredik ki teljesen, ha minden oldalról megvitatjnk azt. ' Szerk.
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A tanítöi nyugdíjtörvényt módosítö javaslat törvényerőre cmelkedésével
megvalósul ugyanis a tanítöságnak egyik régi vágya, álma, a tel je s ti zet é ss e 1
val 6 n y ug d i j jog o sui t s á g, hogy bizonyos számu szolgálati évek eltöltése
után évenként annyi nyugdijat kapnak, mint a mennyi fizetést utolsó szolgálati
évükben élveztek. (2. §.) Ugyancsak ejavaslat 10. §-a szerint pedig a tan í-
t 6 k II a kan y u g d i j a 1ap hoz val 6 é vi jár u 1é k II k is (és lehet, hogy az
iskolafentart6 községeké is) a n y u g d ijö s s z e g alapjául szolgál6
tan í t 6 i ti zet é s nek fog ja biz o n y o s 2 vag y 3 sz á za 1é k átk é P e z ni.

Ámde a k á nt ori ill e t é kek nem fog nak a nyugdíjösszeg kiszámi-
tásánál fi gye 1e mb e v éte tn i. Ez a javaslat 3-ik § a e) pontja alatt nincsen
ugyan a többi kivételek között felsorolva, de a javaslat benyujtásakor szöval
elmondott in dok o 1á s ban benne van, hogy: ,a kantori javadalmak a nyugdíj
kiszabásánál be nem számíthat6k". Méltányos intézkedés-e ez, azt most nem
vitatom, egyszerüen csak mint tényt konstatálom, hogy mi falun rekedt tanítók
nagyrészt kántorok is vagyunk, hogy a tanítás mellett egyuttal kantori teendőket
is végezünk: kantori illetékünk azonban a tisztán tanítói fízetéstfíl, kivéve a tan-
díjat, mely magától értetődű, hogy tanítói- és a temetési stólát s erszény pénzt,
melyek kantori jövedelmet (?) képeznek, dijlevelünkbeu (hivány) sehol elválasztva
nincsen. Én legalább még nem láttam hiványt,' melyben a készpénz s egyéb
termesztményekben megigért szolgálmányok, kantori és tanítói [avadalmazások
szerint, elkülönitve lettek volna. Mindannyiban a kántori és tanítói kötelességek
felsorolása után; körülbelől egy formán ez áll : "Mindezen fáradozásaiért adunk
évenként, készpénzben: ennyit, termesztményekben: ennyit stb."

Miután pedig ezeknek, legalább statisztikailag való elkülönitése, a nyugdij
összeg és járulék megállapithatása szempontjáb61 mégis csak szükséges : e fontos
munkát évenként minden erre vonatkoz6 felsőbb hatosági. utasitás, avagy tájékes-
tatö intézkedés hiányában, a helyi hatóságok (egyh. elöljárók, iskolaszékek) végezik
csak úgy ötletszerűen és önkényesen, amint épen eszükbe jut, vagy amint érzékük
az ügy, érzésük a tanít6 iránt és érdekük reájuk nézve előnyösebbnek sugalja,
felvéve kantori illetéknek, a dijlevélben megállapított fizetés felét, negyedét, vagy
harmad részét, minden gyülekezetben más-más arányban. Ki vonná kétségbe,
hogy ezen ,aránynak a' megállapítása az illető tanítőra nézve arnilyen fontos, olyan
sérelmes is lehet? Mert ha fizetéséből nagyobb összeg tűntettetik fel kántori
fizetésnek: kev(!sebb lesz a tanítói s következve a nyugdijilletéke is. Tisztelettel
kérdem azért: nem lenne-e czélszerübb, ha -a helyi és sokszor csak képzeletben
érdekelt hatóság helyett, az egyöntetüség tekintetéből is, vagy a kerületi köz- .
gyülés, vagy az iskolai bizottság, vagy pedig a legközelebb összeülendo zsinati
közgyülés mondaná ki batározatilag, hogy a'kántor-tanít6i d i j l e v e l e k-
ben meg a j á n lot t ti zet é s nek h á n y adr ész e v e e n d ő k á n t o ri j ö v e-
d e l e m gyanánt?

N em kisebb baj ennél, szinto csak a nyugdij összeg és járulék megállapit-
hatása tekintetéből, az, hogy a falusi tanítók fizetésük nagy részét termeszt-
ményekben kapják s ezen termesztményeknek pénzértékbell való átszámítását,
felsőbb hat6sági utasitás hiányában, tetszésükre bizott árak szerint, szinte a helyi
hatóságok végezik. Annyi van ngyan a statisztikai iveu utasitásképen, 'hogya
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termesztméuyek át~zúnJÍI ásánál 10 évi átlagos ár veendő, de hát igen természetes,
hogy azért a helyi hatóságok, a saját érdeküket is szem előtt tartják és azt az
átlagos árt, a szerint a mint magukra nézve előnyösebbnek vagy hátrányosabbnak
vélik, magasabb vagy alacsonyabb, s ami tő minden iskolánál, más-más árösszeg-
ben állapitják meg. Miuek folytán megeshetik, hogy a meglehetősen dijazott
tanító szegény, a szegény fizetésű pedig j61 dijjazottnak tüutettetik fel.

Ez anomália önmagától meg fog szünui, ha majd a tanítók fizetésüket kivétel
nélkül készpénzben kapják, de mig ezen még csak embrióban levő eszme meg- .
valósul, addig még sok idő fog elmulni és talán a mi fejünk fájása is örökre
meg fog szünni. De hitem szerint e bajon addig is igen könnyen lehetne segi-
teni úgy, hogy ha, mint a soproni főiskola tápintézeténél az egyes gyülekezetek
által fizetendő termesztmények árát nem az illető s fizető gyülekezetek,
hanem a tápiutézeti felügyelőség határozza meg, - a zsinati, vagy kerületi
egyházi közgyülés batározatilag kimondhatná, hogya t a il í t 6 i d i j l e vel ek ben
megajánlt t e r m e s z t m é n y e k átlagos árát ne az érdekelt helyi
h-at ó s ágo k, han e m a kel' il 1e tik ö zgy ü 1é s, vag y a ker üle ti
isk o 1abi z ott s ágh at áro z n á meg évről-évre vagy annyiszor, ahányszor
azokról statisztikai kimutatás kivántatik.

Ilyetén elintézéssel a létező állapotok fel nem forgattatcának, senkinek
anyagi hozzájárulása nem kivántatik, hanyagba hagyása által azonban sok tanító
s családja érzékenyen károsodhatnék.

A nép oktatási tanintézetek és a zsinat.
A győri esperesség tanítótestületének érdeme az, hogy bál' idő után, de

kezdünk ébredesni. "Emlékiratuk " jeles munka, és benne foglaltatik mind az, a
mi az összes magyarországi ágo ev. tanítók intentiojának megfelel. Csak egy
hibája van, hogy későn jelent meg! De hogy a győri esperességi tanítóké a kez-
deményezés érdeme, az kétségen kivül igaz; mert ők voltak az elsők, a kik a tettek
göröngyös mezejére léptek, és "Emlékiratukkal " elsők adtak kifej ezést mindannak,
a mik reánk tanit6kra közvetve és közvetlenül tartoznak!

Annak az .Emlékiratnak" érdeme az is, hogy "X-Y. a zsinat és a tanítók"
czim alatt e lapok mult számában egy gondolatokban gazdag és hatalmas czikket
közölt, mely közlemény, ha a győrmegyei ágo ev. tanítók meg nem mozdulnak,
aligha látott volna napvilágot. "A zsinat és a tanítók" czimü közlemény a győriek
"Emlékiratának" folyománya, a melyben sok üdvös dolog van érdekesen elrnondva !
Bárki irta, lelkének érzelmeit és agyának gondolait őszintén, leplezetlenül kitárta.
Mi jól eső örömmel olvastuk és tanulmányoztuk. De azon közleményuek is ugyan
az a hibája, a mi az "Emlékiraté" , hogy - elkésett. B a a z a c zik k a mag a
ide j ébe n, a z sin att art á sei hat áro z ása kor jel eni k meg: a k li o r
m a már e g ész e n más kép pen á IIn á II k, é s kit u d ja: vaj j o n a z e s-
per ess é g e k, k ö z é p - é s f ö i s leo 1 á k z sin a tik é p vis elő ime IIe t t
n e 111 vol n á nak - e ott a nép o k ta tás ita ni nt é zet e k nek is hivat ott
é s ill et é k esk é pv i s e l ő i? A jelen közleménynek is meg lesz a maga
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hibája, közös hiba a többiekkel, hogy szintén elkésett? De mivel e lapok tiszlelt
szerkesztő] e kijelentette, hogy ezen ügyet semmi esetre sem hagyja elaludni, hozzá
szólok én is a dologhoz; élesztgetem a lelkesedést én is, s a tettek mezejére
sarkalom azokat, a kiknek munkálkodása, -- e dologban is - ügyünknek csak
hasznára válhat.

A györmegyeiek .Emlékirata" engemet kielégít: ann á l ke ves ebb et nem
k é rh e t ü n k, det öbb et kér n ü n kis fel e s l ge s vol na. (?! Szerk.) Mert
ott kifejezésre jut mindaz, a mi nekünk tanítóknak fáj, ami 1" e á n k t a II ft ó k r a
legközvetlenebbül.tartozik! Én nem hiszem, hogy volna tanít 6 a négy

, egyházkerületben, a kit az az "Emlékirat" ki ne elégitene. Annak az .Emlék-
iratnak" összeállitói helyesen és tapintatosan cselekedtek akkor, midőu elso Sor-
ban iskoláinkra vonatkozó javaslataikat tették meg, és csak másodsorban kértek
a tanftóság részére méltányos és megillető jogokat! Ha esetleg törekvéseinkkel
más czélt nem tudnánk már elérni és kivivni : ak k o r ni n cs t3 n más hát ra,
min d az, h o g Y min den e spe res ség tan í t ó s ága fog adj a ela z t a z
"Emlékiratot" és egykérvényhez mellékelve küldjék meg e s p e-
res ség ü k z sin a tik é p v Ls elo i nek a z o n kér ele m kap c s á n, hog y a z
.Emlékiratban" kifejezett k iv á n a l m a it a tanftóságnak vegyék
fon tol óra, é sle het ole g m ü k ö d.j en e k a z o n, hog y a z o k a zs ina ti
határozatok k ö z ö t t helyet találjanak! Ma mir nincsen m is teendőnk.
Mert ha mi kivánalmainkat még csak ezután akarjuk formnlázni; akkor csakugyan
tökéletesen elkésünk Ait a kész .Emlékiratot" tegyünk magunkévá; ha annyit. a
mennyi ott kérve van, elnyerünk, akkor meg lehetünk elégedve. Többet ne kérjünk!

.A zsinat és fl, tanítók" czímü szép közleményre is megteszem egyéni meg-
jegyzéseimet, és csak azután mondom el az egész dologról saját véleményemet!

Egy bizonyos, hogy a tanítóság megmozdulása későn történt. Ezen változ-
tatnunk nem lehet. Ma már - idő után lévén, - kevés teendö várakozik reánk,
mert hiszen alig pár hétre a zsinatot megnyitják, az előmuukálutok készen
vannak, a képviselők többsége meg van választva, és igy • teendőink véghezvita-
lére nem kinálkozik a legjobb idő". Én legalább azt hiszem!

Nyilt és oszinte k i v á n a l m u n k tulajdonképpen az volna
hog y a z sin a ton kép vis el tet het nén k mag u n kat. N agyon régen
elmult már az az idő, a mikor ezen kivánalmunkkal fel kellett volna lépnünk.
Hogy vajjon mellőzve lettünk volna-é, az kérdés? Lehet, hogy igen, de az is
lehet, hogy nem.

kl. ajánlott központi bizottság megalakitása is késő, de ha megalakulna,
igen üdvös lenne. Azonban ma már semmiféle bizottság sem tudna ügyünkön
segiteni, mert a zsinatnak újszervezeti javaslatot késziteni bajos volna, de nem is
lehetne. Kerületi vagy országos tanítótestületi gyűlést összehívni pedig, teljes
lehetetlen és czéltalan dolog is volna. A kerületeknek kellett volna a jogot meg-
adni, a .mint lejebb alaposabban .is kifejtem, hogy a népoktatási tanintézetek kép-
viseltetésére megfelelő számu képviselőt választhatott volna, valamint a közép-
iskolák képviselőit, úgy a nép oktatási tanintézetek képviselőit is a gyülekezetek
választották volna .

.Ezek után áttérek saját véleményem elmondására,
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Sajátságos és különös, hogy senkinek széles e hazában eszébe. nem jutott,
hogy az esperességek, a közép- és főiskolák képviselői mellett, ott kellene lenni
a zsinaton a népoktatási tanintézetek képviselőinek is. Úgy' az .Emrékirat", rniut
a másik közlemény is csak tanítókról beszél, holott a nép oktatási tanintézetek kép-
viseltetéséről kellett volna; sz611uiok. A népoktatási tanintézetek pedig ez idő
szerint: az ele mis fel s ő nép isk o 1á kés a tan í t 6 kép z ő - int é zet e k,
és ezen iskolákat a zsinaton senki sem képviseli, legalább nem képviseli szak-
ember, a ki, l'tgy azon iskoláknak, mint azon iskolákban működő tanférfiaknak
érdekeít szivén hordana, és az őket megillető jogokért küzdene.")

Csodálatos és különös, hogy nem akadt a tan í t 6 tes t üle tek egy ház -
e l n ö ke i köz ö t t csak egy ember is, a ki az illető esperességi gyülésen indit-
ványba hozta volna, hogy az esperesség a kerületen tegyen inditványt, hogy a nép- .
oktatási tanintézetek is küldhessenek a zsinatra .képviselőket, és a négy egyház-
kerület közül egyike sem tartotta érdemesnek az egyetem előtt inditványozni, hogy
méltáuyos dolog volna a népoktatási tanintézetek képviseltetéséről is gondoskodni.

Csodálatos és' külÖnös, hogy az esperesek és esperességi felügyelők közül
senki széba nem hozta, hogy helyén val6 dolog lenne a zsinaton a nép oktatási
tanintézetek képviseltetése is. Az egyes kerületek nagyérdemü püspökei és fel-
ügyelői sem gondoltak arra, hogy az egyháznak azon munkás osztálya, a mely a
népet' közvetleriül neveli és oktatja; lelkében a vallásos hitet, az Istenben vetett
bizodalmat fejleszti és ápolja, szintén képviseltethesse magát az egyháztörvényeket
hoz6 zsinaton.

