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A soproni tanárgyűlés.

Háboruban felakasztják a kémeket, mert veszedelmes' árulöi ezek a
!-hadseregbiztonságának és harci terveinek. Békében is mindig közmeg-
retés tál'gyát képezte az, aki mások titkát ok nélkül dobra ütötte, a
levéltitok megsértését pedig törvény is büntetiÉs még is Címzett jó
barátom szives engedelmével szószerint közlöm azt a levelet, amelyet
-»az ágh. evang. tanárok országos egyesületének « Sopron ban f, évi április
11. és 12-én tartott közgyüléséről mint kímerftö tudósítást hozzá in:'
téztem. És azért választom az Evangelikus Népiskola hasábjain az evan.
élikus tanítóság részére szóló' köteles és pontos tudósításomnak ezt, _a
ormáját, mert bizalmat csak bizalmasan lehet elérni. Lassa az evangeli-
US tanítóság kettőnk legbizalmasabb magán levelezéséből, hogy mit

f6ztfink ki mindnyájunk érdekében mi ketten egymás között és hogy.
ennyire nem vezet bennünket e téren sem szereplési viszketeg, sem kis-

felküség, hanem egyedül és kizárólag a lehetőség és célszerüség s a
'szonyok ismerése és kellő mérlegelése.

T. Sass István ev. tanító úrnak, Su r d,

Kedves Barátom!
Czegléden, ' 1911, április 14.

Tegnap este érkeztem ~eg Sopronból a Tanérgyülésröl. és mert
dom, hogy érdekelnek az ottan történtek, röviden elrefálom azokat.
eked is el kellett volna bizony jönnöd, s én is azt mondom, hogy kár
olt olyan elvi kijelentésedhez következetesen ragaszkodnod, amely kíje-
ntésedben nem is volt egészen igazad, mert tényleg a te· személyedet
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sem H. H., - sem X-y cikkei nem támadták, do főkép nera sértették
meg. Sem pedig el nem .bukott csatlakozási indítvány od azzal, hogy
felhivásodra az ország evangelikus tanítóságának számbavehetö részéből
annak csak egy negyede jelentette be a csatlakozást. Közel kétszáz
\

evang. tanító igénylő szavazata az ország minden részéből följogosítottak
arra, hogy ezekkel megalakítsad a Tanáregyesület kebelében a népiskolai
szak osztályt, amelynek az én véleményem szerint még akkor is meg
lesz a maga létjogosultsága, ha a külön Országos evang. 'I'auítéegyesü-
létet is sikerül életbe léptetni, - inkább, mint hogy az evangelikusság-
gal semmi érintkező pontot nem találó Országos Tauítőegyesületek szövet-
ségében létesítsen olyan szakesztályt, (H. H. indítványa szerint) amelyre
ott sem nekünk, sem nekik szükségünk nincsen.

~~jndvégig vártunk mindnyájan, még az előértekezlet idejét is a .te
vonatod beérkezése utánra állapítottuk meg és mindenki sajnálatát fejezte
ki a Te visszavonulésod fölött. Én pedig öszintén mondva csak azzal
tudom megmagyarázni otthon maradasodat, mert bizonyára alapos egész-
ségi okokból csak így láttad lehetségesnek a két terhes elnökség közül
az egyiktől megszabadulhatni. S ha ez az ok, úgy én beosajtok meg első-
nek érte, mert én is betegje vagyok a közügy érdekében és szolgálatában
kifejtett túlfeszített munkálkodásnak.

A te visszavonniásod rajtam csördült ugyan és egy évre el is vál-
laltam a szakosztályunk elnökségét. Majd egy-két adag aspirin többlettel
igyekszem ellensnlyozni a fejfájásokat fl ha lehet, legalább keréknyomba
terélem szekerünket. Ismétlem, hogy el kellett volna jönnöd, lllert ha
nem sikerül az utolsó pillanatban több jóbarátunkat az eljövetelre rábir-
nom, csúfos felsülés hantoita volna el ügyünket. Hiszen már" a főtitkári
jelentés is kénytelen volt temetési énekünket beiktatni, pedig kár lett
volna síri álomra kárhoztatni a dolgot, mert sok biztató jelét figyeltem
meg értekesletünkön a jobb jövő lehetőségének .8 a megjelent tanítótársak-
ban mind lelkes és tettreképes munkatál'sak~tfedeztem föl. Összesen
20-an voltunk az értekezleten, köztük Budapestről, Pozsonyból, Modorb'ól,
Iglöról, Eperjesrál, Csánigról, Kőszegröl, Répceszemeréről, Czeglédl'ől,
továbbá a soproni kartársak is lelkes buzgósággal és tekintélyes számmal
vettek részt. És bizonyára többen is lettünk .volna, ha sajnos lemondá-
soddal egyídejüleg még belejuthatott volna lapunkba az én felhivásom a
soproni gyülésre való megjelenés dolgában, melyet az idá rövidsége
miatt így azonban csak a nagyobb városi tantestületeknek küldtem el.

A késmárkiak a gyülés folyama alatt táviratilag jelentették .be
esatlakozásukat, a kikkel együtt immár 184 a jelentkezettek száma. .
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Megbizásod alapján Horeozky Gyula nyitotta meg az értekezletet.
Éli voltam az előadó, ki felolvastam a még idehaza elkészített határozati
javaslatomat, amelyet az értekezlet egyhangulag elfogadott. Nagyobb
vitát csak annak kérdése keltett, hogy mi legyen az Orss, evang. Tanító-
egyesület alapszabályaival ~ Legtöbben oda nyilatkoztak, hogy semmi
közün k tovább ezek hez, hanem azok, akik megjelenésünkkel erre vállal-
koztunk és mindazok, akik csatlakozási szándékukat bejelentették, azonnal
belépünk az ágb. evang. tanárok orsz. egyesületébe és megalakítjuk
abban a már meglevő theologiai, fögímnasiumí, tanítóképzói és polgári
isk olai szakosztályok sorozatában: ar. elemi iskolai szakosztályt. Végre
azonban egyhangulag elfogadtatott azon indítványom is, hogy )ar. orsz.
evang. tanítóegyesület« megerősített alapszabályait szakosztálynnk átveszi,
megőrzi és sértetlenül föntartja azok számára, akik az ország evangelikus
tanítóságát külön országos egyesületben kivánják csoportosítani.

Ertekezletünket időközben a ti kerületi felügyelötök Véssey Sándor
úr őméltósága is meg tisztelte jelenlétével, sőt élénken részt vett a csatlakosás
kérdésének tárgyalásában mindvégig. Délután 3 órakor megjelentünk majd
mindnyájan a Tanárgyülés választmányi ülésén, maly előzékenyen első
helyen tárgyalta a mi csatIakozásunk kérdését és testvéri szeretettel vette
tudomásul belépésünket egyesületük be.

Fényes gyülekezet előtt másnap a vármegyeházán tartott díszkör.·
gyűlésen ar. üdvözlesek sorában a tanítóság csatlakozását első rendű fon-
tossagunak nyilvánította az elnöki megnyitó, mely jóleső megbecsülte-
tésünk még a disz ebéden is megismétlődött a főtitkár hasonló kijelentésü
felköszöntőjében, Nincsen oka tehát senkinek a bizalmatlanság keserüségét
terjeszteni és torsítva nagyító látcsövön át elbirálni a történteket.

A soproni gyülésen történtek fényes bizonyosságot szolgaltattak arra,
hogy nem lesz oka szégyenkeznie a neki juttatott szerepben az új elemi
.iskolai . szakosstalynak. Hogy :»k rum pl i cs k á t é s III a rad é k
éte) e k fl t tal á lu n k-e f ö 1« a szakosztályi gyüléseken, az majd a
tanítóságtóI függ egyedül. Emellett minden irányban megóvtunk szabad-
ságunkat! Maga a 'I'anáregyesület választmánya kimondotta, hogy nem
kiván gátat emelni az Országos evang. Tanítóegyesület létesülésének, -
ugyancsak szabadon érintkezhetünk az Eötvös-alappal, az Országos tanító-
egyesületi ssövetséggel és bármely más tanítóegyesülettel a magunk
szakosztálya elnöksége utján, aminthogy a többi szakosztályok sincsenek
e tekintetben a Tanáregyesület ügykezelési szervezete által ilyenekben
korlátozva. Kizérőlsg egy~ázi vonatkozásu, tehát. tanítási-kántori, iskolai
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és személyi belső ügyeink és mindazok a felmerülő kérdések, amelyek
egyházi hatóságaink elbirál~sa alá tartoznak, csak ezek kerülnek a szak-
osztályból a Tanár- (és tanító) egyesület -közös választmánya és ennek
utján az elnökséghez, közgyüléshez és ezek által terjesztetnek föl termé-
szetesen az illetékes ~gyházi haióságaink elé.

És ha a külön és függetlenül szervezendé országos evang, tanító
egyesület kiván majd valamely egyházi ügyben felterjesztéssel élni, a
tanár- és tanítóegyesület elemi iskolai szakositályának csatlakozása bizo-
nyára nem lesz kárára akkor sem az ügynek. Ha pedig az országos
evang. tanítóegyesület pártolás hiányában nem tudna megalakulni a kösel
jövőben, sok ideig nagyon alkalmas pótlója lesz ennek a tanáregyesület

. elemi iskolai szakosztálya akkor is, ha evangelikus tanítóságunknak csak
a népesebb gyülekezet-kben működő, jobban díjjazott. ;tehát áldozni képe-
sebb tagjait tudja belevonni egyelőre ebbe a szakosztályba csupán. Keve-
sebb taglétssammal, kevesebb költséggel is teljes sikert érhetunk el a
Tanéregyesülettel kapcsolatosan. I

Csak egy ellenvetés lehetséges mindezekre, hogy hát akkor mine~
alkottuk meg az Evangelikus tanítók külön országos egyesületé ~ Mert.
nem volt 1896-ban még meg az Orsz. evang. Tanáregyesület. Miért
sürgettük . 'hát újabb időben alapszabatyáink . megerősítését ~ 'Mert nem
kinálhattuk föl magunkat senkinek, inert ez nem szokás, mert ez lealázó
lett volna. Hát miért kínaltuk fol most magunkat a Tanáregyesületnek ~
Nem kináltuk föl magunkat, de testvérileg híva voltunk és így nem

I vagyunk hivatlan vendégek, akiknek az ajtó mögött a helyük, hanem
olyanok, akiket szivesen várt a gazda a háza. küszöbén ! És mégis,
mért nem vál·tunk legalább még egy évig ezzel ~ csatlakozással, amig
az evangelikus tanítóságnak alkalma nyilnék egy Budapestre összehivandó
nagy országos gyűlésen végérvényesen határoznia ~ Mert az idén sem
lesz erre kellő alkalom. Nem lesz egyetemes tanítégyülés. nem lesz nyug-
dijreviziö, malynek miudenkire egyénileg is fontos kérdése összehozná
tömegesebben egyuttal az ország evangelikus tallítóságát is. És mert
kétszer foglalkozott már a 'I'anargyülés csatlakozásunkkal és kérdés' kivánt
volna-e harmadszor is foglalkozni vele.

Egyetlen egy ember szájából sem hallottam Sopronban azt, hogy:
miért szövetkezik a. Tanítóság . a Tanárokkal, pedig sok okos és jó ember
volt ott jelen. Nyugodjunk hát mindnyájan be Je a történtekbe, aki úgy
érez : lelkes örömmel, aki nem ugy érez: várakozó türelemmel.