A magyarhoni ágo ev. egyetemes egyház nagy tudományu é~ széles látkörü,
bölcs és tapintatos föfelügyelője, annyi kivál 6 és hitbuzg6ságban gazdag ősöknek
kitünő erényekben bővelkedő ut6dja sem gondolt arra, hogy a népet közvetlenül
a népoktatási tanintézetek nevelik ésoktatják. Sz6val, egyetlen tényezf sem látta
be azt, hogy a nép oktatási tanintézetek képviselőinek a zsinaton helyük van: mert
az als6bb iskolák szintén olyan fontosak, mint a felsőbbek.

A népiskolákban, a tanít6k munkálkodnak. Munkálkodásuk csendes, és nem
feltűnő, az iskola négy fala tanuskodhatik, munkájuk nagyságár6L és arról az ön-
feláldoz6 ügyszeretet, szorgalom és vasigyekezetről, a melyet a zsenge gyermekek
nevelés-oktatása érdekében kifejtenek. Az a szegény néptanító reggeltől-napestig
munkálkodik, fárad, sürgölődik és nyomorog, hogy az ágo ev. egyház iskoláinak hagyo-
mányos j6 hirnevét. és féltve őrzött nimbusát továbbra is fentartsa, a ki sokszor
nyomorban, fekete kenyéren élődik egy hosszu életen át, de azért a kinek hite meg
nem inog, munkakedve m.eg nem csappan, hanem tűrve-várva és remélve dolgozik
fárad és munkálkodik tovább.

A polg. fiiskolák tovább nevelik és oktatják az ifjuságot, a polg. leány-
illetve felsőbb leányiskolák pedig a leendő protestans anyák neveléséről gondoskodnak.*)

A tanít6képző-intézetek pedig' az egyházoknak tanít6kat nevelnek. És az
itten elmondott és felsorolt tanintézetek képviseltetéséről nincsen gondoskodva.

*) Szomorú volna, ha a nevezett intézetek érdekeit a zsinaton senkisem hordana szivén.
Sokan érdeklődni fognak ott a népoktatás ügye iránt. Csak az a kár, hogya szakszerit kép-
viseltetésrűl nincs gondoskodva. Szerk.

*) Ilyenekről azonban, mint evang. iskolákról alig' szólhatunk. Szerk.
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Bántó és sérelrnes <1 népoktatási tanintéhetek munkásuira nézve a zsinat
rendező bizottság azon eljárása, hogy az ő képviseltetésüket széba sem hozták,
őket egyszerü~n _mellőzték és kihagyták, mi-ntha nem is tartoznának 'az ágo ev.
egyház kötelékébe.

Történeti valóság, hogy a tulajdonképeni népiskola a reformatió szelleméből
fejlődött ki. a reformátló szelleméből azért, mert a nagy reformátorok tudták,
tapasztaltak és megvoltak arról győződve, hogy a hitjavitás nagy munkáját csak
úgy' juttathatják a kivánt diadalra, ha a népek milliöinak vallas-erkölcsös nevelé-
séről gondoskodnak, ha a népet az iskolákban a keresztyén tudományok ban oktatják.
Egyházunk történetében a népokt. tanintézetek mindenkor kivál 6 szerepet játszottak.

A népoktatási tanintézetek tanítói és tanárainak a zsinatról való teljes kiha-
gyása bán t ó é s R ére 1m es. Annak a nagy és tekintélyes testületnek képvisel-
tetéséről okvetetlenül kellett volna gondoskodni. Nem -szeretem még gondolatban
sem hinni, hogy ma már csak frázis volna az a mondás, hogy" aZ iskola az egy-
háznak veteményes kertje". Pedig, sokan sokszor hangoztatják e mondást, de úgy
látszik az ajkak a nélkül mendják ki, hogya szív érezné. Azoknak a veteményes
kerteknek munkásait sehol sem m élt á n Yo 1j á k kellőleg, sőt valljuk meg- os.zin-
tén, a tanítók még mindig 1 en é zet t é s ell ens zen ves egy é-n ele 1*)
Tettekkel kellett volna az esperességek és kerületeknek megmntatni azt, hogy az
iskola az egyháznak édes gyermeke, és a tanítók az egyháznak elsőrendű munkásai,
a kik kevés dijjazásért a legáldásosabb és legüdvösebb munkát végzik; mert
nevelik és oktatják a leendő egyházhiveket ; és a magyar hazának is hű fiakat
nevelnek.

A zsinat tekintélye csorbát nem szenvedett volna, ha a népoktatási taninté-
zetek képviselői is megjelentek ottan, de sőt tisztán a szakdolgok miatt okvetet-
lenül szükség lett volna rájuk.

Ha minden kerület saját kebeléből h áro m - hál' o m képviselőt választhatott
volna a szerint, a miut az illető kerületben a három-féle népoktatási tanintézet
megvan, igen helyén való és méltányos dolog lett volna, mert ezen ténykedéssei
dokumentálva lett volna a nép oktatási tanintézetek fontossága, és meg lett volna
mutatva az, hogy az illető iskolák tan férfiai nem nézetnek le, hanem megbecsül-
tetnek mint az sgyháznalr hű munkásai. A képviseltetés megadásával a tanít6ság
tekintélye nagy mértékben növekedett volna, és a tanítók lelkében a munkaked v
csak fokozódik, mert erkölcsileg kitüntetve érezték volna magukat.

Ha a zsinati törvények magukban foglalják a népiakolák, a polg. iskolák és
tanítóképző-intézetek szervezetét, a tanítók és tanárok képesítését és alkalmazását,
szöval, ha a népoktatási tanintézetekről is lesz szö, nem lesz senki, a ki szak-
véleményt mondjon, mert 'ezen iskolák beléletét csak az ott müködő szakférfiak
tudják és ismerik.

Ezen bajon segíteni már csak a zsinat segithet Ha a zsinat befogja' látni,
hO/1 a népoktatási tanintézetek képviseltetése jogos és méltányos dolog. ha meg
fog győződni arról, hogy azon iskolák képviseldiré okvetlenül szükség lesz, az
illető iskolák tárgyalásánál jakkor intézkedhetik, hogy korületenkint 3--3 tanférfiú

*) Ha volnának is oly sajnos kivételek, azt az állítást, hJg·y a tanitót a. társadalom
lenézi, általánosítani nem lehet. Szerk.
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31. illető nép oktatási taniutézek kép viselésére is választassék, hogy ne mondhassa
az egyházqak számban legtekintélyesebb és legtöbb tagot számlál6 testülete. se,
hogy r6luk a nélkül alkottak törvényt, hogy megkérdezték volna. őket. Ha pedig
a zsinat nem látja be szükségét a népoktatási tanintézetek képviseltetésének, akkor
néma resignáti6val kell várnunk az egész zsinat eredményét, és meg kell nyugod-
nunk abban, a mit r6lunk végezn ek nélkülünk, akkor az idő rövidsége miatt csak-
ugyan nincsen más teendőnk, mind a mit fentebb is mondottam: el fog a el ni a
győrmegyeiek .Emlékiratát" és az ott elmondottak és kértek-
nek meg h a II gat á s á t é s tel jes i t é s étk e II a z sin att 6 1 e spe r e s-
ségekként zsinati képviselőink utján kérnünk. Mert ma már
központi bizottságnak, vagy kerületi értekezletnek, vagy plane országos értekezletnek
összehivása és rendezése, teljesen lehetetlenség. Lehetetlenség pedig azért, mert
egy nagyobb szabású gyülésnek előkészitése, és az előmunkálatok megalkotása sok
időt és nagy munkát igényel, nekünk pedig a zsinatig már nincsen időnk, és tár-
gyalásra kitüzendő munkánk is csak egy volna, a győri esperességi tanit6k nEmlék·
irata". De azért mi ne szünjünk meg folytonosan tárgyalni sérelmünket, éli adjunk
kifejezést Jesujtó fájdalmunknak és azon megaláztatásnak, (?! Szerk.) a melyben úgy, azon
iskolák, a melyben működünk, úgy rui, mint azon iskolák munkásai részesültünk -,
A nép oktatási .tanintézetek munkásai nem lenézésre és megszégyenitésre, hanem
szerétet és becsülésre méltők, a tanít6ságot is a zsinatnak szerétettel kellett volna
magához emelni, és azzal is megmutatni, hogy az ágo ev. egyetemes egyháznak
a népiskola igazán veteményes kertje, és hogy annak kertészei a tanít6k az egy-
háznak becsült és számot tevő munkásai.

Bár csak akadna valaki, a ki meghallgatna bennünket és jogos ügyünket
illetékes helyen is sz6vá tenné.

Ha egyházunk szabad egyház, akkor az egyház minden munkásának az őt
megillető szabadságot biztositani, és őket a megillető jogok gyakorlásába be-
helyezui, elengedhetetlenül fontos és szükséges.

Mi a nagy szolgálatokért, és a számos kötelességek hű teljesitéséért cserébe
méltányos és' igazságos jogokat kérünk. Ezen jogokra érdemesekké is tettük
magunkat, mert nyomaszt6 anyagi viszonyaink mellett is hiven, lelkiismeretesen és
pontosan teljesítjük kötelességünket azért, hogy ágo ev. egyházunknak vallásos,
buzg6 és áldozatra kész híveket, a magyar hazának pedig becsületes, munkás és
sorsukkal· megelégedni tud6 polgárokat neveljünk. .

Őseink zsinatairól a tanít6ság képviselőit sohase hagyták ki, adassék meg
jelenleg is az a jog, hogyanépoktatási tanintézetek is küldhessenek kerületenként
képviselőket, A tanítóság tekintélyének emelése érdekében is megtehető annyi,
mert az anyagi áUapotoknak jobbra fordulását úgy sem várhatjuk és remélhetjük.

Felemeltük esdő szavunkat, bár lennének, a kik azt meghallgatnák. Bár
találnának őszinte szavaink viszhangra ; mert a némaság, ügyünk és törekvésünknek
bukását jelenti!

Gy. S.
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Pali öcsémnek.
IX.

(Lakoma a felügyelőnél. Az első szerelem.)

A kegyeletteljes hangulatot a vizsga befejezte után Csepregi Lászl6 felügyelő
vendégszerető házában kedélyes vidámság váltotta fel. Régen nem láttam oly
szép egyöntetü társaság ot oly fesztelen, ésmagyarosan őszinte modorban mulatni.
Mig ti fiatalok táncz és társas játékokban enyelegve messze üztétek a gondok
felhőit, mi idősebbek - mivelt társaság szokása szerint - száz meg százféle
beszédtárgy felett elmélkedtünk, vitatkoztunk. Alkalmam volt e. köz ben á társa-
ság egyes tagjainak jellernérő 1 - a mennyiben ily rövid ismeretség folytán lehet-
séges - egy-egy kis képet alkotni. A házigazda és neje kétségkivül igen barát-
ságos, előzékeny és úgy látszik szorgalmas, munkás emberek. De ezen nyájasság-
nak, előzékenységnek magva nem önzetlen szeretet, hanem egy kis adag nagyra-
vágyás. Nem elégesznek meg annak tudatával, hogy ők a község első birtokosai,
hanem szerető gonddal iparkodnak azt ki is mutatni, hogy senki ne kételkedjék
benne. A szerepvágyra vezethető vissza az egyházi közügyekben tanusitott tevé-
keny részvét is. Ez az észrevételem alkalmasint visszatetsző hatást kelt benned,
ki eszményi világban élve nem is képzeled, hogy az emberek buzg6ságának a
közügyekben az ügy iránti lelkesedésen kivül egyéb oka is lehet. De ne keserítse
el lelkedet, amit megváltoztatni nincs hatalmadban, hanem résen légy oly esetek-
ben, ha ez a nagyravágyás történetesen olyan irányt vágna be, mi az iskola szer-
ves, természetszerü fejlődésével, haladásával ellenkeznék. Megtörténhetnek például,
hogy e szerep vágy oly kiadásokra ösztönözné a gyülekezetet, melylyel alkalmasak
lennének ugyan a világ dicséreteit kiérdemelni, a felügyelő nagyravágyásának hi-
zelgő tömjénezést felidézni, de más sokkal szükségesebb kellékek rovására. R6za
leányuk háziasán van ugyan nevelve, de aligha csalódom azon véleményemben,
hogy szivecskéjét magas vágyak, regényes hajlamok nyugtalanitják s ábrándos kék
szemei tündéri légvárak csa16ka képein éldelegnek. Különben az egész háznép,
szülők és gyermekek kedves, élvezetes társaskör] nyujtanak. A nagyravágyás még
nem győzte le sem a takarékosság sugallatát, sem a sziv j6ságát. Csak az az
egy vágyuk, hogy elsőségük hirnevén csorba ne essék, azontul átengedik a tért a
sziv veleszületett szeretet indulatának.

Szerencséjük és szerencséje az egész közönségnek, hogy akik velük verse-
nyezhetné'nek az elsőségért, a lelkész és a Gáti' család, szilárd anyagi és erkölcsi
állásuk öntudatában megnyugodva legkisebb törekvést se mutatnak az elsőség el-
vitatását csak meg is kisérleni, • A lelkész nejével és gyermekeivel egy oly falusi
lelkipásztori családnak tünt fel előttem, minőket egyházi irodalmunk egy-egyava-
tott költőjének képzelete fest az olvasó elé. A lelkész maga csupa szelid ség és
igénytelenség, de nyilt szemeiben erős és erélyes lélek tüze, nyugodt öntudat
rendithetien bátorsága világol tiszteletet parancsolva az Isten igéjének felszentelt
hirdetője iránt, lefegyverezve a hiuság és bün szárnyszegett erőlködéseit. Olyan
tekintet, melynek nézését az álnokság és a gonosz indulat. nem képes elviselni.
Beszédjében alapos képzettség, széles ismeretkör, léleknemesség és mívelt gondol'
kodásm6d nyilatkozik.
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Egyáltalában nem csudálom, ha olyan egyének, mint Kormos Károly, a já-
rásbirósági aljegyző, félénk aggodalommal kerülik a társaságát. Legalább nekem
úgy tetszett, hogy az a fiatal ember, ha a véletlen a lelkész körébe vitte, oly
formán érezte magát, mint a leczkéjét nem tudó tanuló a tanár előtt. Ugy lát-
szott mintha mindig attól félt volna körünkben, hogy őt is megexaminálják.
Sietett társaságunkból a hölgyek körébe, hol annálotthonosabban érezte magát.
Sima előkelő modora, kifogástalan öltözéke, szerfelett élénk csevegési képessége
és kiméletien elfogulatlansága biztositják számára a valóban disz es czimet, misze-
rint ő a vidék első gavalléra. Ugy látszik a házi gazda és Gáti úr előtt is ked-
velt személyiség, eleven mulattatö társalgásaért és mivel ügyesen tud bárkinek
szája ize szerint beszélni és mivel előadasaba szintoly ügyesen, dicsekvés látszata
nélkül képes beleszőni oly dolgokat, melyek őt már a jelenben is igen fontos
személynek tűntetik fel, a jövőre nézve pedig 1>z ő beszédeiből oly csudásan nagy-
-szerü kilátások beláthatlan mezeje káprázik a hallgató szemei előtt, hogy a gyen-
gébb szivüek, és a kik nem szokták embereiket az emberismeret itélete alá vetni,
bizonyos félelemszerü tiszteletet éreznek iránta. Igen számosan nem vetik latba
felebarátaik érdemeit és hibáit, nem is volna helyes, ha ezt mindenki tenn é, mivel
nem mindenkinek adatott erkölcsi erő felebarátját felfedezett hibái, sőt bünei da-
czára is szeretni. Legtöbben örömmel fogadják embertársuk egy, 'két rokonszen-
ves jellemvonását nem törődve a többivel, nem is kutatva, vajon igaz arany-e
mind az, a mi szemünk előtt nyugodni látszik, ragyogni igyekszik. Legyen kedve
szerint, hadd szórja fényét a mennyire képes minaddig, mig az ő szereplése a lélek
nyugalmára s a megállapodott viszonyok egyensulyára nézve közönyös, Imeretes,
hogy aki aztán a határvonalat szigoru és éber figyelemmel megőrizni nem képes,
a hiú ragyogványnak rendesen áldozatául esik.