A legnagyobb készséggel egyhangú határozattal elfogadta' továbbá a
Tanárgyülés azon öhajtásunkat is, hogy a ta.nftóság tömeges belépése
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esetén a Tanáregyesület cimében is kifejezést nyerjen esatlakozásuuk. Az
új cime ez lesz: A z á g. hit v. e van gel i k us tan áro kés
tan í t ó kor s z ágo s egyes üle t e. Elfogadta továbbá, a tagdijra
vonatkozóan azon kivánságunkat. is, hogy az elemi iskolai szakosztály
tagjaira nézve' egyformán 2 korona lesz az évi járulék. Végre a Tanár-
egyesület alapszabályainak szükséges módositasat az őszi valasstmanyiülés
elé utalta a tanító egyesület választmánya.

Mindvégig ünnepi hangulatban folyt le ekként a soproni gyülés.
Résztvettek a tanítótársak közül egyesek a, nagycenki kegyeletes kirán-
duláson is. ,Majd sxivélyes és általános bucsuzás után azzal a megelé-
gedett öntudattal tért vissza ki közelebbi, ki messzebb otthonába, hogy
az evangélikus tanári kar tudós tagjaiban modern, fölvilágosuIt és libe-
ralis jóbarátokat bir a tanítóság és viszont azzal, hogy egyhál-építő mun
káját1 hasznosau fejlesztette az evangeIikus tanáregyesület, midőn tagjai
sorába meghivta és föl vette az ország evang, tanít.óságát.

K~dves Barátom ! Jóleső örömmel referálom 'ezeket néked, ki velem
együtt édes gyermeked nek tekintetted mindenkor : bármely alakban is
országos központot terelüteni az evangelikús tanítóságnak. Sokat fáradoz-
tál érte s ami eddig történt is a te érdemed. Kérlek ne hagyj cserben
er.otán sem bennünket, ' Én nem vagyok már vezérszereplésre való, (No,
DO! Szerk.) mihelyt átveszi valaki, átadom a kolompot neki. Igazán
kedves' három napot töltöttem Sopronban a komoly dolgokon kivül is.
Amivel kezdtem, azzal végz em : Nagyon hiányeztál közülünk. No majd
Budapesten s ha élünk jÖYŐ évre Csaban. vagy Szarvasen találkozunk.
Isten veled!

.Eddig a, levél.

Ked ves kar t á rsa k! Dunacinneni-, dunántúli-, bányai-, tiszai- és
erdél yi egyházkerületek evangelikus tanítésága ! Mindnyájan, egy célért
munkálkodunk sez szeretett hazánk és ebben szeretett evangelikus egy-
bá;mnk virágzása, erősödése és rendíthetlen fen állása. Fontos örhelyre, a
puhaföld bevetésére, a kis gyermekek minden jóra fogékony érzelmeinek
művelésére áJlJtott hivatásunk. Ami tőlünk telik ennek a munkánknak
tokél~esbítésére tegyük meg, a mi kötelességeinket ne utaljuk át
másokra s ne engedjük, ne kivanjuk. hogy mások tegyenek, mások
gondolkozzanak helyettünk,' A tankönyvek, tantervek, iskolai és tanítói
azabályrendeletek, iskolavizsgalat, tanítőképesítés ne a mi tudtunk nélkül
intéztessenek el, mert ma napság a rohanó életviszonyok mindenütt egész
embert és inkább gyakorlati, mint elméleti tudásban' bövelkedöket igé-
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nyelnek. Tehát valóságos, gyakorlatilag is képzett tanítók nélkül való-
ságos és üdvös eredményeket a népiskolák fejlesztésében nem érhetnek el
bármily tudós, de más működési körben otthonos egyházi férfiaink. egy-
házi testületcink. 'I'ömörüljünk és álljunk 'össze ezért tuinél többen mi
magunk: tanítók: mert több szem többet lát s ha hozzán,k fordul majd
felsőbb egyházi kormányzatunk népiskolai és tanítói kérdésekben, tudjunk
véleményt adni, véleményt nyil vánítani. S mert anyagiak hiányában nin-
csen mödja egyházi alkotmanynuknak, hogy az iskolák ügyeinek irányi-
tására minket tanítókat, a tanítás munkásait abban a számban és arány-
ban hívjon meg tanácskozó asztalaihoz az esperességi, kerületi és egye-
temes gyülésekre, mely megilletne bennünket úgy tanítókat, mint azt a
fontos ügyet, amelyet képviselnénk, adjuk össze a magunk keserves
fllléreit, küldjük tanácskozásra a magunk tanító embereit oda, abová"
csekély anyagi erőnkből telik, oda, ahol tanácskozásunk függetlensége
teljesen biztosítva van, oda a honnét felterjesztésein k bizonyára kellő
figyelembe vételt találnak és eredményt érhetnek el és sorakozzának hoz-
zánk mindazok, akiknek közülünk mödjában áll a maguk költségén
megjelenni: az evangetikus tanárok és tanítók vándorgyüléseire.' Bizzunk
magunkban, hogy majd találunk, és jobbjainkban, hogy majd keresnek
módokat és utakat meghallgattatásunkra. Egyéb céljaink pedíg nincsenek
és nem lehetnek nekünk tanítóknak, mint evangélikus tanítóknak egyházi
szérvesetünk határain belől, egyéb törekvésünk nem lehet, mint hogy
beigazoljuk, beláttássuk a tanítóság egyházfejlesztö munkásságának szük-'
ségességét az egyház iskoli ügyeinek irányításában azokkal is,' akik
még annak a karnak az öregjeí, amikor a, tanító csak népszinházi alak
volt. Ne a formát keressük pedig ezen már elodázhatlan törekvéseiukhez,
hanem a szükséges embereket, mert sem az új elemi iskolai szak osztály,
sem az orsz, evang. tanít6egyesület nem boldogul ezek nélkül a tevé-
kenységben gyönyörüséget találó, ma még az ismeretlenség homályában
rejtőzködő tanító testvérek munkáSsága nélkül.

Lépjünk. be egyelőre minél többen még az evangelikus tanárok es
tanítók országos egyesületébe. S talán az újabb jelentkezések legcélsze-
rűbben hozzám (.Alexy Lajos, Czegléd)cimezve történhetnének, Én azután
a jelentkezők névsorátidőnként közlöm majd a tanáregyesület buzgó
pénztarosával : Szigethy Lajos evang., főgimuaziumi tanár úrral, (Buda-

, pest VII. Vál'osligeti fasor) a kihez külömben már is beküldhetö egy-
szerű postautalvényon a 2 korona évi' tagságidíj sőt én il) elfogadom a
jelentkezéssel egyidejnleg hozzám beküldendö (a jelentkezésre a postautal-
vány üres rovata, is elégséges) tagsági díjakat. I
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Istennel áldása legyen a fáradozókon Istennek megsegítő kegyelme
I

növelje terebélyes és hasznos gyümélcsöket termő fává a szerény és igény-
telen soproni csemetét: az orsz. tanáregyesületben megalaku1t elemi
iskolai szakosztályt !

Alexy Lajos.

Hogyan tarthat juk evangelikus tanítöképzöinket
kellő színvonaIon ?

Valamely testületnek, emherek kőzősségének - azt hiszem mind-
annyiunk egyetértö k őzős véleménye szerint caak annyiban van
értéke, jelentősége és létjogosultsága amennyiben az egyes emberek,
nemzetek és az egész emberiség kulturális érdekeit, lelki szűkség leteit,
ezzel kapcsolatban nemes életmegnyilatkozásait szolgálni tudja. -
Ilyen erkölcsi létet bizt osító, haladást szorgalmazó testületnek, nélkü.
lőzhetet len faktornak tekintem én a vallást és annak szervezetben
kifejezett megtestesülését, mintegy közreható műszerét, az egyházat.

Minél több oldalúlag nyilatkozik meg annak életképessége, minél
tökéletesebben tud k őzr ehatni, minél nehezebben megoldható kérdé-
seket, problemákat, feladatokat tud szolgálni, annál inkább bebizo-
nyosodik annak nélkülözhetetlen volta, annál inkább fogja az az
erkölcsi tényező kőrülfalazni létalapjait. /

Minél több életszükségletet - természetesen ide értve a lélek.
szükségletek óriási jelentőségét is - tud kielégiteni, annál nagyobb
a hatalma, viszont minél kevesebbet tud kielégtteni a modern kor
mind nagyobb és nagyobb mérvben fellépő köJetelményeivel szemben,
annál inkább veszít létjogosultságából. ,

AvalIás szempontjából rendkivül jó fogásnak tekintem azt a
müvelődéstörténeti tényt, hogy rögtön, keletkezése idején reá tette
kezét él;z iskolára', aminél különben mi sem természetesebb, a vallásnak
hitbeli r endeltetésénél fogva.

Demig a régi vallásnak csak az volt a rendeltetése, hogy az
emberek érzésvilágát kősse le - ami abban jutott kifejezésre, hogy:
vakon hinni, -:- addig ma már a fejlődött és tudományos alapokon
fejlődött k őzélet megnyilatkozásai azt mutatják, hogy ma már a puszta
érzés, a személyes tekintélyekre alapított hit nem elég erős alapja a
vallásos érzületnek, a lélek másik principiumára Van szükség: az
értelemre, az ésszerű. belátáara.

A vallás szempontjából ezért' tartjuk az iskolát az egyház oly
fontos veteményes kertjének. A helyesen vezetett tanítás, ,oktatás az,
mely értelmi tudást az ésszerű belátást a hittel, az ember érzésvilá-
gával a lehető legegészségesebb harmóniába hozza, - amint hogy a
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tudományoknak .legkisebb félremag yar áz ása alkalmas arra, hogya
hitet az egyén lelki világával hozza ellentétbe, a legkétségesebb disz-
harmóniába.

Hogy pedig vallásunk elvei soha sem fognak ellentétbe jutni az
igaz tudományossággal, arra vonatkozólag azt hiszem elég bizonyiré-
kok protestáns vallásunk szabad gondolkozásának [ellegzetesség ei.

Igy tehát tudományos, ismeretterjesztő szempontból sem ennyire
sem látom megokoltnak az újabb kor azon törekvését, mely az iskolát
a templomtól elválasztani igyekszik. Hogy azonban a felekezeti elemi
iskola megfelelhessen rendeltetésének, elengedhetetlennek tartjuk,
hogy az iskola lelke, a tanitó kifogástalan képességű és ügyességü
egyén legyen. Tehát el kell látnunk a szellemi fegyverek minden
nemével, mit tőle az élet, a küzdelem megkiván. Itt ismét az újabb
törekvések egy áramlatával állunk szemben, me ly a tanitóképzést is
ki akarná venni a felekezetek kezéből. E törekvés, kétségtelenül meg-
állná a helyét, ha a felekezetek nem tekintenének az újabb kor
igényeire és . a tanitóképzés 'terén eszközölt újabb alakitásokra és ala-
k uláso kra . Nézetem "szerint e fegyvert is csak úgy fogjuk megtart-
hatni -- állatr! és egyéb részről e munk ának nemes törekvéseknek
díszt, elismerést, megbecsülést szerezni, ha tanítóképzésünket minden
tekintetben a kor sz invonalán tudjuk tartani. Szóval, ha: "nivós lesz."
Akkor nem kell félnünk az államositási törekvésektől, külőriősen a
felekeietiségi jogviszonyosság hiányzatosságai közepette. Akkor s~m
kell attól félnünk, ami ennek elvesztéséveI egyházunkat erejében,
jog osu lrság a iban fenyegetné. Akkor nem fogja vallásos nevelésünk
elveszteni azt a leghatalmasabb eszközt, mely minden nevelésnek leg-
jobb eszköze: a tanítást, az iskolát.