Gáti Ferencz bácsi azon rendkivül higgadt, nyugodt lelkűlétü emberek közé
tartozik, kiket lelki nyugalmukból sem vágyak, sem aggodalmak nem képesek egy
könnyen kimozdítani. Lelkiismeretes munkásság, élénk kötelességérzet, jószivüség
és magas értelmiség képezik tapasztalatom szerint jellemvonásait. Rendkivüli
nyugalma közönynek, majdnem könnyelmüségnek látszik, de csak látszik, a hol
komoly érdekekről van szó, ott önálló meggyőződéssel, férfias bátorsággal és alapos
gondolkodással lép sorompóba elvbarátai és övéi mellett ellenfelei ellen. Válságos
helyzetekben szilárdabban áll, és jelleme több biztositékot nyujt, mint házigaz-
dánknak sokkal magasabb tisztelet' által- környezett alakja.

Neje igazán tiszteletgerjesztő matrona, kinek közelében olynemű érzelmek fógják
el az embert, mintha saját édes anyjával beszélgetne. Szivjósága bizalmas otthonos-
ságot, tiszta léleknyugalmának méltósága kegyeletteljes tartózkodást gerjeszt. E
kristálytiszta szenvedélytelen léleknek alkalmasint igen éles, természetszerü ösztöne
van az emberek megitélésében. Külső ragyogvány nem, kápráztatja szemeit, közö-
nyösek előtte az embernek esetleges kiváló tulajdonai, melyeket születés, vagyon
vagy állás aggattak reá, a sziv nemességében, a jellem határozottságaban keresi
az ember maradandó értékét. Igen hiszem, hogy ilyennek nevelte Juliska lányát
is, kiről talán elég lesz annyit mondanom., mert szeretetre méltó tulajdonai szived
mélyébe vannak vésve.
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Képzeletu, hogy midőn a vidéknek elismert első gavalléra, ki talán az ellen-
állhatatlanság hírében is áll, mint az ilyenek rendesen, ki ezt magárói okvetlen
hiszi, ott kalózkodik szived féltett kincse körül, melyet most még csak egyedül
magad mondhatsz magadénak, képzelem, hogy e látványt szivednek kinos vergő-
dései közt nézed s fájdalmad lángját még éleszti azon körülmény, miszerint azt
még elárulni sincs jogod. Türj,' remélj és igyekezzél biz va saját értékedben.
bizva szent érzelm ed tárgyának angyali jellemében. És ha mégis úgy volna meg-
irva a sors könyvében, - a mit nem hiszek, de hát az ember szivének, érzel-
meinek titkai kimagyarázhatlanok, ha mégis úgy határoznának feletted azok, kik-
nek elhatározásától lelked üd vét várod, hogy ebbeli reményeid örökre e.némuljanak,
ebbe is ép úgy bele kell nyugodnod, kedves öcsém, mintha menyasszonyodat,
mintha forrón szeretett nődet a halál kérlelhetlen keze szakítana ki karjaid közül.

Nincsen olyan puszta inség, A halandó egy tenyérnyi
Hogy magának benne, Zöld virányt ne lelne.

Én azonban erősen hiszem, hogy összehasonlítva magadat azokkal, kik ve-
télytársaid lehetnének, bizván a jó emberek itéletének igazságos voltában, bátran
elmondhatod azt, a mit a Fekete Gyémántokban .Tókai Berend Ivánja mondja,
nagy hűhóval alakult s az ő szerény vállalatát erősen veszélyeztető részvény társa-
ságra: "Tulélem én e halhatatlanokat !" Isten adja, hogy úgy legyen! Isten veled!

Sass Já.nos.

Természetrajzi tanítás a népisk. VI. osztályában.
(Folytatás és vége).

B) Takarmányúl szolgálók.
7. N y u l sz apu k a. Gyökere elágazó. Az egész növény finom szőrös.

Szára magános felegyenesedő, felül néha mellék ágakat hajtó, fűnemű 1-2
dm. magas. Levelei egyenlőtlen szárnyasak, ép szélüek, tojásdad alakuak,
Pártak gömb alakot képeznek. Virágok halványsárgák. Pillangósak. Csésze
egy levelű 5 fogú. Porzó 10. Egy falkás. Virit május-j uniusban. Található
ezen növény vadon, hegyi réteken, dc szántó földeken mint kitűnő takar-
mányt vetik is. Régibb időkben a gyógyászatban sebek orvoslására használták.

8 Köz ö n ség esi ó her e. Gyökere elágazó, fásodó, évelő. Szára fel-
egyenesedő fűnemű, csupasz. Levelei hármasak, igen ritkán négyesek egy kö-
zös kocsánon, tojásdadok, ép szélüek, Virágai gömböt képeznek, Piros színüek
Pillangósak 10 porzóval. Két falkasok. Virit májustói szeptemberig. Található
elvadulva réteken nagy mennyiségben, de mint kitünő takarmányt szántó föl-
deken vetik. Nyersen és megszáritva használják. Jó tulajdonsága, hogy egy-
szeri vetés 2-3 évig eltart, ,s évenként legalább háromszor kaszálható. A ló-
herének igen sok faja van, a. melyek mind jó takarmányt adnak. Müvelik
szántó földeken még a fe hér virá g ú ló her élés a szőrös hu s sz in ű
ló her é t is.

A többi szám os lóhere réteken, mezőkön terem vadon kisebb nagyobb
mennyiségben.
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9. Kék cs i·g a c s Ö (luczerna) Gyökere elágazó, fásodó, évelő. Szára
felegyenesedő elágazó csupasz. Levelei hármasak egy kÖZÖ3 kocsánon, tojás
hosszúdadok, csipkés szélÜek. Virágai fürt alakot képeznek, lila szinűek, pillan-
gósok, 10 porzóval 2 falkások, Hüvelyei csigamódra 2-3 tekeredéssel. Virit
junius-szeptember. Található réteken, árkokon elvadul va, de mint kit~nő ta-
karmányt nagyban tenyésztik is. Haszna s tulajdonsága ugyanaz, mi a réti ló-
heréé. Ennek is vannak fajai, ilyen a kom 1ó s c.sig a cső futó szárral apró
sárga virágokkal ; a sár ker e p cs iga cső, mely a kékcsigaesőhöz hasonlit
de virágai gömbös alakúak és sárgák. Mind a két faj vadon is terem, de né-
hol mint a két csigaesőt termesztik is takarmányul.

10. Som k o r ó vagy méz ker ep. Gyökere elágazó, fásodó, évelő
szára felegyenesedő ágas, néhol1m. magasra is megnő, csupasz. Levelei
hármasak, a kék csigacsőhöz igen hasonló. Virágai hosszú fürtöket képeznek
éssárga színűek. Pillangósak. 10 porzóval. Két falkások. Virit junius-szep-
tember. Található réteken, utak mellett, árkokban. szántóföldeken. Igen jó
takarmány. Néhol nagyban termesztik is mint takarmányt. Ennek is van több
faja. Ilyen a fe hér méz ker ep, mely az előbbihez egészen hasonló, csak-
hogy virágai fehérek. Orvos sz erűl is használják.

11. Sza r vas ke r e p. Gyökere elágazó, fásodó, évelő. Szára heverő
csupasz. Levélkéi csupaszok visszás tojás idomúak, ép szélűek. Párta sárga
ernyő alakú. Pillangós 10 porzóval. Két falkás. Virit május-szeptember.
Található réteken, utak mellett: A hol ezen növény terem, ott jó a talaj.
Rét és legelő készitésnél ezen növényt nagyon használják rnert jól nő és jó
takarmányt ad.

12. K e cs ker e gól y a.") Gyökere elágazó, fásodó évelő, Szára csupasz
elágazó. Levelei páratlanul szárnyaltak. hosszukás lándzsásak hegyesek, épszé-,
lűek. Pálhái széles lánc1zsásak. Virágai fűzért képeznek, s oly hosszuak, mint
a szárnyalt levél. Virág pillangós, Porzó 10. Egy falkás. Virit julius-augusz-
tusban. Található nedves talajon. Ezen növény jó takarmányt ad, azért rét
készitésnél nagyon felhasználják.

13. Ern y ő s pat k ó c z i m. Gyökere elágazó, fásodó, évelő, Szára el-
terülő. Levelei párosan szárnyaltak 5--7 pár levéllel. Virágai sárgák 4-8 VI-

rágú ernyőben. hosszú kocsánon. Pillangós, 10 porzóval. Két falkas. Virit
majus=-juniusban. Található soványos kövecses, sziklás talajon. Ezen tulajdon-
ságáért sovány talajok begyepesitésére igen alkalmatos. Jó eledel az állatoknak.

14. Bal t a c z i m. Gyökere elágazó fásodó, évelő. Szára felegyenesedő .
kissé szőrös. Levelei párosan szárnyaltak 5-9 pár levéllel. Tojás hosszúda- -
dok, ép szélüek, Pálhái összenőttek. Virágai rózsa színűek. Hüvelye czikkes
(rekeszekre öntött) lefüggő. Virit julius -augusztUsban. Található ,hegyi réte-
ken, legelőkön. Igen jó takarmányt ad, azért művelik is.

15. Esz par zet t. Gyökere elágazó, fásodó évelő. Szára felegyenesec1ő
Az egész növény finom szőrös. Levelei páratlanul szárnyaltak, 13-25 pár
levélkévcl. Hosszukas tojásdadok ép széluek, A virág fürtöt képez. Párta

*) Hát nem volna e növénynek értelmesebb neve 9
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rózsa sztnű lilaszín erekkel. Pillangós 10 porzóval, két falkas. Virit május - jn-
iius. Található úgy sík rnint dombos réteken, árok partokon. Ezen növény
is némely vidékeken nagyban termesztetik mint kitünő takarmány.

16. Abr ak bab ó. (bükköny.)*) Gyökere orsó idómú, húsos, egyevl.
Szára felegyenesedő, néha elágazó. Levelek párosan szárnyalt ak, szőrösek, to-
jásdadok, felül esorba végüek. Virágjai magánosak. vagy párosak, pirosak.
Pillangós 10 porzó val. Két falkával Virit julius-augusztusban. Található va-
don réteken, vetésben. Azonban szántóföldeken nagyban tenyésztik, különö-
sen zabbal keverve mint takarmányt. Ennek is igen sok faja van, leggyako-
ribb a lila színű vírágú. - Gye p iJ bab ó, a sárgás fehér fürtös virágu p a-
m o n i bab ó, és a nagy sárgás fehér vitorlás 11 agy v írá g ú bab ó, Mind
a három jó takarmány.

17. V á 1to z ó kor o n ill a. Gyökere elágazó, fásodó, évelő. Szára he-
verő, vagy végén felegyenesedő, fűnemű csupasz. Levelei párosan szárnyaltak
10 pár levélkével, melyek tojás hosszúdadok. Virágai ernyőt képeznek. Szi-
nök fehér, pirossal pettyezve. Virit junius-augusztusban. Található réteken
árkokon, utak mellett. Mint jó takarmányt rétek készitésénél igen alkalmazzak

18. Bók a b a g oly csa. Gyökere elágazó. fásodó, évelő. Szára heverő
vagy felegyenesedő fűnemű, rásimult szőrös, Levelei szintén szőrösek, úgy,
termése is. Páratlanul szárnyaltak. A levélkék tojásdad lándzsásak. Virágai
hosszú nyélen fürtött képeznek, sárgás fehérek. Pillangósok, 10 porzó val, két
falkások. Található réteken, bozótokban. Virit junius-juliusban. Igen jó ta-
karmányt ad, ezért réteken felhasználják.

19. Par 1 agi b ü k k ö n y. Gyökere elágazó, fásodá, évelő. Szára kúszó
fűnemű, csupasz. Levelei nincsenek csak pályhái, melyek tojás hosszúdadok,
ép szélűek. A levélnyél kacsban végződik. Virágai furtöt képeznek, sárgák.
Pillangósok. 10 porzóval. két falkások. Virit junius-juliusban. Található bozó
tokban, szántóföldeken, vetésben, hol a gabonára kúszik s azt lenyomja. Ré-
teken szeretik mert jó takarmányt ad.

20. T a vas z ile d nek. Gyökere elágazó, fásodó, évelő. Szára felegye-
nesedő, elágazó, fűnemű, csupasz. Levelei csupaszok, páratlanul szárnyaltak.
2-3 pár levéllel, tojásdadok, hegyesek. Virágai fürtöt képeznek, sötét hla
szinűek. Pillangósok, 10 porzóval, két falkasok.