És ha egyházi részról is megtettünk mindent, rnit a modern kor
megkiván, evangélikus' tanitóképzésünket bizonyára nem fogja meg-
illetni az a Iek ic siny lö mai nyilatkozat, hogy felekezeti. Sőt evang.
tanítóképzésünket szabad protestáns felfog-ásunkkal támogatva, fej-
lődésképességünket és tényleges haladásunkat teljes mértékben k imu-
tatva magasan ki fogjuk emelni a többi felekezeti tanftóképzés nivó-
jából. 'Es mig mások antimodernista jelsza vakkal küzdenek (mert a
papok esküje után valószinűleg jönni fog a tanitóké is) addig mi
protestánsok eredménydús fejlődésünkkel fogunk életképességünk

-rnellett tüntetni.
,A fejlődés tejlesztés elől elzárkózni egyenlő volna a vissza-

fejlődéssel, a leghatalmasabb tényezők és eszközök határozott vissza-
utasitásával és elvesztéséveI. Természetes, hogy a fejlődés, a munkának
minél eredményesebbé tétele áldozatokat kiván. Nem az áldozat-
készség megnyitásáról akarok benzél ni, mert hiszen az eddig is meg-
nyilatkozott bízonyos mértékben, csupán a fokozásról, mert az eddigi
áldozatokhoz képest az igények 'nagyon, de nagyon is megnőttek. E
tekintetben pl. követendő példának tartom a, bányai ág, h. ev. egy-
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házkerület á ldoz a t k észs ég ét , mely uqy a n is a szarvasi tanítóképzö javára
évente háromezer koronát költ el zeneszerek, könyvtár-gyarapítás és
általában taneszközök beszerzése cimén.

Ev. tanítóképzésünk erős alapra állitásának biztosítékaként
tekintem megvalósulás stá diumáb a lépő egyetemes rendtartást, mely tanító-
képzöink irá ny ítás ának egységesitésében fogja birni a haladás ténye-
zöit igazgatás, módszer, tanítási és általában kiképzési rendszer és
eredmenyek dolgában egyaránt.

Ami ev. tanítóképzőink vegykonyhájának, a gyakorló -isk o lána k
a szellemét, hatóképességét illeti, e tekintetben emelt fővel nézhetjük
a többi intézetek e n ernű munkáját. Itt inkább a felszerelés dolgában
lehetne k ivána lrnak at l ál lítani fel. Szükségesnek tartanám, hogy a
gyakorló iskola mindazon taneszközókkel rendelkezzék, melyek egy-
részt a tanítás sikeréhez szükségesek, másrészt amelyek megmutatják
a növendékeknek, hogy mi szükséges egy a lerni iskola felszereléséhez.
Ezek pedig legyenek földrajziak, történelmiek, természetrajziak, ter-
mészettaniak j szükséges, hegy minden anyag együtt legyen a rajz
taníráshoz, eszközök és anyag a kézügyesség tanitásához. Nagyon
érdekkeltőnek tartanám, ha a tanító r endel.kezésére állana egy kép-
gyűjtemény is - melyben igen jó szolgálatot tehetnének az össze-
gyiijtött képes leve'lezölapok is. Mindent nem kellene eltenni, de amit
a figyelmes tapasztalat kiván, mindent. - Reá kellene szoktatnunk
uővendék ein ket , hogy maguk is gyüjtsenek össze mindent, amit a
tanítás érdekében szükségeseknek tartanak. Ezáltal reá szoktathatnánk
növendékeinket, hogy tanuljanak meg minden tényt, kezük ügyébe
okadó dolgot, reális valóságot, tapasztalatot nevelő vonatkozásaiban
fogni fel és vizsg ál n i,

Visszatérve tehát eredeti témámra, kivánatos volna, hogya tanító-
jelölt egy kis tanszermúzeumot lásson ott a gyakorló iskola felszere-
lésében, amely természetesen ne történeti kifejlődésében mutassa be a
tényeket, hanem jelenlegi használati állapotukban és vonatkozásaikkal.
Szükségesnek tart a nárn, hogy a tanítói és ifjusági könyvtár _is rendel.
tetéséhez méltó mivoltában és .jellegévei mutassa be a kivánni valókat.
Legyen a tanítói könyvtárral kapcso latban egy más könyvtár, mely
minden fajta tantárgyra vonatkozólag minél több elemi isk. vezér és
"kézikönyvet tartalmazzon, esetleg azok rövid ismertetésével. Kivánatos
volna, hogy azokhoz melléketve legyen a tankönyveknek a hivatalos
birálatai is. Igy a növedék már ott megismern é a jó tankönyveket
sőt azok megválogatásában egy bizonyos kritikai érzékkel vezettetné
választását. Kivánatos volna, hogy ezek mellé -gyüjtessenek az illető
munkák vezérkönyvei is. Ezeket a különféle tankönyveket nagyon
szépen lehetne felhasznáfui a gya.korlati kiképzésnél, -elö készftésnél is.

A gyakorlatiasság es a könnyebb felfogás kedvéért nagyon
üdvösnek találnám," ha a lélektan és általábn a neveléstudományi
tárgyak könnyebbé, plauzibilisebbé tétele céljából a tanító képzökben

•
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egy p ••ychophisikai muzeum állittatnék fel. Ide soroztatnának a testi
élet ismertetésére vonatkozó készitmények, finomabb demonstrálása
egy jó mikroskóp a szükséges metszetekkel, felszereléssel, a lélektan
tanftásához az ujabb kor tapasztalatai folytán létrejött, megfigyelési
és kisér leti eszközöket, végül a nevelés és oktatás némely jellemző és

igazán tanulságos eszköze, melyek a, gyakorló iskola szerelvényei
nem vétettek fel. Azokat értem itt, melyek használata a gyermek
lelki müködésébe nyujt bepillantást. Erre nézve mintát nyujthatna
Budapesten dr. Rauschburg Pál idegorvos és a budapesti VI. k,
tanitónőképző intezet hasonló muzeuma,

Ugyancsak ezzel kapcsolatban. Itt. az ideje annak is, hogy a
nővendékeink lélektani és neveléstani ismereteit felhasználhatókká,
alkalmazhatókká és a gyakorlatra kihatóvá tegyünk. A célból onnét
kell kiindulnunk tanulmányainkkal, ahová hatni akarunk a gyakor-
lattal - amint Diesterweg is mondja a k őzéppontból, a gyermekből.
E célból ajánlauárn, hogy a gyakorlati kiképzés keretébe vonjuk be a
megfigyelést, a hospitálást, Ez alkalommal növendékei nk rendszeres
vezetés és irányitás, sőt oktatás mellett rendszeres vizsgálat tárgyává
termék a gyermek életnyilvánulásait. Igy az I. évesek bejárnának
1-1 napra a gyak. iskolába, hogy ott megfigyeljék, vizsgálják a
gyermek testét, testi megnyilatkozása it. testi jelenségeiböl eredő tulaj-
donságokat. A II. évesek, a lélektani tényekre terjeszt enék ki meg-
figyeléseiket és ezeket, valamint testi jelenségeiket is magasabb szem-
pontból tanulnák ismerni. Okok, okozatok keresésében, viszonylatok
felismerésében és ellenszerek alkalmazásában tennének szert bizonyos
tudatosság ra. Ezen alkalommal szerzett tapasztalataik.at egy jegyző-
könyveeskébe beirnák és a kitüzendő megbeszélési órákon vita t ár-
gyává tehetnék. Itt megtanulhatnák, hogy hogyan kell a gyermeket
vizsgálni, lelkéhez közel férkőzni. Az itt meginduló eszmecsere való
ssinüleg rendkivül értékes tanitói tudatosságnak lenne a bölcsője.
Ezeket a megfigyeléseket és megbeszéléseket a gyak. isk. vezetője és
azok a szaktanárok vezetnék, akiknek a köréböl véretett a meg-
figyelendő tény, As itt seereeit tapasztalatokra lehetne a tanítás eg yes
részlete, a test- ésélettani, psychológiai, lógikai módszer - és didak-
tikai oktatást alapítani; valószlnüleg több gyakorlatiasság, haszon
nyilatkozna meg a tanitásunkban.

Különben mindezek nem új doigok. Néhány állami képzőnél
meghonosu1t gyakorlat megmutatta, hogy mily haszonnal lehet e.zek,et
a megfigyeléseket eszk őz őlni pl. a kőv, csoportositások szerint: a
gyermekek megérkezése a iskolába, a k őszőnés ; a gyermekek maga-
tartása a gyülekezés ideje alatt szabadabb korlátok között; a gyer-
mekek tisztasága; a gyermekek beszédje; a testszervezet milyensége,
abnormis jelenségek, a gyermek munkabirása szérvezetéveI kapcso-
latban. A beszédképességgel kapcsolatban a beszélő szervek hiányos-
sága.,' A beszédmozgás functionális, avagy szervi rendellenességei.
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Igen tanulságos továbbá a gyermekek egyéni képességeiknek, haj-
landóságaiknak, szokásaiknak, alakuló jelleműknek, hibáiknak, jó
tulajdonaiknak tanulmányozása. Itt nyilatkozik meg a gyermek
egész érzésvilága, melynek minden egyes ténye figyelemre méltó, mint
pl. a jó szivüség, áldozatkészség, részvét, baráti vonzalom, a lelke-
sülni vágyás, vallásosság a maga fenséges csiráival, kegyelet stb.
ezer, meg ezer-féle megnyilatkozásaival. A gyermekek imája a tanítás
előtt és után. Itt árulja el önkéntelenül, hogya gyakorlati, avagy az
elméleti ,irányban rejteget-e lelke életképességet. Mindezeknek az
ellentéte, számtalan variátióban. Növendékeink előtt e lelki világot a
tapasz ta latoknak , az inductiv megfigyeléseknek tárházát nem is vol.
nának képesek másként felfedezni; csak közvetlen vezetés, irányitás,
okulta tás mallett. ,Rendkivül értékes okultasást nyujtani ez a meg-
figyelő munka, ha egy-egy növendéknek egy bizonyos időre kijelel-
nénk kér.hár om megfig y e lend ő gyermeklelket. E megfigyelő alanyokat
és hasonlóságok avagy éppen ellentétek alapján je lelnén k ki. Itt tehát
kettő a fontos, a gyermek megfigyelés és a megbeszélés.

Elkerülhetetlenül szükséges volna a psychologiai elméletet egy
más plauzibilis bizonyitó és okuItató tényezővel is támogatni. Ezt
rejtené magában egy psychophisikai muzeum,' melybe egybe kellene
gyüiteni a testi élet ismertetésével kapcsolatos anatómiai ábrákat,
modelleket, utánzatokat, praeparátumokat' (torzó, fej, koponya, csont-
váz, csontrendszerek, belső szervek, különösen pedig idegrendszeri
utánzatok. A szükséges mikroskópiai készitmények és egy jól fel-
szerelt mikroskóp. Mily tanulságos volna pl. az idegmunkásság kap.
cso láaá na k demonstrálására egy-egy Golz-fé le kutyaagy preparátum
- mely primitiv formájában igen jó szemléletet nyujt a complikáltabb
idegélet ismeretéhez.

A II. évfolyam lélektani tanításához szükség esek volnának az
egyszeri! lelki tények szemléltetéséhez megkivántató megfigyeltetö
eszközök, melyek az érzékszervek rendes és rendellenes müködésével
és tüneti sajátossá.ga.iva l állanak kapcsolatban. Azonkivül pl. dr.

.Rauschburg Pál idegorvos néhány immár alig nélkülözhetö psycho.
metere. ...:....Azonkivül ebbe a psychophisikai múzeurnba lenne soro-
landó mindazon el. iskolai taneszköz, mely a gyermek lelki munkás-
ságának megkönnyebbítését és a könnyités módját tünteti fel, melyek
használata fl gyermek lelki műk ődés ébe nyújt bepillantást. Tehát nem
volna 'az egyéb, mint egy pedagógiai múzeum. Nem űj dolog ez sem, a
tanitóképzök tanárainak országos egyesülete, szintén sürgeti az áll.
képzök számára, sőt a k őz okt. miniszter az új áll. költségvetésben
már is előirányozta erre a szükséges évi összegeket. Tehát ott már
mindenütt megvalósúl. A budapesti VI. ker. áll. tanitónőképzönél pl.
már' meg van é s Nagy Lász ló tanár vezetésével igen szépen müködik.