21. T ö vis esi g 1í c z e (Gilicze tüske). Gyökere elágazó, tövises. A tö-
visek párosan álnak. Levelek tojás hosszúdadok csupaszok, csipkés szélűele.
A virágok a szár hosszába vannak elhelyezve. Rózsa színűek. Pillangósok, 10
porzóval. egy falkások. Található legelőkön, árkokon, utak mellett, réteken
Virit julius-augusztusban. Fiatal korában az állatok megeszik, de mikor szára
s tövisei megkeményednek, nem eszik meg. Ez az egyedüli haszontalan nö-
vény a mi pillangósaink között. Ezt Írtani is szekták, hogy el ne szaporod-
jék. Szára és gyökere az állatgyógyászatban használtatik.

c) Min ter' dei - fák é s cse r j é k.
22. A k ö z ö n ség es á k á c z. Tekintélyes fa. Levelei páratlanul szár-

nyaltak 11-27 pár levélkével, tojásdadok. Pálhák helyett tüskéi vannak, me-

*) Az az "ahrak babó" a bükköny mellől bátran el is maradlntna ! Bzerk.
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lyek a levélnyelek tövében párcsak. Virágai hosszú fehér fürtöt képeznek.
Pillangósak, 10 porzóval, két falkások. Az akáczfát, mert gyorsan ni), igen jó
fát szolgáltat, s minden talajban tenyészthető, igen nagyra becsüljük. Fája
tüzelöi'tl és butorfának egyaránt alkalmas. Leveleit az állatok szeretik megenni.
Virit május-júniusban. Található utak mellett, erdőkben, utczákon stb. Az
akácznak van 2 nemesitett faja is: a g ö m ba k á c z," és piros akácz.
Ezen két fajt utczák, terek díszitésére használják.

23. Köz ö n 8 é g ess e p r ő za n ó t. Cserjésedő növény. Szára felálló,
szegletes. Levelei a száron és ágakon hármával, vagy egyesével vannak. A
szár és levél csupasz, hüvelyei azonban szőrösödők. Virág sárga, a levelek
hónaJjában. Pillangós, 10 porzóval, egy falkás. Található erdőkben, néhol dísz-
kertekben is. Virit május-juniusban. Ezen növényt oly helyeken hol vadas
kertek vannak, nagyban tenyésztik, azért, hogya nyulak s egyéb vadaknak
élelernül szolgáljon.

24. Fe ket ed ő z a not. Cserjesedő noveny. Szára felálló elágazó. Le-
velei a száron hármával állanak csupaszok, ép szélűele. Virágok hosszú kúp

alakú egyenesen felálló fürtöt képeznek, s aranysárga színüek. Ha letöretnek
akkor megfeketednek. Virág pillangós 10 porzó val, egy falkás. Található hegyi
erdőkben, de kis kertekben is elöfordúl szép virágzatáért. Virit június-júliusban.

25. Re ket t y e. Cserjésedő bokor. Szára felálló, elágazó, henge-
res, csupasz. Levelei tojásdad lándzsásak, ép szélűek, Virágai a szár végén
hosszan vannak, elhelyezve, sárgák. Pillangósak 10 porzóval, egy falkás. Ta-
lálható erdei vágásokban. Virit juliusban. Ezen növény egyike a l.egközönsé-
gesebb festő növényeknek. Fiatal ágaiból sárga festéket készítenek. Fiatal
hajtásait az állatok is megeszik.

D) Mint diszfák és cserjék.
26. Fái za n ó t (Sárga akacz) Tekintélyes fa. Levelei hármasak, tojásda-

dok hegyesek ép szélüek, Virágai hosszú fürtben lekonyúlók, 'aranysárgák,
pillangósak, 10 porzóval, egy falkasok. Található dísz kertekben szép virágai-
ért, de néhol erdőkben is előfordúl. Virit május-juniusban. Fája, mely igen
értékes,' az esztergályosok által dolgoztatik fel.

27. Nag y bor s ó cse r j e. Közép nagyságú fává növi ki magát. Le-
velei párosan szárnyaltak. 4-6 pár levélkével, melyek alul molyhosak, felűl
csupaszok, tojásdad ok, hegyesek. Virágai a levelek honaljában 5--10 virágú
ernyőben állnak. Sárga sztnűek, pillangósok, 10·porzóval, két falkasok. Talál-
ható kertekben, mint dísznövény. Virit májusban. Eredeti hazája Szibéria.

28. P ukk ant ó du d a f ü r t. Cserje. Levelei páratlanul szárnyaltak. tojás-
dadok, tompa végűek, ép szélű ek, csupaszok. Virágai hosszú nyélen csomóban
állnak. Sárga szinűek, pillangósak, 10 porzó val két falkasok. Hüvelyei nagyok,
felfúvódottak Található kertekben mint dísz cserje.Virít junius-augusztusban.

29. Cse r jes - Kim inc s.*) Cserje. Felálló ágakkal. Levelei páratlanul
szárnyaltak, kerűlékesek épélüek. Virágok hosszú sűrü fürtöt képeznek, sárgás

*) Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül ezeket a nyakatekert elnevezéseket. Újablinövény-
tani kézikönyveink már iparkodnak minél jobb, igazi magyar neveket használni, vagy ha nincs
megfelelő népies magyar szavunk, megtartják az idegen eredetit elnevezést. Népiskolában a
tisz.t« nyelvhasználat különosen szem előtt tartandó. Szerk,
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barnák, a vitorla ibolya szűiú. Pillangós, 10 porzóval egy falkás. Található
dísz kertekben. Virit május-júniusban. Észak-Amerikából származik.

30. 1 n dig ó cse r j e. (festő -indigó) Cserjésedő növény, melynek hazája
Nyugat-India. Levelei páratlanul szárnyaltak, virágai sárgák, vagy pirosak, a
a levélnyelek hónaljában apró fürtökben. Ezen növény fiatal hajtásaiból egy
festéket, az u. n. indi gót készitik, melyet a ruha festők, kék festésre hasz-
nálnak. A festéket a következő módon készitik. Az ágakat még virágzás előtt
lernetszik, s nagy kádakba viz alá teszik. A viz az ágaktól sárg-ás szinű lesz,
de a viz tetején kékes háb képződik. Ezen vizet azután kisebb edényekbe
eresztik holl-2 óra hosszáig erősen kavarják, hogy minden része érintkezzék
a levegővel. Az ágakból kívá It festő anyag, ezen keverés által a levegő éle-
nyével egyesül, oxydálodik, s ez által kék színt nyer s az edény fenekére
üllepedik. Mikor egészen le van üllepedve, akkor a vizet róla leontik, s egy
ideig még meg is főzik. Ekkor kis zacskókba rakják, kísajtolják, _ darabokra
metélik, s lassan szárogatják. Igy készül az indigó. Ezen száraz darabok
jönnek kereskedésbe.

Az indigót a hollandok hozták a 17 -ik században Ázsiából Európába.
Ez időtől fogva az indigó nagy elterjedést nyert, a ruha festészetben. Azon
indigó mennyiségének, a melyet fogyasztanak értéke megközelíti évenkén
a 25-30 millió forintot.

Márton József.

A vasi közép egyházmegyében
iskoláztatass nagyon

az a «legolcsóhJJ
drága.

Az •Evang. Népiskola- szept. havi füzetében a dunántuli ev. egyház
kerület közgyüléséről szóló tudósítás azt mondja: hogy a statisztikai adatold
magokban véve keveset is mondanak és nem is szolgálnak mindig -hl! tájé
koztatóul.

Távol van tőlem az ugyanezen füzetben a kerületi iskolai ügyről köz-
lött statisztikai adatok hitelességét kétségbe vonni, de az bizonyos, hogyazol
nem mondanak el mindent (nem .is mondhatnak el mindent), a mi egészen hLl
tájékoztatáshoz szükséges.

Azért a hány helyen kerületi gyüléseinket tartjuk, annyi helyen immá'
bátor voltam a kerül. isk. statisztikához tájékoztatóul hozzá tenni, a mit egy
házmegyém reputatiója végett felhozni szükségesnek véltem és a minek elmori
dását az egyházkerület mindannyizsor kegyesen megengedte, hogy t. i. a vasi
közép egyházmegyében sajátiagos viszonyok vannak, melyek valamennyi többi
egyházmegyéink viszonyaitói elütők, Mivel pedig a kerületi iskolai statisztika

-kiimeritő jelentés formajában az -Evang. Népiskola- hasábjain is megjelent,
legyen szabad a tisztelt olvasóközönség azon része kedvéért, a mely a kerü-
leti gyüléseken tájékoztató szózatomat nem hallotta, egyet-mást itt elmondanom.

A vasi közép egyházmegye «magyar vidéki- iskolai, azaz Répczelak-
Csánigtól nyugotra s délnyugatra egészen a magyarósdi gyülekezetig elterül"
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8 hitközségünk isk. statisztikája a kerület többi egyházmegyéjének statisztikai
képé hez hasonló. Itt t. i. gyülekezeteink kisebb lélekszámmal birnak ugyan,
de kompaktabb egészet képeznek, itt sem a területi viszonyok, sem a talaj
meddősége nem gördítenek a rendes iskoláztatás elé akadályt; ámbár vannak
itt is szegény leányegyházaink.

E nyolcz gyülekezetben a lélekszám 6524, a tanköteles gyermek 14·61,
iskolába jár 1460, az az 100%. E gyülekezetek egyike sem 411 tehát. e tekin-
tetben hátrább, mint a kerület legelső gyülekezete a Sopron városi."),

Túltömött iskolánk itt csak egy van t. i. a szegény, de buzgóságában,
áldozatkészségéhen példás magyarósdi gyülekezete, a hol 116 gyermek jár
a nundennapi iskolába. Nem szabad azonban feledni, hogy e gyülekezet immár
350 frt évi összeg erejéig megadóztatta magát, hogy idővel egy második tan-
termet épithessen, és nem szabad feledni, hogy összes királyi adója csak
1549 frt, 500 frtot vévén fel a már meglevő tanítói állomás fentartására szük-
séges összegül, már eddig is kir. adójanak 32%-át fizette iskolai adóba.. ehhez
járul a papi fizetés, a gyülekezet egyéb (de nem iskolai) szükségletei, noha még
a 350 frtból a megfelelő .... mindez kerékszámban a kir. adónak 100%-a. Senki
sem foghatja reájok, hogy vallásuk nekik nem drága, talán azzal se sötétit-
hetők be, hogy az iskoláztatás nálunk olcsó.

Ha valaki összesíti esp erességem ezen »magyar vidéki- iskolainak statisz-
tikajakint a kerülethez beadott adatokat, azt fogja találni, hogy ezen vidéken
az iskolák összes kimutatott évi jövedelme 9350 frt, az iskolába bejáró 1460
gyermek szám ával s viszont a 6524 főnyi lélekszámmal elosztatván, e vidéken
egy gyermek taníttatása 6 frt 40 krba kerül, miből egy lélekre 1 frt 43 kr.
esik. A városi gyülekezeteket nem számitva, az egyházmegyék közül aránylag
legköltségesebb az iskoláztatás Zalában, ez után pedig nyomban a vasi közép
egyházmegye «magyar vidéki iskoláiban ».

Az egyházmegye délnyugoti részét tevő vend vidéki 6 gyülekezet nagy
része terméketlen talajon terül el; a nép tavaszszal kivándorol Slavoniába
kenyerét keresni nyári munkával; a községekben a házak, min t hegyes vidéken
szokás, elszórva épülvék, az egész határban elterül a falu. Ebből következik
aztán, hogy egyrészt kevés az iskola, és. a mi iskolák vannak, azok tul vannak
tömve, másrészt meg, hogy sok gyermek van, mely feltéve, hogyatultömött
tantermekbe még beleszoritható volna, koránál, testi gyengeségénél, az idő
viszontagságainál, az iskola távolságánál fogva, hegyen völgyön keresztül nem
járhat be iskolába. Az iskolaztatásnak, a rendes iskoláztatásnak itt valójában
áthághatatlan hegyek, áthidalhatatlan mélységek állanak utjába. Innen van,
hogy 900 iskola köteles van kimutva, mely iskolába nem jár be! Innen szar-
mazik a kimutatott sok-sok iskolamulasztás '. 6800 mulasztás körül, melybő I
büntetendőnek csak 200 találtatott I Innen van végül, hogy a kerületi isk.
statisztika kiszámitotta - (és jól számított) miszerint az egyházmegyében a tan-
kötelesek közül csak 78'7% jár iskolába.

*) Sőt talán előbbre, mert azt hiszem, ez egyházközségek mindegyikében van ismétlő-
iskolázás, a mit Sopronban híréből se ismernek! Szerk. .
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Épen nem ,lehet mondani, hogy ezen háladatlan talajon nagy szétszórt-
ságban elterülő gyülekezetei nk a népnevelés ügyében semmit se tettek volna.
Sőt 1868. óta nagyon is sok történt itt. A hat gyülekezetben négy új, rendes
tanítói állomás szerveztetett, egy helyen második tantermet épitettek. elismer-
vén ez által, hogy' új tanítói állomás szervezése sziikséges, egy másik gyüle-
kezeternben megindíttatott a mozgalom egy második iskolaterem felállítására;
a magas kormány sok helyen állitott fel állami iskolát, községi iskolák is léte-
sültek, a hol a felekezetek nem lettek volna képesek iskolát fentartani. A
jelenben is sürgeti a tanfelügyelő három helyen is az evang. hitfelekezeti
iskola felállítását. De micsoda ez ennyi tenger népnek l Más felől honnan
vegyünk pénzt itt e pusztában. Hogy annyi gyermekünk rendes iskoláztatás
nélkül marad, e miatt bizony azon a vidéken az iskoláztatás méreg drága, mert
e nembeli megfogyatkozásoknak meg se lehet mondani az árát, csak a kárát.

(Folytatása következik). Kund Samu.

Az iskolai mulasztas ok.
Hogy a rendetlen iskoláztatás mily bénítólag hat a tanító működésére, tudjuk

mindnyájan s hogy mennyire rendetlen az iskoláztatás még most is daczára az e czélra
hozott törvényesnek, azt sem tagadhatja senki, a ki különösen a falusi, viszonyokkal
ismerős. Az 1868-iki népiskolai törvény- általánosan kimondja a népiskolai tankö-
telezettséget a 6-12 és 15 éve:i! növendékekre nézve. E törvény erkölcsi alapon
álló intentióját még senki sem akarta kétségbe vonni, de ha az eredményt tekint-
jük, sajnálattal kell bevallanunk, hogy az nem felel meg a hozzáfűzött remény-
ségnek, - különösen falu helyen nem. Ime illustráljuk.

Szeptember 1. körül kihirdeti az illető egyház lelkésze, hogy ekkor és ekkor
minden tanköteles növendék számára az iskola nyitva áll, kezdődik a tanítás. Az
az kezdődnék, mert hát hára van még a kukoricza és krumpli szedés, mely mun-
káknál a zsenge erőket is igen kifizetőleg lehet alkalmazni és értékesíteni, Aztán
meg itt van az őszi szántás-vetés. Bandi fiam! holnap az ökröket fogod vezetni,
(fiatalok, még nincsenek kitanítva.) S az iskolába küldés csak marad. Halad az
idő, elrnulik a szeptember s a tanító még a következő hónapban sincs abban a
szerencsés helyzetben, hogy az előadást rendszeresen megkezdhetné. A mezei
munka már elfogyott, de most még hátra van a gyermek felruházása. Nincs
csizma, nincs ködmen, elég hosszu volt a nyár arra nézve, hogy a nebulo azokat
elnyűhesse. Ilyen rongyosan pedig csak nem 'ereszthetjük szégyenszemre az isko-
lába. Megvárjuk az országos vásárt, majd ott veszünk neki s aztán ... Isten
hírével!