(Folyt. következik.)
Tömörkényi Dezsö.
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A gyemek erkölcsi és valasos neveléséről. *)
Ha egy pillantást vetünk a természet világába, tapasztalni fogjuk,

hogy minden élő lény, még az oktalan állat is szeretettel gondozza
fiait. Nemcsak eledelt hord nekik, hanem ösztönszerüleg védi őket min-
den veszély s baj ellen, nem egyszer saját élete feláldozásával is. Házi
állataink legtöbbje bátran szembeszáll az ellenséggel, mely őt kicsi.
nyeitől akarja megfosztani. Gondos szeretettel gyüjti szárnyai alá a
tyuk az ő csirkéit, hogy meleng-esse őket, mikor dideregnek, hogy
megvédje, midőn a gonosz karvalyelrablással fenyegeti azokat. Igen,
az állatok, még az alsóbbrendűek is, féltik, védik, gondozzák ivadékaikat
Figyeljük meg csak a k is lepkét, mielőtt petéit lera kná az, összegön-
gyölt falevelekbe, előbb a levélszárakat selyemszerü szállal jó erőseu
odakötözi az ághoz, nehogy a tél viharja letépje onnét a petéket maguk.
ban rejtő leveleket, s veszélyeztetve leg-yen ,az ivadék k'ike lése. S szá-
mos példával lehetne igazolni, hogy az állatok is mennyi szeretettel s
féltő gonddal nevelik s ápolják kicsinyeiket. Bizony, bizony nem egy.
szer tanulhat tőlük az ember is, látva azt az igaz ragaszkodást, melyet
az állat fiai iránt tanusit, látva azt az önfeláldozó szeretetet, mellyel
kicsinyeit neveli s védi.

Ha már az állatoknál is tapasztaljuk a vonzalmat, a gondoskodást,
mennyivel inkább kötelessége a legtökéletesebb teremtménynek az
embernek, hogy gyermekeiben lássa legdrágább kincseit, s azok gon-
dozása s helyes nevelése képezze életének fő feladatát. S hála a hatal.
mas Istennek, hogyamagzatokról való gondeskodást mélyen heplán-
tálta minden apai, anyai szivbe. Nincs is ebben hiány addig, mig magá-
ról a testi gondozásról van szó. A legszegényebb szülö is igyekszik
beszerezni gyermeke számára a mindennapi betevő falatot, a szükséges
ruházatot, maga nélkülöz inkább, szenved éhséget, hideget, csak gyer-
mekének szemében ne kelljen könnyeket látnia, mivel nincsen kenyér,
mivel nincsen ruha, mely a kisdednek gyenge tagjait a tél fagyos
hidege ellen védelmezze. A jobbmóduakról meg ugynn ki mondhatná,
hogy nem gondozzák' kellőleg gyermekeiket? Hisz van az ő fiacská-
joknak, lánykájoknak mindene, amire csak szükség e lehet: jó meleg
szobája, puha pelyhes ágya, étele, itala, alkalmas ruhája j a saülö i sze-
retet mindent eÍébe halmoz, gondoskodik sz órakoztatásáról, ha beteg
a gyógyításáról, mindenröl, mindenröl l A szülöi ölelő karok között
boldog a gyermek élete, s még akkor is, - midön évek teltén az élet
gondja, baja nehezedik a vállakra, -- a gyermekkor kedves emlékeinél
melegszik fel a férfiu, a nö, s ható porában is áldva gondol azokra a
jó szülőkre, kik életének első szakaszát oly édessé, oly feledhetlen '
emléküvé tették számára,

*) Felolvasta szersö a pápai ev. gyülekezetnek 1911. évi január h6 25·én tartott val-
Usos estélyén. 'Szerk.
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Azonban még az a a szülöi önfeláldozó szeretet is megfeledkezik
igen sokszor egy dologról és pedig arról, hogy az a gyermek, - az
apának, anyának ama drága kincse, - nemcsak testből áll, hanem
lélekből is, hogy nemcsak arra' kell gondott fordítani, hogy az a test
szükséget ne lásson, hanem arra is, hogy alélek megkapja a maga
szukséges táplálékát. Igen, igen az a lelki táplálék de sokszor elmarad l
Egyik helyütt az élet gondja, a megélhetésért folytatott nehéz harc,
másutt tán épen a jó mód - mely nem lát szükséget semmiben, -
de sokszor elfeledtetik az édes apával az édes anyával, hogy kisdadé-
nek kezét imára kulcsolja össze, hogy ártatlan lelkébe beplántálja
Istennek, Jézusnak szerete tét, - hogy serdültebb korába'n is arról
beszélgessen előtte, hogy van nekünk egy drága kincsünk, melynél

.drágább nincsen e világon s ez a mi sz t, hitünk, a mi szt. vallásunk.
E kincs nélkül semmit sem ér az élet, mig e kincsnek birtokában életré
válik a halál is s boldogságunk örök.

Ha azt akarjuk, tehát hogy gyermekeink boldog embereleke legye.
nek, egy percre se feledkezzünk meg azoknak nemesebb részéről: a
lélekről, s a vallás erkölcsi nevelés képezze életünk legfőbb feladatát,
mert egyedül a vallás az, mely a lelket nemesíti, szép s magasztos
célokért hevülni készti, s mely megmutatja neki egykoron a mennybe
vezérlő utat is" S min thog y ' valIás és erkölcs egymás nélkül, külőn-
külön el sem képzelhetők, neveljük gyermekeinket erkölcsősekké.

Erkölcsi nevelésről akarván beszélni, jöjjünk mindenek előtt tisz-
tába magával az erkölcsiség fogalmával. Nemde az nevezhető erkölcsös
embernek, kinek 'élete tiszta mint a tükör, ki szavaiban s cselekede-
teiben kerül mindent, ami öt embertársai előtt megvetetté tehetné,
kinek kebelét a .szép és igaznak szeretete hevíti, ki semmitől sem áll
távolabb, mint a rút s piszkos dolgok elkővetését öl, Tehát a nemesnek
és szépnek k ő vetése erkölcsösség, a tiltott, a törvénybe ütköző, .másokat
megbotránkoztató dolgok cselekvése erkölcstelenség.

Erk őlcsősők ké akarjuk nevelni gyermekeinket? Úgy ismertessüle
s kedveltessűle meg velök mindazt, ami szép, nemes és igaz! De jó
korán lássunk hozzá .muukánkhoz, nehogy halogatásunkat keservesen
kelljen megbánnunk. A föld, ~ ha miveletlenül hagyjuk, - csak tövist
és burjánt terem, a gyerneki sziv is, ha idején be le nem hintegetjük a
nemes erények magvait, utóbb fogékonytalanná válik a jó iránt s fel-
veri azt is a bűnnek tövise, melyet onnan kiirtani, de nehéz, de fárad.
ságos munka.

Édes apák, anyák legyen azért a házatok.Fcsa lá di életetek olyan,
hogy a fejlődő gyermek csak szépet, csak jót tanuljon körötökben.
Gondoljátok meg, hogy erkölcsiséget nem lehet tanitani, szabályait
paragráfusokba szedve a gyermekekkel beemléke ltetni, jó példaadással
kell arra gyermekeiteket nevelni. Ahol a gyermek zsenge korától
kezdve csak követésre méltót lát és hall a szülöi háznál, nem kell őt
félteni, hogy az erkölcsiség utjáról. letéritse öt a világ, a gonoszok
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incselkedése, lelke utálattal fog eltaszítani magától mindent, ami szeny-
nyes, ami megbotránkozást keltő. De kétszeresen vigy ázaunk, mert a
gyermek mindent utánoz, nemcsak azt, ami szép, hanern azt is, ami
kárhoztatandó.

Egy tengerész távoli földrészben utazgatván, hazatérő utjában
örömet akart szerezni egyetlen lány kájának, egy szép tarka papagályt
vásárolt számára. S hogy még nagyobb legyen a kis leány öröme, a
hosszan tartó tengeri utazás alatt megtanitá a madarat e szavak kirnon-
dására is: Jó kis Aranka, kedves kis Aranka. Hazaérkezett az apa,
átadá lánykájának a szép papa.gályt. Nagy volt a kicsikének öröme,
s még csak fokozódott, mikor a madár elkezdte mondogatni eszavakat:
Jó kis Aranka, kedves kis Aranka. De feltünt a lánykának, hogy a
papagály valahányszor elmondja e becéző, kedves szavakat, mindany-
nyiszor rútul köhög és krákog is egyszersmint a beszéd befejezése után.
Tudakolódott a kis Aranka az édes atyjáná l, hogy mi ennpk az oka.
A tengerész elgondolkodott, de csakhamar rájött a dolog nyitjára, s
így magyarázta a dolgot: - Látod kis Arankám, rnik or én ezt a mada-
rat beszélni tanítottam, - most jut csak eszembe, - erős köhögés
gyötört. S lám-lám a bohó madár,nemcsak a szé p szavakat, de a rút
köhögést is eltanulta tőlem. Értsd meg ebből k is lányom, hogy nekünk
embereknek okosabbaknak kell lennünk s mttsoktól csak a szépet és
jót szabad eltanulnunk, a rútat soha!

Bár úgy volna 1 De sajnos az élet azt bizonyítja, hogy a rossz,
mindig több követőre talál, mint a jó. S bizony-bizony úgy van, -
mint a papagály meséje is tanusítja, - hogy az emberek a: jóval együtt
a rosszat is eltanulják. Boldog is az a gyermek, ki a szülöi védő szár
nyak alatt növekedhetik, kit, - mig irányftására, támaszra van szűk-
sége, _. irányít s támogat a szülŐi gondos szeretet, a jó nevelés. De
Istenem, vajjóm mi lesz ott az erkölcsi neveléssel, ahol a Jyermek,
perpatvart hall, gyülölködést, pazarlást. iszákosságot tapayztal azok
körében, kikre neveltetése bizatott, ahol a szülöi háznál csattog az
átkozódás fergeteg e, s ima helyett szitkozódó szó fakad az ajkakon 1
Vigyázzunk, ébren legyünk, nehogy önpéldaadásunk tegye gyerme-
künket egykor boldogtalanná. Legyen hajlékunk a nemes erények
tanyája, ahol csak jót lát és tapasztal a gyermek, úgy lesz majd b~lőle
jó erkölcsü, ifju s nemes jellemü férfiú.