/ Igy mulik el azután október is s a tanító csak a következő hónapban láthat
igazán a munkához s folytathatja a tanítást egész márcziusig, a mikor azután a
nevezett mizeriák .ismétlődnek. Kelnek a libák, azokhoz őrző gyerek kell, itt a
tavaszi szántás-vetés, ott is elkél a segitség stb. stb. S a tanító egyszer csak
azon veszi észre magát, hogy van is, nincs is abból a 60-70 növendékből, pedig
most .kellenének legjobban, mert jön az ismétlés, de hogy ez 'mi fán terem, arra
ők már nem kiváncsiak. Hogy ilyen körülmények között hazai tanítőságunk nem
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mutathat fel olyan nivón álló eredményeket, mint a szomszéd kultur államoké,
nagyon természetes dolog.

S mit tehet ezzel szemben a tanító?.. Kimutatja a mulasztásokat és -
egyebet semmit. - Az ügyelintézése - a törvény értelmében a politikai
hatóságot illeti, még pedig, hogy egy specziális esetet emlitsek a következő-
képen.

A tanító felterjeszti a kimutatást a tanfelügyelőséghez, a ki azt az alispán
úrhoz juttatja foganatosítás czéljából. S az alispán ráirván, hogy •iskolaszéleileg
megállapítandó és behajtandó" leküldi azt ismét a szolgabir6ság közvetítése utján
a község elöljáróságának. Kérdem már most : mire való hát a törvény? (N em
hagyhatom itt megjegyzés nélkül, miszerint én a törvényszabta birságolásnak fo-
kozatát túlságosan szigorunak tartom. Ez lehet a magyarázata annak az eljárás-
nak, melyet a politikai hatóság a törvénynyel szemben megenged magának. - Ke-
vesebb szigorral szerintem több eredményt lehetne felmutatni.)

Ha a tanító, - a ki pedig legalaposabban vau érdekelve a dologban, mint
közvetlen jobban mondva csak közvetett okoz6ja a szenvedett birságelás-
nak, nem átall belenyúlni a darázsfészekbe, tud va azt, hogy mennyi kellemetlen,
ségnek van kitéve míatta: mért huzódik a politikai hat6ság a végrehajtást61? Igen
egyszerű annak az oka, mert a közigazgstási tisztvise-lők - értve különösen a közsé
gieket - csak kelletlen tehernek tekintik a nevelésügyet. • Se künn, se benn" -
a mint Vargyas mondja - ez a népnevelésügy helyzete a megyei kormányzat
keretében. Igy volt ez legalább ezidáig. Reméljük azonban, hogy az új államo-
sítással e téren is nevezetes haladás lesz konstatálható, ha el nem nyeli az ob-
strukczi6! Ez egy.

És valljuk meg az igazat, nálunk még mostanában - eltekintve a közel-
multban beált a nevelésügy előmozditását czélz6 üdvös társadalmi intézkedésektől
- mcstanában sem divat népnevelési dolgokkal oly mértékben bibelődni, mint a
mily mértékben a magyar állameszme, vallásosság, polgáriasodás s humánismus
érdekében megkivánhato volna. Mert a mig a magyar társadalom intelligensebb
elemei mélt6ságukon al6Iinak tartják az ilynemü dolgok iránti érdeklődést, hogyan
várhassuk addig azt, hogy a plebs szivén hordja legszentebb kötelességének érze-
tét, gyermeke neveltetését! N agyon természetes, miszerint első sorban is a taní-
tónak kötelessége érdeklődest támasztani az iskoláztatás nagy fontossága iránt, de
hogy a tanit6nak ebbeli igyekezete sikert arathasson, szükséges, hogy a társadalom
j6akar6 támogatását ne vonja meg tőle. .

Túlságos érzékenységgel vádolják a tanítot a társadalomnak éppen azon
tagjai, kik a tanítónak működését .népvezéri" épitetonnal szeretik apostrőfálni.
Pedig én azt hiszem, hogy mind az a tanit6, ki a népneveles magasztos eszméjét
szivén hordja, a kiben csak egy kis hivatásérzet és ambiti6 van, az nem nézheti
közönyösen a társadalom eme indolentiáját, melyet a népnevelés ügye iránt tanu-
sítanak. Ilyen dolgokban az érzékenység szarintem nemcsak nem hiba, de kötelesség.

Tudom vannak esetek - elé.g sajnos - hol éppen a tanítók azok, kik a
régi állapotban maradni nagyon kényelmes dolognak látják, kik még a keréknek
rudját is hátul tetetnék, hogy valamikép haladéknak ne tekintessenek, de mig ezek
egyrészt nem érdemlik meg, hogy velük fogla1kozzunk s azt sem, hogy tanítóknak
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neveztessenek, másrészt a hanyagság az ő hibájuk ugyan, de a mulasztás azoké,
kik az ellenőrzésnek hivatott őrei!

Rövid értekesésern végeredményében tehát oda konkludál : 1. Úgy a tanít6,
mint a politikai hat6ság legyen azon, hogy a törvény ne csak irott malaszt marad-
jon, hanem tekintse azt mindenki, ha már megvan, igazán törvénynek s tartsa magát szo-
rosan annak előirásához, - 2. A társadalom vetkőzze le közönyösségét s hasson
oda, hog-y a népnevelés - mint egy kultur állam fennállásának egyedüli biztosí-
téka - a szeretettel kultivált hazai ügyek közt ne az utols 6 helyre jusson. 3.
A tanít6k igyekezzenek érdeklődést támasztani az iskolai ügyek iránt a nép között,
hogy az, a megérdemlett mértékben tudja a népnevelés eszméjét méltáuyolni.

Ezek azok a tényezők - szerény nézetem szerint, - a melyek által a
rendetlen iskoláztatásnak elejét vehetjük.

Honti.
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A Magas-Tátrán.
(Útleirás).

(Folytatás és vége).

Poprádtél éjszak felé tekintve, oly nagyszerü kép tárul elénk; hogy tollal,
holt sorokban fejezni ki a hatást, melyet a lélekre gyakorol, lehetetlen; azt látni
kell! Ott huz6dik a Magas-Tátra s tőlünk majd alig két órányira mered ég
felé, felhők járásánál magasabbra emelvén tar fejét a három hegyóriás : a Gerlach-
falvi-, Nagy-Szalöki- s Lomniezi-osűcsok, Minő hegyek ezek Istenem! Hogy
törpülnek alacsony dombokká velök viszonyba hozva az általam eddig legmaga-
sabbaknak ismert Bakony- Vértes- Pilisi hegyek.

Legtöbbször csak a begytő s az oldal alsó része láthat6, mig az orom
felhőkbe burkolózik, jelezve a közeli esőt. Legalább a szepesi ember így tudja
s mondja; ez a szepesi kalendárium. '

Tiszta időben pedig oly hivogutólag tekint alá a környék felett uralkod6
hármas csúcs, hogy vágy támad bennünk közelébe juthatni. sőt felkúszni oda, a
felhők birodalmába, hogy az óriás feje tetejéről bámuljuk a Felvidék kies tájait.
S ama vágygyal, erős szándékkal is indul a Tátrába mindenki, hogy feltörtet
a Lomniczi-csúosra. Bizonyosra vettük mi is, hogy nem' jövünk haza enélkül.
S bizony haza jöttünk!

N em oly köunyü dolog ez, mint a minőnek látszik, s ritka szerencséjének
kell lenni, ki egyszeri neki indulásra feljut a Lomniczira. Megtörténik ugyanis
nem egyszer, hogy mire a turista nép rendkivüli erőfeszítes közt a hegy derekáig
halad, oly vastag felhőgomolyagba keveredik, hogy miatta utját tévesztve, kény-
telen visszafordulni. Hát még ha eső, avagy jégeső kapja uton a karavánt, ez
még csak a java, pedig bizony igen gyakori jelenség .ez is.·

A vendég sereg kalauzolására s igy a fel jutás némiképen va16 megkönnyí-
tésére a Kárpat-Egyesület iigye::l vezetőket rendelt, kik azután fejszével, csákány-
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nyal, l.ötelekkel s lámpával felszerelten kisérik a Ieltőrek véket veszélyes útjokon.
Az említettem eszközökre szükség van, mert mint hallottam, s a mi teljesen
elvette kedvemet, hogy részt kérjek a turista dicső~égbőL sürü bozótok zárják el
sok helyt az útat; azokat ki kell vagdosni, a meredek sziklákbau lépcsőket vágni
s eltakarítni a havat, avagy jeget, mely nyár köz-pén is oly gyakori, sőt gyako-
ribb vendég ott, mint nálunk karácsony táján. A kötél nek is dolga akad, hogy-
a járhatlan helyeken a vezetf segélyt nyujthasson a már kimerült mászónak.

Az indulás kora hujnalban történik, s mind a mellett is megvan esti
10-11 óra, mire a vezető lámpájának világítása mollett lebotorhál a uagyszerü
látnivalók kal eltelt csoport. Mert, - mint mondják, - remek; a látvány, mit a
Lomniczi-csúcs nyújt! Nemcsak a rendkivül kiterjedt láthatár gyönyörködtet, de
ama csodás tűnernény is, hogy a szerencsésen feljutó einber lábai alatt gyönyör-
ködhetik nem egyszer a természet játékában. Alatta czikkázik a villám shalIszik
dörgés, mert ily magasra a felhők nem emelkednek.

Sajnálom, hogy csak hallás után mondom el ezeket, de hát a vállalkozási
szellem nem mindegyikünkben egyforma!

** *
A Magas Tátrának egy másik nagyszerüsége, lehet moudani gyöngye:

Tátra- Füred, a N agy-Szalöki csúcsnak tövénél, illatos fenyvesek közt. Poprádtói
szép egyenes s szintén fenyőfákkal szegélyezett út vezet a íürdőig. Oly egyen-
letes, sima ez út, melyen a kocsi csak egyetlen zökkenőre nem talál, hogy tán
csak Budapest aszfaJtja vetekedhetik vele, ilyen a legtöbb, csupa granit, mely a
sürü forgalom uriatt miuden kiálló csúcsát el veszíté,

Tátra-Fured három részból áll: Afs6-, Ó- és Új-Tátra-Füredből. Legláto-
gatottabb, legtöbb fénynyel berendezett Alsó-, legkedvesebb, legidillibb Új-
Tátra-Fürf'd.

A legelőkelőbb uri családok pavilonjai, a szép turista- és fürdő-házak,
gyönyörű sétahelyek, a virágok özöne s háttérben a hatalmas védbástya, a zord
tekintetű Nagy-Szaloki csúcs, elbájolnak bennünket. Nem különben a különböző
országokból ide sereglett nép tarkánal-tarkabb nemzeti viselete nyujt érdekes
látnivalót minden lépten-nyomon.

Gyógyulás végett vérszegények és mellbetegek özöulik el Tátra- Füredet
fenyves erdőinek élenydús levegőjében s vasas fürdőiben keresvén ltdülést ; hanem
hogy a szórakozás, az isteni tájkép szemlélése még többeket hoz ide, alig szük-
séges mondanom.

A sétahelyeken mindenfelé kinálgatják szegény töt asszonyok s gyerkőczék
havasi virágokból kötött csokraikat, melyekért oly meredek sziklaosűosokon mász-
tak, hogy tízszeres jutalomra volnának érdemesek, mint a malyért készítményöket
árulgatjak. A havasi gyopár (hófehérke) képezi egyik s legszebb alkotó részét
ez emlék-osokroknak. Másutt meg tőt suhancz kap elő bennünket s miuden áron
nyakunkba akar varrni egy kárpáti botot : csak birnók magunkkal czipolni, a
hegymászásra különben alkalmas, ölnél hosszabb kiczifrázott fenyőágat !

Ezek mellett fényes bazárokban sok füredi. emléktárgyal árulnak, de persze
j6 borsos árért. Szutter Dániel,

tanító.
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Prédikacziö töredékek.
Jobb néktek ...

Ján. 16. 7.
Ifjuvá lett a gyermek. Tettek feszítik és vágyak a keblét. Szük az

apai hajlék, kicsi már a szülőíöld bérczezett határa. Ki, a nagy világba! ...
Küzdeni, harczolni, tenni oly édes ...

J er vándorbot! Isten veled őszi fészek!
S odabenn, az ódon termekben két öreg borul egymásra zokogva.

«Egyetlen kincsünk, mindenünk volt Elment. Látjuk-e még? Mily üres a
ház, mily üres az élet ... »

S a régi falak halkan megszólalnak : -jobb néktek így!» . " Hagyjátok
csak menni. Az irigy emberek, a küzdelmes élet örökre nem, nem rabolják
el szivét tőletek. A harcz megedzi, az élet megtanít ja, ezer fájdalma, ezer
csalódása még vissza-vissza hozzák a szülei házba, hogy titeket jobban, forrób-
ban szeressen ... «Jobb néktek igy 1» •.•

*
A tavaszi szél szemfedővel játszik, a napsugár megcsillan a koporsón.

Mosolyg az ég - és mégis hull a könnyü . .. Valakit temetnek ...
Temetnek, letesznek a fekete földbe. Mellé raknak mindent, boldogságat

üdvöt, sokaknak reményét, hitét, birodalmát... Nem marad egyéb meg
csak a kin, a bánat ; kétségbeesés, mely Isten ellen támad, meghasonlás
földdel, meghasonlás éggel ... sötét, zivataros, csillagtalan éjjel ...

De fölhangzik a pap beszéde: '« Jobb néktek így» . .. A kétségbeesés
majd elül, a meghasonlás majd kifárad, megbékéltek ti még, meg az Istennel.
Jő új tavasz s a puszta hantokan virágot fakaszt majd a napsugár ... madárka
száll a bánatos keresztre s feltámadásról kezd majd éneket. .. oi, lesz idő
hogy eljöttök e sirhoz szeretni, hinni, remélni tanulni .. , ói, lesz idő, hogy
megújult erővel, megvigasztalt szivvel álltok fel mellőle .. «Jobb néktek
• 1 'Igy.> ...

*
S a Golgothára viszik a keresztet, hogy megfeszítsék rajt az

Judának királyát. Lehullt, lehullt a mi fejünk koronája. .. J ö a
s diadalt vesz rajtunk, tárul a koporsó s megmar a fullánkja ...
Jézusunk, mért hagytál el minket?! ...

És szól az Úr: «Jobb néktek ígyl •... Ha én meg nem hal-ok, meg-
haltok mindnyájan s hogy meghalok én - ti örökre éltek. Ez a kereszt
diadalmat hirdet, az én siromból új élet fakad, nem lesz a földé, a mi égi
volt. .. «Jabb néktek így!» ...

Igazságot,
bi'1I1éjjele
Mi urunk,

* *
"Mert ti az élö Istennek templomai vagytok".

n. Korinth. 6. 16.
Születik és gyámoltalanabb a föld minden tercmtményénél. A fércg

kikelve petéjéből - tovább kuszik és él. A négy lábu állat hetes korában
talpra áll, ruozog, ügyes és szép, Ö évekig alaktalan, öntudatlan bab, állatiabb
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az állatnál, óvni kell szellőtől, napsugártól, ölben kell ",hordozni, kézen kel1
vezetni, tengernyi kint, aggodalmat kiállani érette - hogy magára hagyatva
el ne pusztuljon, el ne veszszék ... Nyomorult vagy ember!

De nézd, ha megcsillan szemében az égi tűz ... ha lelke öntudatra ébred
és értelme megnyilatkozik. .. Villám czikáz - s ő meg nem vakul, meg-
dördül az ég - s ö el nem buvik. Merész tekintete áttör az ős idők homályán
s a jövőnek ködét eloszlatja; belelát egy más világba, melyet maga alkot
magának lerombolt világok romjain. Miként az Isten itélt élet és halál felett,
teremt semmiből mindeut, uralkodik az észnek országain s a szivek birodal-
mán, a mindenségen .. , Fenséges vagy ember!

.És ismét, ha kórágyhoz szögezve hörög, zihál. Mögötte alkotásainak
egész világa, előtte mesés dolgokat igérő jövő - s ö meghalni kénytelen.
Az agy, mely magasztos eszméket szült - szétfoszlik, a kéz, mely remek-
műveket alkotott, hegyeket emelt és hegyeket döntött - lehull s a szív, mely
egy világot zárt magába - elporlad s elfér egy gyűszunyi helyen, csöndes
szivben . .. Egy cseppet az élet italából, egy perczet még! . .. Nem lehet.
Porból lettél, porrá kell lenned. Mulandóság a neved... Csodálatos vagy
ember!

A gyarlóság ölelkezik benned az örök Istenivel. A földön jársz és
lelked az eget szántja. Támadsz és elrnulasz, mint minden - és megmaradsz
az örök életre, mint semmi más. .. Ember! Isten-ember, vagy ember-Isten,
de kell benned lenni az Istenből. Kell, azt érzed magad is ... Az élő Isten-
nek vagy te temploma ...

Vojtkó Pál.

Necrolog.
Dr. Ballagi Mór.

1815-1891.
Eltemettük a j6 öreg Ballagi bácsit is. Több, mint 76 év nyomta már-

vállait, de ki még ez év elején is látta a főváros utczáin fürgén.. elevenséggel ro-
hanni szerkesztőségbőL ki, szerkesztőségbe 'be az örökké ifju öreg urat: az nem
hitte, hogy napjai már ennyire megvannak számlálva itt, a földön. Testileg-lelkileg
roppant szivös ember volt.' Egész élete csupa küzdés, fáradhatatlan hangya-mun-
kásság volt; ereje pedig nem' hogy lankadt volna, de aczélosodott; folyton izmo-
sodott. Gyermekéveit nyomorban töltötte, ifjusága idejében bámulatos harczot
folytatott a kenyérért, férfi. korában többet dolgozott, mint egy tuczat közönséges
ember együttvéve és öreg napjaira sem tudott pihenni. Rendkivüli ember volt
mindenképpen.

Szegény, jö öreg Ballagi bácsi! Sohasem felejtem el. 1873. nyarán történt.
Az országos protestáns árvaház növendékei közül többnek el kellett hagyni az
intézetet, hog,v kiki életpályát választva. emberré lehessen az életben. A kilépet-
tek között volt egy sápadt arczú, vézna, kis testalkatú 14 éves fiucska. Teljesen
árva volt és rokonai sem tudakoződtak utána. Igy hát nem maradt más hátra,
mint hogy .hivatalosan" helyezzék el. A választmány asztalesinasnak szánta. De
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a jőlelkü néhai Horkai Bácsi, ujönnan kinevezett árvaatya sietett Ballagit fölvilá-
gositani, hogy az asztalosínasnak szánt fiú testalkatánál fogva nem való az iparos-
pályára, az iskolában első eminens volt s a tanulásért rajong. A j6 Ballagi bácsi
menten megjelent az árvaházban, megnézte a fiú bizonyitványait s míután meg-
győződött az árvaatya jelentésének va16ságár61, magához vette a fiút s elvitte a
budai tanit6képzőbe. Elsőrendü államsegélyt eszközölt ki a fiú számára, búzditotta.
serkentette és emberré tette. A j6 Isten áldja meg érte még a porát is a j6 .
öreg Ballagi bácsinak. És hány emberrel tett j6t ez az örökké tevékeny tud6s
Külöuösen a nők emanczipáczi6jáért küzdött sokat és nagy sikerrel. A fővárosi
tanít6nők nagy hálára kötelezvék néhai Ballagi M6r iránt. Nálánállelkesebb és
ügyesebb harczosa nem volt a tanít6női intézménynek. A választások alkalmával
százával kerestékfel Ballagit. Kérték pártfogását. És a szegénysorsu, de j6 bizonyitvá-
nyokkal pályáz6knak, köztük az orsz. protestans árvaház növendékeinek, _valamint
a tanit6k gyermekeinek mindig előnyt adott és hathat6s szavát mindig az ő érde-
kükben emelte föl.

Dr. 'Ballagi M6r va16ban nagy férfill volt. Nemcsak kitünő tudóst, szorgal-
mas iröt, de nagyemberbarátot is vesztettünk benne. De mig könyveiről, nagy
elméjének kivál6 alkotásairól az egész ország, sőt a kölföld is ismerte, j6 szivé-
ről, emberbaráti tetteiről a világ nem ismerhette meg. A szivnek már sajátossága,
hogy irgalmasságot gyakorolt tetteit nem szereti világgá kürtölni. A nemes lélek
nem véthet az isteni mester intelme ellen: "Ne tudja meg a te bal kezed, mit
cselekszik a te jobbod." Ballagit munkáiért tud6sok tisztelik, a nagy közönség
csodálja; de j6 szivéért, emberbaráti szeretetéért a szegények és ügyefogyottak, a
fiatalok és vének hálás szivvel dicsérik és áldják.

Született 1815. márcz. h6 18-án In6czon, Zemplén vármegyében, szegény
zsid6 szülőktől. Atyja: BIo c h Möricz (fia később megmagyarositotta nevét,)
a Sztáray gr6f haszonbérljője volt. Az 1822. esztendő elemi csapásai miatt nem
tudott fizetni, amiért börtönbe vetették. Szomoru napok következtek a nyolcz
tagból állő. családra. Vadkörtén meg szilván tengették életöket. Egy év mnl va
kiszabadult a tömlöczből a családfentart6 s zugiskolai tauitőnak csapott fel. Hat
év alatt 14 helyen fordultak meg satyjuk keserves keresményéből még száraz
kenyérre sem telt mindig, a kis Móricz 13 éves korában már könyvnélkül
tudta a héber bibliát s a 'I'almudot, Ezek elreczitálásával kereste meg kenyerét
s házról-házra járva, jutott el Nugy-Váradra, hogy az ottani rabbinal mint talmud-
tanul6 kiképezzze magát. Két évig tanult itt roppánt nélkülözések között. N apröl-
napra más hitsorsosáuál kapott egy kevés ételmaradékot, de gyakran koplaluia
kellett s szállás. hiányában nem egyszer a zsinagogábau hált a hideg télen.
Nagyváradi tartózkodása idejében egyszer lakhatolt csak j61 s ezért is majdnem
életével fizete- t meg. Egy gazdag zsidó fiú születése napján ebédre hi vták meg
a kiéhezett fiút, a ki oly mohön esett neki az előLte ismeretlen élvezetnek, hogy
bele betegedett s napokig élet-halál között lebegett.

Nagyváradról gyalog ment Pápára. Utja tolvajok bűuburlaugjába vezette,
de a mint a nyomor nem tudott kifogni becsületes lelkületéu, úgy a bűu sem
tudta megfertőztetni. Pápán egy félévig nyomorgott. Aztán novelőuek ment
Mérra, majd Surányba, honnan Tarczy Lajos tanár pártfogásával ismét vissz.une-
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'"he tett Pápára, de már a reform. főiakolába. A nappalt az előadások hallgatá-
sával és óraadásokkal töltötte, éjjel pedig szorgalmasan tanult és irogatott. Pá-
páról Pestre ment a műegyetemre, hol a legkitűnőbb tanulók közé tartozott, de
a vizsgákon megbuktatták, mert zsidó volt. Pesttől Párizsba ment tanulni. A
Rue Pagevin egyik szegényes padlásszobájában lakott, de kitartással tanult és
dolgozott.

Ezalatt neve ismeretessé lőn az országban: Több, feltüuést keltő czikket
irt a lapok ba. Majd a "Zsidókról". ez. röpiratával vonta magára a figyelmet. B.
Eötvös J. visszahívta hazájába, hegy a zsidók magyarositasán dolgozzék. Ez volt
életének szerenesés fordulója. Innen kezdve a nyomor és borzasztó életküzdele m
helyébe szebb jövő hajnala derengott. Az alacsony származásu férfiu lassacskán
a legtekintélyesebb körökbe küzdötte föl magát s sokaktól irigjelt állást és te-
kintélyt vivott ki magának. , A szegény rongyes fiú idővel jómódu, gazdag fővá-
rosi polgárrá lőn. Ime aszi vös kitartás a vas-szergalom és a rendíthetetlen
bizalom diadala!

A mint Ballagi hazájába visszajött, legelőször is az -ó-testamentom mag-yar
íorditásába kapott. Ezért az akadémia,· 1840-ben tagjává választotta. Azután
egy magyar-zsidő rabbiképzőintézet felállitása ügyében agitált. De hitsorsosainál
félreértésekre talált .• Ezért és egész ifjusága a protestantismus szellernének meg-
felelő liberalis irányban fejlődvén, 1843-ban Tübingába ment theologiát hallgatni
és áttért az evang. hitre. 1844-ben szarva si főgymnásiumi tanárnak válasz-
tották meg.

Szarvason nagy munkásságot fejtett ki. Itt írta meg N émet-magyar és
Magyar-nemet nagy szötárait, a Magyar nyelv teljes szótárát, a Magyar példa-
beszédek gyüjteményét és szamos theologiai értekezését. Itt alapította meg
Protest. Egyházi és Iskolai Lapját s adta ki a Protestáns naptárt.

A szabadságharczban Ballagi is kardot kötött az oldalára s küzdött a nem-
zet legszentebb jogaiért. Görgei oldalán a hadelnöki títkárságig emelkedett, a
miért a szabadságharcz lezajlása után az osztrák kormány üldözte és tanári állá-
sától is megfosztotta. 1851-beu áttért a református hitre s tanári állást vállal-
hatott el Kecskeméten. 1855-ben Pestre hívták a reform. theologiai tanszékre-
hol 1876-ig tanitott. a mikor nyugalomba lépve, minden idejét az irodalomnak
és a társadalmi munkának szentelé. Részt vett az 1861-iki híres országgyülésen
is, hol az örnoraviczai kerületet képviselte.

Tollát ez év tavaszaáig forgatta. Szinnyei szeriut öt~en önálló munka jelent
meg tőle. Májusbau gataütés érte s azóta folyton szenvedett, . mig végre szept.
elsején a halál megváltotta fájdalmaitól. Elhunytat méltó fiai: Aladár, bpesti
egyetemi tanár és történettudös, - Géza, sárospataki jogakadémiai tanár, egyet-
len leánya, Ilyés Károlyné, a fenköltszellemíí, derék magyar háziasszony és jö
anya és nngy reményü unokák siratják. Az egész ország pedig - sőt a külföld
is -- tisztelettel és elismeréssel emlékezett meg érdemeiről akkor, mikor a család
II rokonok, a j6 barátok és ismerősök bánatos szivvel, köunyes szemmel hisérték
utolsó utjára a drága halottat. De BalliiJi szell-eme még él. Tettekre hivja az
utódokat. Éljen is örökké közöttünk s buzdítson minket erényeinek követésére.
l;rgyüuk, mint ő, fáradbatatlanok hitünk és magyar hazánk szent ügyeinek elő-
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mozdításábau ; ne csüggedjünk el SOll;1, él etüuk legsötétebb napjaiban Sém; le-
gyünk, mint ő, pontosak és szorgalmasak kötelességeink teljesítésében; legvünk
mint ő, gyámolít6i, segítői az itjusaguak, az árváknak, az özvegyeknek és ügye-
fogyottaknak : akkor nem kell íélnünk az utolsó őrától ; akkor mi is részesek
lehetünk az élet koronájában. A j6 öreg Ballagi bácsi pedig aludjék boldogan
nyugodtan. Sokat fáradt, megérdemli a nyug.rlmat, Mi hálás kegyelettel meg-
őrizzük em lékét mindörökké.

Böngérfi János.

it,IT.~= __~=!l
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A «mosonmegyei általános tanító egylet» őszi köz-
gyülése Zuranyban.

Október hó 8-ikán sereglettünk ismét össze, őszi közgyulésunk megtar-
tására, a melyre a kedvező idő folytán a tagok legnagyobb része, mintegy
38-an meg is jelentek. Jelen volt még Kuliszeky Ernő kir. tan felügyelő, ven-
dégekül pedig még Bodiczky Kálmán ev. lelkész, éa Rájter János jegyző
urakat üdvözölhettük.

Sax Pál, egyleti elnök üdvözölvén a jelenlévőket, rövid vonásokban ecse-
telte az egylet nemes czélját és feladatát. Végül pedig lankadatlan, tárad-
hátatlan és kitartó munkásságra buzdítá annak tagjait.

Olvastatott és tudomásul vétetett a tavaszi közgyülés jegyzőkönyve.
Elnök felhasználva az alkalmat, hogy épen Zurányban gyülésezünk, a

zurányi születésü, hires történettudósunk «Dr. Fessler Ignácz élete és munkás-
saga- czímü dolg?zatot olvasta fel, melyben rövid és velős vonásokban m él-
tatta irodalmi jelentőségét. Valóban nagy élvezett el hallgattuk az érdekes
dolgozatot.