De a jó nevelés legyen necsak erkölcsös' irányu, de vallásos is!
Szt. vallásunk törvényei oly biztos irányt jelölnek ki minden ember
számára, hogy azon haladva, nem a veszély örvénye felé, de a valódi
cél : az örök boldogság, hazája felé jut mindig közelebb és' közelebb.
S ki ne óhajtaná, - akinek gyermekei vannak, - hogy ezek az ö
drága kincsei bdldogok, megelégedettek legyenek itt e földön, s kiér-
demeljék a' Mindenható szeretetét. Ha ezt akarjuk, úgy a vallássaeretet
szent érzelmét kell lángra lobbantanunk az ártatlan gyermeki lélekben.
Tanítsa meg, az .édes anya kicsi fiát, kicsi leányát imádkozni jó korán,
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ágyacskája mellett necsak regékkel, tündér mesék kel győnyörködtesse
a kisdedet, de kulcsolj a össze kis kacsóit imára s beszélgessen előtte
Jézusról, ki a gyermekeket úgy szereti, beszéljen Istenről, .arról a jó
atyáról, akinek köszönjük lételünket, mindenünket. Az a gyermeki lélek
fogékony még nagyon s a benne keltett vallásos érzelmek nem tűnnek
el az évek jártával, sőt erősíti ezen szt, érzelmeket az iskola, a temp-
lom s az élet. Az ilyen gyermekből nem lesz vallástalan ember soha,
érdekeIni fogják mindenkoron a szent dolgok, szivesen hozza meg áldo-
zatát az egyházért, hisz jó apjától, szerető anyjától is csak azt látta,
hogy az Isten imádása, tisztelése kedves volt mindenkor előttük.,

Mily magasztos, lélekemelő jelenség is az, midön az apa ünnep-
napon maga köré gyűjti családjának tagjait, velök együtt énekel imád.
kozik. Sodorja bárhova az ily családi kőrbö l ki kerűlt gyermeket az
élet forgataga, nem fog elesni, imádkozó apjának, anyjának arca fel-
feltünik előtte, s megvédi a keblébe oltogatott vallásos érzelem az
elbuk ástól,

Kedvelressük meg továbbá gyer.mekeinkkel jó korán a két leg-
szentebb helyet: az iskolát s a templomot. Igen, az iskolát, egyházunk
eme veteményes kertjét, ahol a tanítói gond féltve őrködik az oda
küldött kisdedek helyes nevelése felett, ahol nem szigor, nem fenyíték
várja a jQ gyermeket, hanem őszinte igaz szeretet. Oly szeretet, mely
sokban pótolja a szülö szeretetét, s mely nem ismer határt abban,
hogy küzdelemmel, fáradsággal folyton-folyvást formálja a gyermeki
lelket, hogy a nevelési s oktatási idő befejezése után oly gyermeket
adjon vissza a családnak, melyben öröme telik az apának sanyának .

. Ne elrémítgetésseJ széljunk az iskola felő, ne kicsinylésseI az ott
végzett magasztos munkár ól, de méltánylással s szeretettel, h.ogy
gyermekeink örömmel siessenek oda, . hogy kedvvel hallgassák az ott
hirdetett igéket, hogy az elhintett' mag százszoros' gyümölcsöt terem-
j en a fogékony gyermeki szivben. Hisz felekezeti iékoláink fő fel-
adatul tüzték ki' maguk elé, hogy a vallástanításra fektessék a fö
súlyt. Igy h át a szűlö gyermekének jóllétét, vallásos nevelését mun-
kálja akkor, midön tőle, telhetőleg igyekszik a tanítőr nemes munkál-
kodásában támcgatni, midön gyermekének fö körelességévé teszi. az
iskola szorgalmas és pontos látogatását, amidőn öt jó viselkedésre,
s az előadottak figyelmes hallgatására serkenti lépten-nyomon;
midön tisztelettel szól gyermeke előtt a tanító önfeláldozó munkál-
kodásáról.

Mily nagy mulasztás is az, ha a szülö kicsinyes okokból elvonja
gyermekét az iskolától. Fájdalommal kell nem egyszer tapasztalnunk,
különösen az ismétlőiskolában, hogy üresek a padok, s a növendékek
fele része is hiányzik. S ha tudakozódunk az elmaradás oka felől,
a legtöbb esetben nem ·megfelelő az ,okadatolás, s világossá válik,
hogy a mulasztást az iskolával való nemtörődömség okozta, hogy sok
mindenféle elfoglaltságnak nagyobb fontosságot tulaj donít a serdülő
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ifju, mint annak, hogy őt most a kötelesség iskolába szó lítja, Pedig,
de sok és hasznos munkának elvégzése bizatott arra az ismétlő-

'iskolára! At ismeretek bete tözésén kivül főleg a va lláser k c lcsi érzel-
meknek megszilárdftása. fo Mert hisz, amit a gyermek zsenge korában
ott a míudennapi-isk olába n tanul, az ismétlés és gyakorlás nélkül
kitőrlödik az emlékezetből .. Megmondották már a régiek, hogy. az
ismétlés a tudományok anyja.

E mellett, szt, vallásunk mélyebb igazságait fejtegetnünk, a fej-
lődő ifjunak je llernét helyes irányban fejlesztenünk, hithüségre, ember.
szer etetr e, takarékosságra, józan életre szoktatnunk nem-e az ismétlő-
iskolában kell növer.dékeinket? S nem-e itt várhatunk munkánktól
több sikert, hisz itt már fejlettebb gondolgodással biró gyermekek s
ifjak hallgatják jóra, nemesre intő oktatásunkat! Ismételten mondom
tehát, - hogy gyermekének vallásos nevelését hanyagolja el az a szű lö
aki az ismétlöískola i oktatásnak nem tulajdonít fontosságot, s nem
szorgalmazza eléggé, hogy gyermeke pontosan látogassa az elő-
adásokat.

Végül gyermekeink vallásos nevelését munkáljuk akkor, ha meg-
kedveltetjük velők Isten szt, hajlékát: a templomot. A szülö k példa-
adása e tekintetben is a leghatalmasabb nevelő eszköz. Lám hitbuzgó
elődeink sokszor mértföldekről jártak el az Úr házába, hogy ott lel-
küket az ister.i ige hallgatása által nemesitgessék, ne okozzon tehát

'nekünk fáradságot az oly közelben levő temlomnak felkeresése. Vigye
el oda az apa, az anya gyermekét, hadd merítsen az ő buzgóságukból

. buzgóságot, hithüségükből hithüséget, hadd tanuljon meg velök együtt
imádkozni s buzgó énekkel magasztalni a seregek urát. Az isteni ige,
ami itt kirdettetik, nemesfti az érzelmeket, emeli a lelket Istenhez,
s kiszabja az irányt, melyen haladnunk kell. Csak aztán legyen
gondja a szű lőne k , hogy amit a templom hirdet, azt életében meg-
valósítsa, s megkövetelje gyermekétől i,s szigorú kő vet kez tességgel
hogy Isten igéjéhez- szabja életét. Ha ferdeséget lát, - el ne mulassza,
szt, hitünk tanításaira hivatkozással, - azt ostorozni, s csirájában
elfojtani mindazt, aminek esetleges elkövetése ellenkeznék a valtás-
er~ölcsi törvényekkel. Főleg a kisebb hibákkal szemben ne legyünk'
e lnézök, mert a kisebb bün szülöje lesz a nagyobbnak, s könnyen
meg történhetik, hogy a gyermek a bünök lejtőjén feltartóztathatlanúl
rohan ala. De ha volt gondunk reá, hogy Isten törvényeinek tiszte-
letét, a va llás szeretetét bele plántáljuk a gyermek sz ívbe, ha volt
gondunk reá, hogya legcsekélyebb hibát is szóvá tegyük, ha meg.
tettük magunk is. ami szent kötelességünk: Istent imádtunk, embert
szerettünk, ha tudtuk békén hordozni a keresztet, tudtunk megbocsá-
tani az ellenünk vétőnek, ~a látott bennünket gyermekünk érte,az Ő

jóllétéért fáradni, tűrni, nélkülözni; ha tudja, mint bocsátunk hö Tmát
az éj csendjében az egek Urához az ö boldogságáért: akkor legyünk
nyugodtan, a vallásos lelkü gyermek nem tér le az Úrnak utáról. Meg-
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botlik t án, de végleg ei nem esik. Gyönyörüen példázza ezt a naim
ifjú története is. Temetési menet halad végig Kána városán. Egy szép
reményekre jogosító ífjú a h a lo t t. Gyászba borúlt'fözvegy anya roska-
dozó iéptekkel halad a k oporsó után. Szemében .könny, I ajkán panasz
fakad. Egyetlen reményét siratja. Vége immár, örökre vége az ö bol-
dogságának! Dé nern Megjelenik Jézus. Megállnak a halott vivők.
Keze érintésére, hatalmas szavára új életre kél a halott. S az anya
kebelére öleli élő fiát. Szeme most már örömkönnyben uszik.

Ismétlődik ám ez a történet napjainkban is! Avagy nem látunk-e
mindnyájan bünbe merült gyermeket, erkölcsi halottat, aki felett
kesergett az apa, S könnyeit onl.1 a há.nat os sz ivű édes anya ji Kiről
már azt hitték, hogy -elvezett örökre. De nern l Az édes anya könnye,
forró imája megostromlá az eget, még idejében jelent meg az Úr, 3

felébr esz.té a gyermeki lélekben, melyből a bele plántált vallásos érze-
lem teljesen ki nem veszett még, - felébreszté az igaz bünbánatot.
Megálltak a halott vivők. Feltámadt az ifjú s oda borúlt a szülök
ölelő karjába.

Csodákat mivel az Úr, csodákat a szívben erősen gyökerező vallá-
sos érzelem.

Szülők! ápolgassátok hiv en g yerrnek eitek lelkében a va ll á s szt.
érzelmét, úgy ne féljetek, nem lesz kor a halál, s késő bánat. Úgy
legyen!

Szutter Dániel,
ev. tanító.

"Győzzön a jobb!"
I

Országos egyesületünk sz óba n levő ügyéhez nem akartam to-
vábbra hozzászólni, mivel azt hiszem, a tárgy mindkét oldalról már
megiehetősen ki van merítve s ha még tovább feszegetjük a kérdést
okvetlen a személyeskedés terére kell jutnunk és sajnos, egy lépéssel
már ott is tartunk, amelytől pedig én még jobban irtózom, mint né-
-mely. ember az álarcos báltól. Szerintem itt már nem lehet egyéb
hátra, mint a többség döntése.

Hogy mindazonáltal az ügyhöz most mégis szót kén kérnem, azt
két okból teszem. Először, mert az ügy a vita hevében rosz irányba
tévedt s azt ebben meghagynunk nem lehet; másodszor pedig szemé-
lyemet érintett kérdésben látom szükségesnek az olvasó közönség.
részére tájékozást nyujtani. -

Mert én úgy vagyok a dologgal, - s rendes körülmények kőz őtt
mindenkinél is így kell annak lenni - hogy közleményeim megirásá.
nál mindig az olvasó kőz ő nség , itt az evang. tanítói közvélemény
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lebeg szemem előtt s azt óhajtanám én, amennyire gyenge tollam
telik, vala~inek jósága, avagy nemjósága felől meggyőzni, hogy
kialakulva, saját véleményének hozzáadásával döntsön valamely függ
ben levő kérdés felett. Én egyéni nézetemet soha senkire rá erősz
kolni nem akartam. De, ha akarnám is, hiába való dolog volna, m
mindenkinek megvan a maga saját feje, mely et a másért, még
akármilyen derekas volna is, úgy sem cserélne el soha.

Most is, midőn orsz, tanítóegyesü1etünk tévútra került ügyét
helyes irányba óhajtom juttatni, az ev, tanítói kar közvéleményéh
apellálok, Ellenvéleményern közreadása alkalmával cikkemet a cimbe
foglalt szavakkal végeztem, mint a mellyel nyiltan kimondtam, ho
éppenséggel nem kötöm magamat saját véleményemhez, hanem igeni
a többség akarata legyen a döntő. Sőt ezen álláspontomat a köve
kezőkben hangsulyoztam is: "Mert azt hiszem, a többség bármelyi
vélemény mellett fogna is dőnt eni, annak mindegyik fél, minden háts
gondolat nélkül meg fog hajolni, hogy sz eretetben munkálják a tőb

ség által óhajtott uton a maguk és a közoktatásügy javát." ,Ez az é
megdönthetlen elvem s azt hiszem, a tanítói kőz vélernény igazat fo
nekem ebben adni. Ennek az elvnek kellő méltatását vártuk voln
Sal? s 1. elnök urunktól is, ki cikke feliratáúl bár ugyanezt a jelszó
használta, de sajnos, a konkluzióban nagyon is eltért ettől az egyedül
helyes elvtől, midőn azt mondja: .Én mag a m állok sz ilárdan me
győződésem, elhatározásom mellett. Ha elbukom, annak a maga
szempontjából csak örülök, de az ügyet amely velem bukik, azt sa'
nálorn." Neki tehát nincs szándéka esetleg az ellenvélemény es többség;
akarata előtt meghajolni, a mi pedig kissé szokatlan eljárás. Ezt a
kijelentését eddig csak úgy fenyegetés számba vettük, melyet az hi
szem, senki, seO? vett valami túlságos kornolyan, Most azonban, hogy
lapunk legutóbbi számában ez t a fenyegetést be is váltotta, kezd at
ügy komolyabbra fordulni.

De hát mi történt P Hpgyan" IS történt? És helyesen r őrtént.e,
ami történt·? Ezek a kérdések kezdenek most előtérbe nyomulni.

Celldömölki egyházker. tanitóegyesületi gyülésünk alkalmával
beadott inditvány lényege az volt, hogya dunántúli ker. evang. tanító-
egyesületi közgyülés, tekintettel az az eddigi orsz. központi bizottság
tétlensegére, tekintené azt megszüntnek s helyette, .mint a meglevő
evang. tanitóegyesületek között a legnagyobb s igy legkompetensebb,

. venné kezébe az or sz, evang. tanítóegyesület vajudó ügyét s igyekez.
zék azt dűlőre juttatni. Ezt az inditványt a közgyülés el is fogadta s

I
a további teendők teljesitésével az elnökséget bizta meg.

Eme. száraz tények elörebocsát ása után most már felelhetek a
ferinti kérdésekre. \ Hogy' mi történt? Enyhén szólva, semmi egyébi
mint egy kis szándék os n y o m .1. s a tanítói közvéleményre. Hogyan
történt? Hát szerintem nagyon is elhamarkodva. Hogy helyesen tör-
tént-e? Bizony nem helyesen. Mert lássuk csak' közelebbről a dolgot.
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Egy lap, vagy egy folyóirat, illetve az abban közlöttek mindig csak
az olvasó közönségnek szólnak és senki másnak. Már most Elnök •
urunk! e lapban beadta lemondását. De kinek adta be? Az olvasó
közönségnek? Hiszen attól nem kapott megbizatást, illetve manda-
tumot, hanem igenis a dunántuti ker. tanftóegyesűlettől. Ha már most
valaki valamiről le akar morida ni, azt szerintem mindig annál a forum-
nál ke1l teljesítenie, amelytől a mandátumot kapta, a küldetés ered-
ményének beszámolásával. Mivel pedig ide a legközelebbi gyülés
előtt sem beszárnolásr, sem lemondást bea~i nem lehet, ezzel addig
szerintem várni kellett volna. Ez lett volna a helyes eljárás a közgyülés
negligálása helyett. Hogya gyűlés aztán a továbbiakra nézve miként
határoz, az "az ő dolga. Szerintem lemondás esetén megbizhatja a
tová~bi teendőkkel az alelnökök valamelyi két, vagy együttesen is;
esetleg ez ügyet egy külön beválasztott bizottságr a is ruházhatja stb.
Ezt nevezem, én "alkotmányos" eljárásnak s nem azt, a mit S. elnök ,
úr művel, képzelt igazának tudatában; sem pedig azt, hogy ha egyéni
nézetének keresztülvitele körül más véleménnyel is találkozik, abban
mindjárt ellenlábaskodást, bu k ta tás i, fejvételi szándékot feltételez.
Uram! Ez groteszk gyanusitás, melyet leghatározottabban vissza ke1l
utasitanun k , Itt hatalomra, vagy vezetőségre senki sem törekszik,
mely azonban nem zárja ki semmi körülmények között azt, hogy
ellenvéleményének kifejezést ne adhasson. Igy csak az beszélhet, aki
mintegy diktálni akar. Már pedig bocsánbtot kérek, idáig még nem
jutottunk, sőt nem is óhajtunk jutni. Mert ha valaki becsületes szándék-
kal'ellenvéleményt merészel kockáztatni, azzal nem lehet ám mindjárt
amúgy somogyiasan elbánni, pláne egy elnöknek, kinek az audiatur
et altera pars elve alapján köt ele s ség e az ellenvéleményt is illő
tiszteletben tartani 5 a közvélemény kialakulásának időt s módot
nyújtani s azt :-:- respektál ni.

Azért a hangoztatott "alkotmányosság" elve alapján, de meg az
ügy érdekében is, melynek ismét a helyes .útra való, hozatal a kőzér-

deket képez, arra bátorkodom kérni lemondó Elnök urat, hogy-
mivel lemondását az olvasóközönségtől úgy sem fogadhatja el senki
- e lhatároz ás át legalább a legl,<özelebb egyházker. tanítógyűlésig
függesztené fel, hogy az aztán a továbbiakra nézve megfelelően intéz-
k edhessék, mert a felelősség azon nyugszik.

Most pedig személyi kérdésben kell még nehány szóval nyilat- '
koznom. Igen 'zokon vette S. elnök urunk, hogy mi H. H. kartárs
urral egyetembe kőz lőtt cikkeinket nem láttuk el névaláirásunk kal,
az ott alkalmazott je lzés helyett. Ezért bennünket álarcosoknak ke-
resztel, kik előtte való féltünkben (lehet benne valami!) nem merik
becses ábrázatjukat megmutatni, hanem a sütőteknő alá bújnak, Pedig
hát szerinte, nemcsak neki, hanem az egész tanítói karnak joga van
megismerni azt, hogy k i beszél. Hát biz ez egy k issé furcsa kíván-
ság. Mindarnellett, ha tudnánk, hogy az által használunk az ügynek,
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azonnal be u g ran á nk és kirukkolnánk becses fizimiskánkkal. De
hát mi itt is. ellenvéleményben vagyunk. Nálunk s azt hiszem az
olvasóközönségnél is,':nem az~a fő, hogy k i, hanem hogy m i t beszél
A s7emélYr-nálunk teljesen mellékes. És ez szerintünk így is van jól,
mert ez esetben az esetleges személyi tekintetek senkit sem zseniroz-
hatnak:;,~ vagy:;.mint Hát u l kulI e g ó kollegánk mondja, igy nagyob-
bat.,,)ehet.ez illetőkre ütnI.~~És ezt a kedvező helyzetet velünk szemben
S. elnök úr jól ki is aknázta. Nekünk vele szemben már nehezebb
helyzetünk van, mert hacsak gorombák nem akarunk lenni, amitől
Istengrnentaen, nekünk már elfogultabban, tartózkodóbban, símábban
kell:tkifejezéseinket.!,megválogatnunk s nem lehetünk oly darabosak.
A személy i' megnevezést azért is óhajtaná látni, hogy tudhatná, kik
akarnak [az ev. tanitóság~vezetői~lenni s kiknek adhatná át a vezetést,
Bocsánatot kér~nk:'- de evégből ugyan szintén teljesen fölösleges a
névaláírás, ~.a' lyezetőségre:közülünk senkisem áhitozik, a többi pedig
úgyis a ~ker. tanitóegyesületi közgyülés dolga. Nincs tehát semmi
okunk eddigi inkognitön konj.váltoatatni, csupán csak alt kell még
konstatálnunk, hogya je lzés éppen- nem álarc, még csak álnév sem
hanem csupán szignálása a közleménynek, mely kettő között talán,
mégis volnainémi különbség. Hogy közleményeim alatt miért hasz-
nálom a:leginkább ~szokott,~vagy.~másféle jelzést, annak egy k is története
van, de nem .,tartozván :a~tárgyhozJ abból csak annyit említek, hogy az
évek hosszú során eszközölt sűrűbb és önzetlen munkásságom által
nem~akartam a~szereplési::". viszketegséguek még csak látszatába sem
esni, Különben azt. hiszem azt az x-y·t az evang. tanítói világban
rnost már még a verebek is ismerek, tehát a Sass is tudhatja annak
kílétét.::.De,hát_akkor miértjkérdezi P Igaz, hogy nem köteles tudni.

Mindez jazonban nem gátolja azt, hogy nyiltan ne beszéljünk. Én
azt hiszem, elég nyiltan.J:beszélek és beszéltem. Sőt tán nagyon is
nyiltan, olyannyIra, hogy még Szerkesztő úrnak megrovásában is
részesültem. (Elismerem,]megérdemeltem!) Tehát e tekintetben r~m
csakugyan. nem .Iehetr,)anasz.

Hogy mi hányari:yagyunk? Bocsánat, még nem tartottunk e
tekintetben; népszámlálást ~ s igy nem tudhat juk egész biztossággal.
Eddig, amint : látszik :.csupán ketten. Ha pedig Hát u 1 kullog ó

kollegát is számításba vesszük, kinek feje itt, szíve pedig amott van,
úgy legföllebb 21/._en volnánk. Hanem, hogy hányan leszünk, azt majd
meglátjuk a - hídnál. Annyi azonban már most is bizonyos, hogy
nekünk 'lesz;,többségünk" mert hát mj,~minqmár emlItettem, nem expo-
náljuk ~agunkat; hanem minden hátsó gondolat nélkül a többséggel
fogunk menni, (Nagyon' helyes! Szerk.)

Végeze~re még egyet: Hát hiszen az egyházkerületi tanítóegye-
sületek szövetsége -;;agyon' is :megfelelő volna, mert ez is egyrovásu
embel'ek független egyesülete volna, de ez aztán már csakugyan k ivi-
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hetetlen. Az orsz. egyetemes tanítóegyesiilettel való csatlakozást illető-
leg én nem látom a dolgot lehetetlennek. Én úgy képzelern mag am ,
nak az e.l5észet, hogy általános tanügyi s. egyéb kérdésekben azzal
együtt müködnénk; felekezeti kérdésekben pedig attól egészen füg-
getlenül, teljesen önállóan járhatnánk el. Külőnlen, mint már előző
cikkemben is említettem, még nagyon kor ai erről beszélnünk, mert
ettől még nagyon távol állunk s nagy kérdés, valjon eljutharunk-e
odáig j a helyzetet azonban rnáris szerfelett komplikálja, Előbb végez
zünk egy dologgal t. i. alakítsuk meg alapszabályaink értelmében az
evang. tanítók orsz. önálló, független egyesületét s csak azután be-
szélhetünk esetleg egyebekről.

Al ex y barátunk észrevételére pedig az a megjegyzésem, hogy
mig alapszabályaink megerősítve nem voltak, addig nem volt módunk-
ban ,az önálló orsz. evang. tanítóegyesületet megalkotni s addig igen
szivesen csatlakoztunk volna az orsz evang. tanáregyesülethez ; de
alapszabályaink megerősítése követkp,ztében igenis megváltozott a
helyzet annyiban, hogy most már megtehetjük magunk azt, amit az-
előtt nem tehettünk volna meg. A mi pedig a későbbi esetleges el- '"
szakadást illeti, legjobb azzal el sem kezdeni, mert ez az eshetőség
bizony mindkét félre nézve nagyon kinos helyzetet teremtene.