Utánna Winter Mihály mosoni népiskolai igazgató-tanító olvasott munkát
ilyen czimmel: «A népnevelés a reformátióig ». Ezen munka magában foglalja
a hazai nevelés-oktatás főbb mornentumait, nevezetesebb mozzanatait a refor-
mátió koráig. Ezen érdekes és nagy gonddal készitett dolgozatból, csak az
előadó szakbeli olvasottságára és tanulmányozásaira következtethettünk.

Ezután Nitschinger Pál helybeli ev. tanító g-yakorlati tanítása következett, ki
mint németajku iskolában alkalmazott tanító, a beszéd- és értelem-gyakorlatok
magyar nyelven való tanítását a népiskola felső osztályaiban választotta. Rövid
bevezetésben elmondja, hogy sokkal fontosabbnak tartja édes hazánk nyelvéért
fáradozni, sem mint. a reális tantárgyakat tulhalmozva tanítani. Maga a tanítás
pedig' kitartó és fáradhatlan munkásságról tanuskodik. A gyermekek tiszta
feleletei igazolják hogy oly tanító kezeire vannak bizva, a ki tud is bánni a
magyar nyelvvel.

Adjon Isten minden ném et gyülekezetnek
áthatott, ügybuzgó tanítót, akkor nem fogjuk
történik elegendő a magyar nyelv érdekében.

ilyen lelkes, hazafias szellemtől
sokáig mondhatni, hogy nem



342

Végül pedig Kapi Gyula helybeh ev'. tanító olvasott még munkat a magyar
nyelv érdekében, melyben kiemelte, hogy jó eredményt a magyar nyelv taní-

tásában csak akkor fogunk elérni, ha azt tan nyelvként, nem 'pedig tantárgy-
ként alkalmazzuk iskoláinkban, mint itt általában szokás.

A jövő tavaszi közgyülés Hegyeshalomban fog megtartatni.
A gyülés végeztével az «Arany szarvas. -hoz czirnzett vendéglőbe men-

tünk ebédelni, a honnan a vendégek csak későn, egy kedvesen töltött nap
emlékével tértek ismét VIssza csendes otthonukba.

Egy jelen volt.

A siovidéki ágo ev. tanítók őszi értekezlete.
A sióvidéki ágo ev. tanítói kör e hó ő-én tartá őszi értekezletét tiszte-

lendő Lag ler Sándor leölesdi evang. lelkész elnökléte alatt, ki rövid be vezető
beszéddel agyülést megnyitottnak nyilvánítja s tuiután a tárgysorozat első
pontját karénekek begyakorlása képezi, felkéri körünk karmesterét az énekkar
vezetése körül előforduló teendők végzésére; az erre szük=ég es időt és tért
szabad rendelkezésére bocsátja.

Begyakoroltattak :
1. -Szt. oltárod zsámolyán' ez. karének, Beethoven- től ; szöveg ét irta

Gombócz Miklós.
2. «A sirnal- gyászdal, ismeretlen szerzőtől.
3. -Krisztus te vagy életem. ez. chorál.
4. <Motto v, ismeretlen szerzőtől.
Ezután Polgár 'József hidegkuti tan ító olvasta íel ily ezimü munkaját :

«Egyházi dallamaink általánosításának módozatairól- . Birálója Szabó György
leölesdi tanító' volt. Munkahozó kiemeli, hogy. miután egyházi dallamaink
általánositása csaknem két évtized leforgása után is igen kezdetleges állapotban
van, okvetlen kell az eredménytelenség okairól gondolkoznunk. Ennek okát
főleg chorálkőnyunk helytelen szerkezetében azaz a melódiák sokféleségében
merevségében, a harmonizálas közönséges voltában s a variánsok alkalmazá-
sában találja. Ide számítja még az iskolai énekórá k tanterv szerint való elég-
telen voltát s a szokás hatalmát.

Az eredménytelenség ezen okait akként véli legyőzhetni, ha chorálköny-
vünk első sorban helyesbíttetik. mely körül a dallamok gyüjtését, kiválogatását
tisztítasát. javitását, esetleg újak szerkesztését tanító értekezleti, esperességi
és kerületi bizottságokra ruházni óhajtja, hogy a dallamok egyik kézből a
másikba menvén, kellőképen megrostáltathassanak. A chorál helyesbítését

következőkben ajánlja: a melodiák 40--50-re redukálandók, a parallel melodiák
kevés kivétellel, a variansok egészben elhagyandók; a harmonizálás, interlu-
diumok alkalmazása mellett legjobb, mindamellett hangzatosabb s erőteljesebb
legyen. A szokás hatalmával úgy vél rnegbirkózhatni, hogy az új melodiák
mellett a régiek egyideig megtartandók. Az iskolában pedig ezek tanítására
a ker. tantervben is legalább naponkénti fél óra veendő fel s arra nagyobb
su ly íektetendő.
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Biráló a munkat általánosságban nem kifogásolja, de 'megJs megjegyzi;
hogy szerinte helyesebb volna, ha choralkönyvünk helyesbitése bizottságok
mellőzésével, egy hivatott egyénre bizatnék, ki az ányagot maga gyüjtené össze s
a szerkesztés körül lenne különös tekintettel egyházmegyei énekeskönyvünkrc.

A kör biráló megjegyzéseit az egyoldaluság elkerülése szempontjából
mellőzi s munkahozó javaslatát egész terjedelmében elfogadja s további eljárás
végett az egyházmegyei gyülés becses figyelmébe ajánlja.

Az ezen thema körüli eszmecsere folyamán az is felhozatott. hogya
testvér ref. egyházban az egyházi énekek sokkal szabadabban, nagyobb gya-
korlottsággal énekeltetnek, pedig melodiáik nehány kivételével szinte nem
igen fülbemászók. Más okát ennek nem tudtuk találni, mint hogy ott szekas-
ban van az istenitiszteletek előtt, diskurálas helyett, különféle egyházi énekeket
énekelni egy rnűkedvelő kántor vezetése mellett. Nem tagadható, hogy ezen
eljárás, vagyis inkább szokás, egyéb jó oldalától eltekintve is, az egyházi
melódiák begyakorIásának csakis hasznára lehet. Tán nálunk is meg lehetne
ezt honosítani. A jó példát nem szégyen utánozni!

. Ezután a győrmegyei tanítóegylet javaslata olvastatott a kerületi tanító-
gyülés tárgyában.

Ért eke z 1e t ü n k, noh~, - tek i II tet tel a k ő ;. elj ö v ő ben b e-
k öve t kez het ő es het ö ség e k re, - agyo rsa bb ker esz t ülv i tel
sze m pon t j á ból aj á n 1a tos abb nak tar tan a egyel ő r eeg y ker ii-
1et i k ö z pon t i ide i ~ 1elle s biz o. t ts á g sze r v e z és é t, melyet a .társ-

'körök különös figyelmébe és pártfogásába ajánl, mégis a javaslatot helyes-
lőleg tudomásul veszi s azt el fog adj a azon megjegyzés kiséretében, hogy
,a gyakorlati keresztülvitel módozatairól szóló konkret javaslatot a kezde-
ményező tanítói körtől várja.

Felkérés folytán Haiszer Henrik ismerteti ugyancsak a győrmegyei tanító
egyletnek a zsinathoz intézendő memorandumát; ugyszintén ezzel kapcsolatban
Kapi Gyula tanítóképző igazgató urnak a népiskolák tárgyában szerkesztett
zsinati javaslatát. Minthogy úgy a mernorandum, valarnint a javaslat több
pontjai ellen felhozott kifogásai alaposoknak bizonyultak, -s ezek helyett oly
módosításokat, bővítéseket ajánl, melyek körünk véleménye szerint is inkább
megfelelnének a tanítói kar igényeinek: Haiszer Henrik ur felkéretik. hogy a
kifogásolt pontokra nézve észrevételeit em 1 é kir a tal ak j á ban fog 1a l n á
ö ss z e s felülvizsgálat végett nyujtaná be az e czélra körünk által kineve-
zendő bizottsághoz, mely azt, mielőtt egy kerületi t a n í t ó é r t e k e z l e t i
k ö z P.ont i biz ott s á g nak, vagy ilyen nem létében, a zsinati közgyülésnek
benyujtaná, a többi tanítói körök esetleges pártolása és hozzájárulása végett
lapok utján köztudomásra hozni utasíttatik.

A felülvizsg-áló bizottságba tisztelendő Lagler Sándor elnöklete alatt
beválasztattak: Stolczenbach Jakab, Haiszer Henrik, id. Kring Gyula, Szabó
György, Gömbös Gyula, Sohafer Mihály és Polgár József.

A győrmegyei tanítóegyesület kérvényénél leülönösen a 4-ik és ő-ik
pontok ellen voltak számbavehetőbb észrevételeink. A Kapi-féle javaslatnál
a 29, 41, 46, 53, stb. §§-ok nem helyeseltettek egészben.
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A jelenlegi <egyházi rendszer. a tanügy és a tanítókra vonatkozó pont-
jainak helyesbítéséhez még eddig tudtommal csak két tanítói kör szólt hozzá
s maris eltérók a vélemények; hátha esetleg több is hozzászól, a mint hogy
az meg is várható, hányféle véleménnyel fogunk találkozhatni? Lehet annyi-
féléveI, a hány tanítói kör ennek megbeszélését felvette programmjába. Mily
szükséges volna valamely intézmény, mely ezen ellentéteket kiegyenlítené.
Hát bizony e czélnak legjobban megfelelne egy kerületi tanítói gyülés, de
mire ez összeverődik, addig sok viz fog lefolyni a Dunán s félő, hogy az egész
dolog pos t tes t a fog megtörténni, a zsinat után. Egy központi kerületi
választmány létesítése már nem utkőzik oly nagy nehézségbe s hamarabb is
megvalósitható, de hát ezt is választani kellene, a tanítói körök gy ülései pedig
hol a kandidario sa szavazasek eszközölhetők, már legnagyobbrészt megvoltak
és újabb gy ülések rieczember eleje, vagyis a zsinat megkezdése előtt most
már alig lesznek, tehát ily bizottság választása is nehézségbe ütközik. Igaz,
ott van a kerületi népiskolai bizottság, noha működésének czélja, egészen más,
mint egy értékezleti választmányé volna, felkérés folytán tán ez is eljárna a
kérvények összesítése körül, de hát ezt is a tanítógyüléseknek kellene felkérni.
a mi a zsinat előtt már nem hiszem, hogy lehetséges legyen. Ö n kén t
pedig e szerepre nem kapunk vállalkozókat. Itt a jó tanács aranyat érne-
Ha azt - mondorn, döntsön hát e tekintetbe a körök elnökeinek szavazata
magam is megijedek tőle. Körlevelek utján meg lehetne szavaztatui a körök
tagjait a központi bizottságnak kijelölésére és megválasztására nézve a körök
elnökei által, de itt is kellene lenni valakinek, a ki őket erre felszólítaná. Azt
hiszem tek. szerkesztő úr kezébe vehetné az ügyet s azt nyélbe üthetné. Más
megoldása ennek alig képzelhető.")

Kissé el is tértem tárgyamlól, tehát bocsánatot kérek.
Olvastatott nagyságos Varasdy Lajos Tolnamegye kir. tanfelügyelőjének

körünk elnökéhez intézett levele, melyben Bodnár Zsigmond: «A magyar
irodalom története» czirnű művének előfizetési felhivását körünk figyelmébe
melegen ajánlja. Tudomásul vétetik.

Az «Eötvös-alap» választmánya felhivja körüuket, amennyiben az alap
számára megszavazott 100 frt alapitványi összeget körünk maga akarná kezelni
az 5% kamat pontes beküldese mellett állítana ki nevezett tőkéről alapító
levelet. A felhivás tudomásul szolgál, s mig a megszavazott összeg teljesen
együtt nem lesz az alapítólevél kiállítása elhatároztatik, melynek elkészítésével
a kör főjegyzője bizatik meg.

A jövő őszi gyülésre egyházi zenébe vágó munkát hoz szabad thema
mellett Reisz János, paksi tanító, birái ni fogja Gömbös Gyula murgai tanító.
A gyülés helye Kalaznó lesz. Polgár József.

főjegyző.

*) Sajnálattal kell megvallanorn, nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy pon-
tosan tudhatnam mily tanitói körök vannak Dnnántúl s kik azoknak elnökeik. Az "Ev. Nép-
iskolav-ban csak elvétve talalkosom. egyik-másikkal l De meg il.V rövid idő alatt alig is lehetne
ez irányban sikkerrel agitáluunk. - Legczélszerübb lesz, ha a dunántúli ev. tanítóság javítással
magáévá teszi a győrmegyeiek emlékíratát s azt közakarattal terjesztik, mint kérvényt. a
zsinat elé. Szerk.
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Nyilt kérdés, nyilt feleletek végett.
A népiskola fontossága téteti meg velem a kérdést. Óhajtom a közvéleményt, nehogy

esetleges egyéni nézetem folytán tett intézkedéseni a fontos ügyön csorbát ejtsen, mely eljárást
talán félre is lehetne magyarázni.

Új tankönyv behozatalaról van szó,' hogy kié, az nem tartozik a dolog lény ggéhez. Az
én tanító uraim felszólítottak, hogy egy kis bevezetést csináljak a dologban. Mégtörtént, a
mennyiben én magam adtam elő a gyermekeknek, hogy tankönyvek lesznek hozatva, azokból
mindenkinek kell váltani, Előrelátás szempontjából azonban megsugtam a megrendelő főtanítónak,
hogy' ismerve az ismert körülményeket, inkább néhány darabb al -kevesebbet rendeljen, nehogy
a behozatalnál nehézségekre bukkanjunk mindjárt elején,

A könyvek megérkeztek. Ki lettek osztva.
Hogy lesznek felszólalasok a 64 kros tankönyv drága rága miatt, arra el lehettünk készülve,
Az első jelentkező ezzel köszönt be hozzám: Én a könyvet visszavittem a tanító úrhoz,

ő azonban az elintézés végett ideutasított.. Előadja, hogy az ő leánya a felsőbb iskolába jár
ngyan, de az oktatás elfogadására teljesen képtelen levén, még anémet Fibelből sem tud olvasni
tehát miért kelljen ő .neki ez a magyar tankönyv, melyből egy betüt sem tud olvasni ? (llfeg-
jegyzein : encycloped, olvasókönyv.)

Meg fogom vizsgálni a dolgot, moridám, legyen nyugodtan, megtudja ma még, ha kell-e
a könyv, vagy nem d leányának?

Nemcsak az apa, hanem a főtanító úr nyilatkozata is odaterjedt. hogy igenis nem tud
a gyermek semmit, mert egyáltalán szellemi fogékonytalanságban szenved. No ha így van, fel-
mentem magát szerencsétlen apát az alól, hogy gyermeke számára a IV., V., VI. osztályban
magyar olvasókönyvül használandó könyvet megvegye. Megjegyzem azt is, hogy ezen tankönyv
nyomán csakis magyar nyelven akarunk a németek között oktatni.