Maradjunk csak meg egyelŐre tervbe vett alapszabályszerü füg-
getlen, önálló orsz, evang. tanitóegyesületUnk megalkotása mellett 5

egykor örülni fogunk, hogy nem tántorodtunk el kitüzött célunktól.
Most pedig legyen mindezekből elég! Béke velünk!
Ma vettem kézhez az evang. tanárok orsz. egyesületének rnúlt

évi ,Évkönyv~.ét. Öszintén megvallva, abban mintegy irigy 'szemmel
lapozgattam. Istenem, milyen szép az I Mikor fogunk mi, csak meg-
közelitőleg is. ennyire jutni! *) De én bizom I

Az ev. tanítók országos egyesülete, vagy:
»értsük meg egymást!«

Ennek tárgyában lapunk mult számába küldtem be második
hozzászólást, amelyben azután kijelentettem, hogy a kérdéshez, -
látva, hogy annak tárgyalása nem helyes mederben folyik, - nem
fogok többé hozzászólni. Beküldött cikkem azonban kissé hosszabbra
nyult s így a tek. szerkesztő úr nem szorithatott helyet neki, a leg-
utóbbi' számban az újabb hozzászólások pedig oly drámai gyorsaság-

*) A soproni határozat szerint már a jövő évben ott lesz az evangélikus tanít6ság, a
megalakul6 élemiiskolai szakosztály folytán! Szerk.
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gal vitték előbbre - sőt már·- állitólag a végéhez is a kérdést,
hogy eme meg nem jelent hozzászólásom a kérdés mai álláspontjának
már nem felel meg, ezért és mivel megjelent közleményemnek egyes
kifejezése alapos félreértésre adott okot, valamint azon körülmény,
,hogy lapunk utóbbi számaiban kedves Alexy és Koczor barátaim
egyenesen hozzám intéz t ék ' hozzászólásaikat, kötelességemmé teszi,
hogy beküldött közlernényemet mellőzve, a kérdés mai á llásához
képest még egyszer hozzászóljak s helyreigazftsam félreértett sza-
vaimat.

I

Mindenek előtt hozzátok intézem szavamat kedves A. és K.
barátaim! Fogadjátok őszinte köszönetemet azon figyelemért, amely-
lyel engem kitüntettetek és azért hogy nem itéltetek el és nem nehez-
teltek hozzászóJásomnak a kelleténél tán kissé élesebb "hangjáér t, sőt
K. barátom annyira megy, hogy megbocsátó baráti jobbját nyujtja,
mielőtt időt eng ede tt volna,' hogy azt kérjem. Fogadd ezért k ős ző-

netemet és légy meggyőződve, hogy élesebb szavam nem az én régi
jó barátomnak sz ó lt, hanem csak azon állításának, amely - bocsáss
meg, nézetem szerint, nem megfelelő.

Egyuttal azonban engedjétek meg, hogy rámutassak , mi volt
oka, hogy hozzászóJásomat élesebb tol lal irtam meg:

1. Engem mindenkor bánt az, ha a tanitótól oly jog-ot akar
valaki elvitatni, amely minden embernek természet adta joga. Igy
ha azt állitják, hogy nincs joga helyzetének javítására törekedni és
úgy iparkodnak a dolgot feltűntetni, mintha ez nem egyeznék meg a
tanítói állás méltóságával. Holott mindenki tudja, hogy csak az for-
díthatja minden idejét és erejét állása betöltésére, akinek gondtalan
anyagi helyzete biztosítva van és azért bármely álJásbeliek első sorban
anyagi helyztűk javitásán fáradnak.

2. Mindenkor felháborít az, hogy ha a tanitóságot általában
közönyösséggel vádolják, amikor. pedig nyilvánvaló, hogy a tanító.
ság legnagyobb részét a sanyaru anyagi helyzete, kedvezőtlen viszo-
nyai és sokszor oly körülmények kényszerítik közönyösségnek látszó
tespedésre és I tétlenségre, amelyért mindenkit inkább, csak épen a
tanitóságot nem érheti vád. Ilyen ismételten hangoztatott minden
alapot nélkülöző vád volt az is, hogy az ev. tanítóság nem jelent
meg kellő számban egy bizonyo') orsz. gy ülésen, és ezt egyik főok-
ként hozták fel arra, hogy or sz , egyesületünket ne függetlenül alakít-
suk meg, hanem lépjü k be a tanári egyesületbe, - és ime most
.x-y," barátom kimutatja, hogy a tanítóság meg, sem volt oda hiva,
csak néhányan, én sem' láttam meghivást, igy hát hogyan vehetett
volna részt. Tehát hol itt az annyira ostorozott közöny, és mit biao-
nyit ezen oly fennen hangoztatott állítás az evang. tanítók független ,
egyesülése ellen?

'"
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Azonban sokszor olyan dolgok történnek, amelyek épen vissza-
vonulásra, - közöny re .kényszerft ik a tanitót, Erre nézve csak két
példát kivánok felhozni, hogy »nyiltan beszéljan" :«

A ker. tanitóegyesület igazg. választmányának legutóbbi gyü-
lésen történt, mikor S. 1. elnök más gyülésre volt kénytelen eltá-
vozni, helyettese arra való tekintetből, 110gy a másnapi kerületi
gyűlésen a tanitókat kőze lrö] érdeklő fontos tárgyak kerülnek sz ő-

nyegre és hogy esetleges meglepetéseknek elejét vegyük azt az
indítványt terjesztette elő, kérjük fel az elnököt, hogy a ker. gyülés
végéig maradjon ott és vegyen benne részt és a gyűlés szavazzon
meg részére e célből 10-10 kor. napidíjat. Ezen indítvány, valamint
azon mód, arne lynél fogva az indokolatlan elnöki rendreutasitások,
szórnegvonások és személyeskedések csak úgy hullottak jobbra-balra
nem egy jelenvoltban azon pyrhusi gondolatot ébresztette,' vagy az
kifejezésre is jutott: még egy-két ily gyülés és nagy kűzdelemme l
összehozott ker. tanítógyülésünknek csöndíthetünk.És ha azután talál-
koznának, akik vi~szavonulva nem óhajtanának ily gyüléseket többé
végig •élveznie s azokon' részt venni, lehet-e ezeket joggal közönnyel
vádolni? - Vagy:

Az utolsó elötti egyetemes tanitógyülés alkalmával a' rendező
bizottság titkára" Hajós Mihály fővárosi tanító volt, akihez .minden
résztvenni szándékozónak 4 k or, tagsági dijat kellett beküldenie és az
vol t hirdetve, hogy e tagsági dij fejében megkapja minden tag a
gy ülés naplóját, amely majd a gy1ilés lefolyását, a felolvasott dol-
gozatokat, felszólalásokat stb. mind hozza.' A gy ülés után azonban az
igért napló késett és felterjesztett sürgetésekre a titkár .k őzhirré
tette, hogy a napló az anyag bősége miatt előre nem látott terjedel-
müre növekedett és a beküldött 4 k or ,-ért nem szállítható, hanem
csak az kapja meg, aki még egy k or, pótdijat beküld. Ezt is beküld-
tem és vártam, de a napló nem jött. Levelezőlapon tudakozódtam
utána, de eredménytelenül. Végre jó időre a Nemzeti Iskolában töb-
ben is felszólaltak. hogyabekivánt pótdij beküldese után sem kapják
az igért naplót.' Azonban a tik ár úr erre sem r,eagált, az igért naplót
maig sem láttam. - Akkor elgondolkodtam azon, hogy a 25-30 ezer
tanítóból részt vett' a gyűlésen nehány ezer, akik tán mind beküldték
emlitett dijat, da a naplót úgy látszik egy sem kapta. De a titkár úr,
vagy vala~ely társa szavalja nagy hangon szóval, vagy irásban :
ntömlJrúljúnk. a népnevelés szent zászlaja kőrül minél számosabban, mun-
kálkodjunk és dolgoz.unk. vállvetve közös szent ügyünkért és ne riadjunk
vissza a 'legnagyobb áldozattól sem" stb. Én azonban, ily tapasztalatok
után, az utolsó egyetemes tan. gyülésen nem kivántam részt venni.
És ha ily' módon többen is elmaradtak onnét, lehet-e ezeket 'most
joggal k őzőnny el vádolni P -' Ezért mordottam megjelent hozzászólá-
somba n, hogy ha akarunk valamit csinálni - azt ne elhamarkodva és
rosseúl, hanem kellő körültekintéssel és jól csináljuk meg, hogy kivánt célt
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érjünk. Jól pedig csak ugy fogjuk ügyeinket intézhetni, ha semmi
egyéb tekintet nem vezeti minden egyikünket, mint az igazi kartár"i testvéri
seereiei.

A felhozott kettőn kivül 3-szor: felháborodásomat maga S. elnök
urunk felhiv ása, még ink ább "győzzön a jobb" cimü második felszó-
lalása, sem volt képes csillapítani, midön láttam, hogy mikor már év-
tizedeken át küzdünk mi tanítók a »rólun1c-n·élkülü.nk« elv alkalmazása
ellen, most maga tanitó-elnökünk alkalmazza azt velünk tanítókkal
szemben, midőn ily fontos ügyről, or sz, egyesületünk megalkotásáról
van sz ó, Egyre mondja ugyan, hog-y: "befolYlÍsolni nem fogok senkit," --
»mondja meg nyiltan minden egyes tanító véleményét« stb. 'de a mellett ugy
tesz mint ama bizonyos házi~sszony, aki kirántott csirkét kinálva
vendégének egyre mondta: "csak tessék választani alcúrmelyikel," de e
közben csak egy bizonyos darabot tologatott a vendég tányéra felé.

Mert amint az elnök ur észrevette, hogy van, aki elég vakmerő
az övével ellenkező véleményt nyilvánítani, nem alap os okokkal igyekezett
az ellenkező véleményen levőket meg'g y özn i, pedig ez lelt volna a
lutheránu« eljáros, hanem ilyen érvek híján, azzal akarta a t a nit ók at a
saját véleménye elfogadására birni, .hogy a saját szemé7yét állitotta
előtérbe és vitte bele a vitába. Nem vette tekintetbe, hogya lutherá-
nus ember még üdvözülni sem akar oly elvek sz er int , amelyek az ő
meggyőződésével ellenkeznek, ha mindjárt egyedül üdvözitöknek állítja is
azokat bárki.

Lássuk hát k őz el ebbr öl a felhozott okokat. Arról a bizonyos 17
megje7enirIJl és az ev. ·tanitóság sokat ostorozott közönyéról már fent
megemlékeztem és azt hiszem kimutattam, hogy az semmit sem bizo-
nyit a független egyesülés ellen. De ép oly k e ve set bizonyit a csatla-
kozás mellett az, hogy oly sokan nyilatkoztak már mellette. E kőrül-
mény egy kollegánkat juttatja eszembe, - nem evangelikus, más val-
lású, - ki minden áron nagy embernek, többnek szeretne Ivtsz a ni ,
mint a mi, t, i. nem csak egyszerü néptanitónak. Ezért tanítványai,
cse lédjei és környezete által, - a mennyire teheti - »tanár úr«·nak
cimezteti magát és boldog e cím hallatára s nem veszi észre a guny-
mosolyt, vagy nem törődik vele, amellyel a háta mögött lemoso lycg-
ják, hanem boldogan "tanár"-nak képzeli .mag át,

Igy a sok csatlakozni iparkodó kartársakról sem tudhat juk, mi
serkenti őket erre a csatlakozásra. Nincs-e köztük is olyan, aki el-
képzeli, ha belépünk: a tanár urak "kollegák".nak fognak minket
nevezni; velük és köztük ott járhatunk - k e lhetűnk és ha vigyázunk
arra, hogy az övékéhez hasonló megjelenésünk legyen, a nagy kőzőn-
ség még minket is tanároknak fog nézni. Mily boldogság lesz ez! *)

De tegyük félre a tréfát: Ha. a. tanárok, a többi tisztviselők,
vagy állásunk fontosságához mért javadalmazásunk lenne, minden