Mégis, mivel az én tanító uraimból úgy vettem ki, mintha nem helyesehlék ezen dispen-
zatiómat, félvén attól, hogy majd más is visszahozza.Jcönyvet : meg egy s ugyanazon osztályba
járó gyermekek ugyanazon tankönyvvel látandók el, én ragaszkodva azon konstatált lelki
szegénységhez megmaradtam igazgatói intézkedés em mellett, tudván azt, hogya szellemi kép-
zettség folytán még az első osztályba tartoznék a szerencsétlen leánygyermek. Koránál fogva
uszni hagytak az árral, mivel hat év sem vinné keresztül az első osztályon. (Ilyen állapotok
természetes csak a népiskolában fordulhatnak elő.)

Megelőzni akarván minden további vitatkozást, nyilt kérdésse teszem {lZ Evang. Népisle
igen tisztelt olvasói és muukatársai előtt: helyesen jártam-e el, vagy nem?

Kérek minél előbb s minél szakavatottabb mérvadó választ. Egyéb intézkedésekre fenn-
tartjuk magunknak a jogot stb.

Irodalom.
Az Atheneum Kézi Lexicona. Az összes ismeretek encziklopédiája, külö-

nös tekintettel Magyarországra. Szakférfiak közrernűködésével szerkeszti
A c s á d Y 1g n á c z dr., a magy. tud. akadémia levelező tagja. Ez új lexikon
f. é. okt. hó 15-én indúlt meg s összesen-40 háromives füzetból fog állani:
egy-egy füzet ára 30 kr. Kivánatra az első füzetet bármely könyvkereskedő
megküldi.

A magyarhoni ágo hitv. evangelikusok négyegyházkerületének egyetemes
névtára 1891. évben. Az egyetemes gy ülés megbizásából szerkeszté B a ch á t
Dán i el, budapesti ev. főesperes. Olvasóink előtt nem lesz érdektelen, ha ennek
adatai alapján egy kis áttekintést közlünk ev. egyházunk nemzetiségi viszonyairól.
A 4 egyházkerületben van 630 anya egyház, 973.112 lélekkel. (Az erdélyi
szász egyházkerület nincs számításba véve, ele a tiszai kerülethez tartozó brassói
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magyar csperesség igen.) Ez egyházak közül 148 tisztán magyar (183.228
lélekkel), 111 né~et (170.841 '1.), 210 tót (315.563 1.), 2 vendnyelvü (4949);
41 magyar-ném et (60.722 1.), 79 magyar-tót (173.829 1.); 4 magyar-vend
(13.745 1.), 9 német-tot (9014 1.), 26 magyar-nérnet-tót (49j49 1.) A dunán-
inneni ker. határozottan tót jellegű; a magyar nyelv az egyházak 88.9%-ában
nincs képviselve. Dunántúl az egyházak 74'4%-a ,egészen vagy részben magyar;
tehát e kerület főkép -magyar, erős német árnyalattal. Csupán a felső soproni
egyházmegyében nem szerepel a magyar nyelv. A bányai és tiszai kerület
határozottan vegyes, az - előbbiben a magyar nyelv az egyházak 47'7%-jében
az utóbbiban 41'7%-jében van képviselve. E 2 kerületben meglátszik a nem-
zeti ,nyelv érdekében folytatott tevékeny munkásság.

Tanítók zsebnaptára. Szerkeszti Gy ö r g y A lad á r. XVII. évfolyam.
Tartalom: Naptári rész. Törvény a kisdedévasról. Fontosabb miniszteri
rendeletek. A közoktatásügyi miniszter 19-ik jelentése. A tanítói nyugdij-
törvény reformja. A népoktatásügy az országgyűlésen. A m. kir. orsz. köz-
okt. tanács szabályzata. A tanítók orsz. bizottságának alapszabályai, A protes-
táns néptanítók kivánalmai. A szolgálati szabályzat tervezete. Az. állami
szakszerű tanfelügyelet. Az 1890/91. tanév törtérietéből. Vegyesek. Czimtár.
1. A vallas- és közoktatásügyi miniszterium. 2. Magyar kir. tanfelügyelők.
3. Egyházi hatóságok. 4. Tankerületi főigazgatóságok. 5. Tanítóképző-inté-
zetek. 6. Humanistikus intézetek. 7. Szakiskolák. 8. Országos közoktatási
tanács. 9- A képviselőház kezoktatásügyi bizottsága. 10. Tanítók országos
bizottsága. 11. Budapesti adressek : a) Tanférfiak. h) Nevezetesebb fővárosi
intézetek. c) Fővárosi iskolai hatóságok. 12. Nevezetesebb tanügyilapok
jegyzéke. Hasznos tudnivalók : 1, Az iskolák és tanítók kiváló jogai. 2. Az jpar-
törvény főbb pontjai az iparoktatásról. 3. Tanítók katonakötelezettsége. 74.
Szabályok a nyugdij vagy segély kéréséuél. 5. Felvételek a képzőintézetekbe.
6. Iskolák felszerelése. 7. Bizonyitvány-másolatok kiadása. 8. Ösztöndijak és
segélyek tanítók számára. Bélyegilletéki táblák. Külföldi mértékek. Pédz-
értéktábla. Bélyeg. Törvénykezési szürtnapok. Sorsolasi naptár. - Angol vászonba
kötve ára 1 frt 20 kr. Bérmentes ajánlott megküldéssei 1 frt 35 kr.

Vegyesek.
Előfizetőinkhez ! Minthogy az előfizetési pénzek igen lassan

és elkésve folynak be, tisztelettel' felkérem lapunk mindazon elő-
fízetőit, a kik dijaikkal hátralékban vannak, hogy tartozásaikat mi-
előbb eqyenlitsék ki. . Aki adó.

- Reformácziói emlék-ünnep. A soproni ev. tanítóképző-intézeti ifjúság
Palfy-köre f. é. okt. hó 31-én ref. emlék-ünnepet rendezett következő tárgy-
sorozattal : 1. Erős vár a mi Istenünk. Chorál férfikarra orgonakísérettel.
2. Megnyító beszéd. ~Tartja .Mattlresz Sándor 'IV. é. növ. 3. Stein Károly:
91. zsoltár. Előadja az intézeti énekkar. 4. A reformsitio befolyása a nép-
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nevelésre, tekintette! hazankra. Irta és olvassa Nagy Lajos IV. é. növ.
5. Haydn : 6. Sirnphonia, (Első rész.) Zongorán előadják Buza János és Matthesz
Sándor IV. é. növendékek. 6. BIhari Kálmán: A gályarabok. Szavalja Nagy
Pál IV. é. növ. 7. Bodenschatz: Orgona-darab .. Előadja Hudoba András.
IV. é. növ. 8. Klein Bernát: Reformatió ünnepén. Karének, előadja az inté-
zeti énekkar. -- A tanítóképző-intézeti gyak.-iskola növendékei is megünne-
pelték okt. 31-ikét, a mennyil:5en .rendes tanítás helyett megfelelő oktatást·
nyertek a reformáczió jelentőségéről s fontosságáról. Egyuttal a ker. jótékony-
ság gyakorlása végett adakoztak a -Gyamintézetre-. - A soproni evang,
theologia hallgatói pedig következő tárgysorozattal rendeztek ünnepet: 1.
Chorál: -Felvirradt újra ünnepünk-o Előadja a theol. énekkar. 2: Emlékbeszéd.
Mondja Hollósy Kálmán II. éves theol. 3 .• A protestáns isteni tisztelet tör-
tönete Sopronban «. Irta és olvassa Pröhle- Henrik Ill. éves theol. 4. Alkalmi
költemény, Irta s előadja Aschendorf József TIL éves theol. 5. -Luther családja
körében«. Irta és olvassa Faik Henrik lll. éves theol. 6. Chorál : -Erős vár
a mi Istenünk». Előadja a theologiai énekkar.

- Gyászhir. Kevéssel lapu nk "zárta előtt vettük a hirt, hogy Bor bél y
S á n dor, nemes-szaloki tanító, a veszprémmegyei tanítóság nesztora, meghalt.
Érdemeit a jövő számban fogja iJletékes toll méltatni.

- Ballagi emlékének megörökítése. Az elhunyt oszlopférfiú volt tanít-
ványai és tisztelői: elhatározták, hpgy gyüjtés útján lefestetik m esterük arcz-
képét a pesti theol. tanári terem számára és megnövelik a Ballagi-alapitványt,
nicly a dunamelléki ref. egyhazkerület és néhány volt tanítvány adomanyából
Ballagi nyugalomba vonulásakor alapíttatott. A gYLljtés szépen foly és már
eddig is 400 frton felül gyűlt be. Örülünk, hogy a hála és kegyelet érzelmei
nem vesztek még ki ebben a nagyon is máteriális világban.

- Konfirmandusok könyvére fog pályázatot hirdetni a dunántúli ev.
egyházkerület. A népisk. bizottság legutóbb tartott üléséből következőket
határozta a kerület elé terjesztetni a pályázatra vonatkozólag: A konfirrnan-
dusok könyve tartalmazza mindazt, a mit egy felnőtt protestáns egyháztagnak
egyházára vonatkozólag tudnia kell, hogy öntudatos, buzgó és hasznos tagja
lehessen egyházának. Tartalmazza tehát 1. a hittant, a sakramentomok rész-
részletes tárgyalásáva!, 2. az. erkölcstant, 3. az egyháztörténetet rövid áttekin-
tésben, 4. a váltanokat, 5. jogainkat -és kötelességeinket egyházunkka! szemben
(egyh. alkotmány tan, szertartásaink. jótékonysági intézeteink). Ne legyen kér-
dések és feleletek alakjában, de a kitüzött cz~hoz képest legyen népies nyel-
ven irva. A könyv terjedelmére nézve a szerző keze nincs megkötve, annyi-
val kevésbbé, mivel oly kézikönyvról van szó, melyet nemcsak a konfirrnandus
növendék használhat, hanem a melyet a felnőttek is haszonnal s épüléssel
olvashatnak. Határidölti a bizottság 1 évet hoz javaslatba, pályadíjúl pedig
50 darab aranyat. A pályarnű fűzve és lapszárnozva nyujtasséle be a dunán-
túli egyházker. püspökéhez. A pályadij csak absolut becsű múnek adatik ki-
A másodsorban kiemeIt pályamunka 100 frttal tüntettessék ki. 'A tulajdonjog
a szerzőé marad.
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- A soproni ev. tanítóképző-intézet 25 éves emlékalapja az intézeti
értesitő megjelenése óta következő adományokkal gyarapodott: Thi r r i II g Samu
soproni tanító úr 1 frt, But h Y Már ton felpéczi tanító úr 1 frt, K o v ács ic s
Gy u 1a pápai tanító 1.11' 50 kr., N é In e th .Tá nos kispéczi tanító úr 50 kr.,
M ész áro s .Tá nos czeglédi tanító úr 10 forint (évi járulék 5 frt, elárusított
taneszközök után 5 frt), F ey 1e r J á nos szalon aki tanító 1.11' 1 frt. A soproni
alsó ev. egyházmegyei tanító egyesület ,,8 e g é 1 Y - a 1 apj a" javára küldött maga
a tanítóe.gyesület 1891. évi' járulékképen 5 frtot, Farkas György
zsebeházi tanító úr szintén 5 forintot. Mely kegyes adományokért hálás k öszöne-
tének ád kifejezést a soproni ev. tanítóképző-intézet igazgatósága.

- A soproni ev. tanítóképző-intézetbe az 1891/2. tanévre 73 növendék
vétetett fel, 23 az L 19 an., 18 a Ill.· s 13 a IV. évfolyamba. Az 1. évf. felvételi
vizsgájára 14 tanuló jelentkezett. közülök csak 5 volt felvehető, 9 visszavettetett.

- A meredek irás. Bay rEm án u el egyik bécsi iskola igazgatója
könyvet irt a meredek irás czélszerüségéről, melyben vitatja, hogy egészség-
szempontból a jobbra dűlt irás káros hatású s ajánlja a meredek betűvetést.
Pillanatos fölvételeket csatol könyvéhez, rnelyeken látható, mily hibás ülésben
görnyednek a tanulók, mikor az eddig szokásos módon kell irniok, ellenben
a kik az új mód szerint irnak, pompás egyenes fejtartással, egyenes gerinczczel
ülnek. A meredek irás nem is valami új kitalálás. Angolországban és Ameri-
kában általában így irnak. Régi iratokban nálunk is csupa meredek betüvetést

- találni. A jobbra dűlt irást 1809-ben eszelte ki egy németországi szépiró, A
megfigyelés bizonyit ja, hogy minden .gyermek meredeken veti a betüket,
mikor először irni tanul s csak nehezen lehet a dült irásra szoktatni. - Bayr
követeli még, hogya: német iskolák me llőzzék a gót irást, s csupán a latin
betükre tanítsák a tanulót. Ennek általánosítása bizonyára a mi iskoláinkban
is megkönnyítené a német nyelv tanítását.

- A tanügyi lapok szerkesztői hez intéz lelkes felhivást dr. Kerékgyártó
Elek, a «Magyar Protestáns Néptanító » felelős szerkesztője, lapja ez idei 43.
számában a czélból, hogy a tanugyi lapok szerkesztői évenkint legalább egy-
szer közös értekezletre összejöjjenek.

- A magyarországi tanítók országos bizottsága mult hó ll-én igazgató-
tanácsi ülést tartott Lakits Vendel elnöklete alatt. Az ülés főtárgyát a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz és a képviselőházhoz a tanítói nyugdijtörvény
tárgyában benyujtandó emékirat szövegének végleges megállapitása képezte.
Hosszas és beható vita indúlt meg e tárgyban s a fővárosi tanférfiak a vidéki
tanítóságot valóban lekötelező körültekinréssel jártak el. Ámde nagy kérdés,
hogy vajjon meghallgatják-e oda fenn a miniszteriurnban a szegény tanítók
könyörgését. Mert már nagyon is megszoktuk, hogy jogos kérelmeink a
miniszteriumnál süket fülekre találjanak.

- Tankönyvbirálati diiak. A közokt. miniszter ez évi 27.549 számu
rendeletével értesiti az érdekelteket, hogy a tankönyvbirálati dij ezentúl teljesen
teljesen új elemi és felső népisk .. könyvekért 15, az ezeknél magasabb iskoláknak
szánt könyvekért 25, a változatlan további kiadásoknál amazokért 10, ernezekért
pedig 15 fltban állapittatik meg.