*) Csak ne. gyanusítsunk! Szerk.
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habozás nélkül kész volnék a tanárok-éhez hasonló egyesület alakítá-
sára vagy függetlenül, vagy az övékével kapcsolatban, amelynek
célja az volna, hogy hasznosan szórakozzunk. Akkor összejönnénk éven-
ként akár kétszer is gyülésre -- mivel erre való költségünk lenne, -
váltakozva hazánk oly helyein, hol nagyobb alkalom kinálkozik
tapasztalataink at s ismereteinket gyarapíthatni, ott a gyülésünkön
meghallgatnánk néhány tanulságos felolvasást stb., rendeznénk mü-
kedvelői előadást valami jótékonycélra, ezt őssz ek őt n énk esetleg egész
vidékre, vagy megyére szóló táncvigalommal. Azután kirándulást ren-
deznénk az Aldunára, Magastátrára, vagy más oly vidékre, hol ipari,
gazdasági tuddmányi, vagy akármi társadalmi ügyekben hasznos
tapasztalatokat és ismereteket gyüjthetnénk. Azután ily módon meg-
erősödve testben, gyarapod va ismeretben és felvidult kedéllyel vissza-
térve otthonunkba első sorban iskoláink javára fordítanánk ezen hasz-
nos tapasztalatainkat, azonkivül felolvasásokattartanánk és ezek utján
az ifjúsági egyesületekben, vagy esti előadásokban a lakosság, a
közönség, hiveink javára értékesitenénk gyüjtött ismereteinket, tapasz-
talatainkat. Ily módon a lakosság, a nép javára fordittatnék még a tanító-
ság szórakozására, mulatságára adott költség is és azt hiszem százszoros
gyümölcsöt teremne.*)

Hát miért nem akarok ma mind ebbe bele menni? Meg-
mondtam. Mivel nincs rá költségünk, oly csekély a tanító java-
dalma, hogy nem jut szórakozásra, hanem a mindennapi szükséggel
kell küzenie. Szabad idejét is melIékkeresetre kell fordítania, hogy
csak szüken megélhessen, hozzá még ingyen munkával van terhelve.
- Ezen kivül annyi már a mindenféle egylet, amelynek tagjává kell
lennie a tanítónak és annyi tagsági dijat .fizet már is csekély javadal-
mából, hogy családja szájából volna kénytelen a legtöbb elvonni a
falatot, ha még úja bb tagsági díjjal akarnánk megróni. Ezért sem
tudok hozzájárulni ahhoz, hogy lépjlink be a tanárok egyesületébe
még mérsékelt dijfizetés mellett sem, és hogy tán egyes kiküldötteink-
nek adjunk befizetett tagdijainkból utiköltséget és napidijat, hogy az
emlitett· gyüléseken részt vehessenek és azután elmondhassák : "mag-
num áldomás [ecerunt !"

Ha találkoznának, akiknek ily gyülésre kőltségük van, azok
csatlakozhatnak, ha tetszik nekik és megalakithatják az óhajtott szak-
osztálytbármennyien volnának is, mint ezt helyesen jegyzi meg a szer-
kesztő úro Csakhogy ily csatlakozás nem az az orse, egyesület, a melynek
zászlóját a sióvidéki egylet, a milleniumi esztendőben kitüzte és amelynek
alapszabálya megerősítést nyert.**)

A mai viszonyok kőzt azért sem csatlakozhatom, mivel ez - mint
mondtam -. független$égünk rovdsára r történhetnék csak meg. Ezen 'állítá-

*)_Hát hol volt, vagy hol van ilyesmiről sző or Vagy minden áron félre kell mindent
magyaráznunk? Szerk.

*"') Persze, hogy nem az ! Nem is akar az lenni I Szerk.
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sommal szemben S. elnök úr azt mondja : "függetlenségünknek egye-
düli alapja s egyedüli biztosítéka: a kötelességtudás és a jól végzett,
munka. De hát, gátol minket ebben valaki? Megakadályozhatja-e
bárki is azt, hogyalapos és jó munkát végezzünk ?*

Ezen állítás szerint mindenki független volna, aki kőtelesség ét
pontosan teljesíti, még a munkáját jól végző rabszolga is az hacsak
épen láncra nincs fűzve.

Az én nézetem szerint a kötelesség pontos teljesitése egy álta-
lában az ember létének alapja. De független általában csak az az
ember, (vagy testület) aki a saját ügyeit és dolgait minden idegen
befolyástól szabadon intézheti. - Anyagilag független az, akinek van
annyi jövedelme, hogy állásához s körülményeihez mérten tisztessé-

• g esen megélhet, felmerülő, kiadásait és szükségleteit a sajátjából
fedezni képes és nem szorúl senki kegyelmére, vagy alamizsnájára. - Erköl-
csileg független az, aki nem rabja oly szenvedélynek, amely őt kbban
gátolná, hogya becsület és tisztesség htján haladhasson stb.

Az tény, hogy felekezeti tanítók vagyunk és igy nem lehet vég-
telen a mi függetlenségünk, a mint itt e földön általában minden véges
és kor látolt, Azonban ki mondhatja, amikor függetlenül alakitjuk
meg or sz; egyletünket és ott a t aníröság, a tanügy. hazánk és egy-
házunk érdekeinek előbbrevételén munkálkodni fogunk, de a ,saját
belátásunk szerint, hogy ezzel tJlhagyjuk a tOrvényes talajt? Azonban épen az a
baj hogy általánosan el van terjedve az a nézet, hogy as ev. tanítóságot
hithűsége dolgábn felúgyelet és gyámság alait kell tartani. - Ebből magya-
rázható meg azon soká fenállott rendelkezés, hogy a tanitóegyesület-
nek csak lelkész lehet az elnöke, valamint a~on törekvés, amely azt
akarta, hogy az. egyszerü hivekből álló presbyterium őrködjék a
tanító erkölcsi magaviselete és a felett is, hogy a vallást hitünk alap-
elvei szerint tanítja-e ; továbbá azon általánosan tapasztalható
törekvés, a mely a tanitóságot minél inkább távol igyekszik tartani
az egyházi ügyek intézésétől.

Mindezen bal véleményen 'alapuló törekvések ellen nekünk taní-
tóknak,épen eg yházunk érdekében, a leghatározottabban állást kell
foglalnunk és úgy szóva l, mint tettel be kell igazolnunk, hogy ev. egy-
há zunkriak vagyunk oly hüséges tagjai, mint akárki mást. De be kell
bizonyítanunk azt is, hogy sokszor, - vagy tán mindenkor, - hivebb
tagja ev. egyházunknak az, a ki létező bajokra nyiltan rámutat és
azok orvoslását sürgeti, mint az, a kinek tán miriden ténykedése abban

, merül ki, hogy a hatalmon lévőknek minden szavát és mozdulatát
lesi, hogy térdet-fejet hajtson.

Lássuk hát" miben' szenvedne függetlenségünk csorbát, ha a mai
viszonyok közt csatlakoznánk, mint ezt meg nem jelent' hozzászólá-
sunkban kifejtettem.

A tanárokkal való' egyesülést a tervezet szernt azzal kezdenénk
meg, hogy a tanár urak kegyelmesen elengedik a tagsági díj felét és mi azt
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alamizsnaként elfogadnánk tőlük, a rm - mint már fent rámutattam,
függ etlenségünk rovására menne, mert aki alamizsnán tengődik az
minden lehet, de nem független. (Csupa félreértés I De hát némely
embert nem lehet meggyőzni. Szerk.)

A tanáregyesület alapszabályait is hajlandó megváltoztatni, hogy
beléphessünk, de bizonyára csak annyira, amennyire ezt 6k látják jónak,
Tehát az egyesülés legfontosabb alkotása, az alapszabályelkészitésénél
sem járhatnánk el függetlenül a magunk belátása szer int, hanem a
tanúrok kivánságaihoz kellene alkalmazkodounk. Ez ismét csak függet len-
ségünk rovására menne. (?? Szerk.)

Az ily módon megalakított egyesületben, vagy szakosztályban
megkezdhetnénk azután a munkát. Csekély kérdések megvitatásáért
nam érdemes orsz, gyülésre összejönni, csak a legfontosabbak kerül-
nének szönyegre és ezek, - nézetem szerint, - első sorban a tanító-
ság ányagi, azután jogi vissznyaival foglakoznának, végül paedagógiai
tárgynak lennének és mint .önálló szakosstály" meghoznánk határoza-
jt ainkat. Azonban, ha azután a háromféle ügy valamelyikében
ónak látnánk feliratot intézni valamely felsőbh hatósághoz, az csakis

az összegyesület elnöksége utján történnék, amikor azután valószinüleg
(r r Szerk.) gyakorolná ama kilátásba helyezett "hathatós támogatását"
azzal, hogy ügyünket pártolólag terjeazrené fel. De ezt a pártolast
természetesen csak azon esetben nyernénk meg, ha már eleve is a
tanáregyesüler, illetve annak elnöksége szájize seerint hoznánk meg hatá-
rosatainkat. *)

Tehát határozataink hozatalában sem járhatnánk el függetlenül
és saját belátásunk és meggyőződésünk szerint; hanem a tanárok véle-
ményéhez kellene alkalmazkodnunk, az ő gyámságuk alatt állnánk. Igy
látom ép ezen csatlakozásunkat a mai viszo~yok k őzt,

Mindezekből kitünik tehát, hogy nem én vagyok "nagy tévedésben,"
mikor azt mondom, hogy az egyesülés által elvesztjük függetlenségün-
ket, - mint ezt a szerkesztő úr megjelent közleményemre tett meg-
jegyzésében állítja, mert a tanítóság tényleg elvesztené függetlenségét
és csak kegyelemből befogadott és alamizsnán tartott tagjai lennénk az' egy-
letnek.**)

Ugyanezért, mivel láttam, hogy országos egyesületünket minden
áron nszakosztállyá" akarják tenni, irtam megjelent hozzászólásom ban,
hogy. ha már 'IIszal.oszÜí.ly· akarunk lenni, legyünk ott azzá, a: hová
legfőbb és közős érdekeink parancsolnak' bennünket t. i, az orsz.
tanitóság egyetemes gyülésén. Ezen kifejezésemet azonban, - mint
ezt meg nem jelent hozzászólásomban is már a szerkesztő ür azon
megjegyzésére, hogy ~zavaimbéln .ellenmondás" van, kijelentettem,
csak azon értelemben használtarn, hogy szükségesnek tartom, hogy az

*) De hát hol veszi cikkir6 az alapot ehhez a sok gyanusitáshoz? Szerk,
-*) De bizony - újból ki kell jelentenem - cikkíró úr van konok tévedésben. Szerk.
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e.,qyettmes tanítói gyüléseken mi ev. tanítók is minél seámosabban részt
vegyemk. Ebben pedig minden hozzászóló velem egyet ért. Nem gon-
doltam, hogy eze n, - tényleg nem elég szabatosan használt k ifeje-
zésern annyira okot szolgáltasson félreértésre, miután, a ki csak egy·
szer is részt vett egyetemes gyűlésen láthatta és tudhatta, hogy ott
nem felekezetek szerint alakulnak a. szakosztályok. Igy tehát mind-
azon okoskodás, amely szavaimnak ezen félreértéséből indult ki
minden alapot nélkülöz.

Azonban ezen félreértés, de már csak az is, hogy mikor S. elnök
úr látta, hogy nem is csak egy, hanem ketten is ellenvéleményt mer-
tünk nyilvánítani, annyira idegessé tette öt, . hogy valósággal rérnlá-
tásba esett: Engem, .x-y" barátommal együtt, minden .,személyes
bálorságot« nélkülöző .álarcos bálbeli," "álarcos alakoknak" nevez, kik "a
sütő teknIJ alá bujnak" - csak azért, mivel hozzászólásunk alá, sz oká-
sunkhoz képest, nem irtuk oda a nevünket; mintha a név volna a fö
és nem az, hogy mit ir valaki.

Továbbá azt állítja és iparkodik elhitetni az olvasókkal, hogy a
mi küzdelmünk • fejre megy " es mi az ő »lwckán forgó tejét" akarjuk
venni j hogy öt mint elnököt "meg akarjuk buktatni, ~ - hogy »a pártjlit«
elhódítjuk és ennél fogva kénytelen lemondani, mert párt néU.ül csak
nem lehet elnök, ~ - és "végszóu·jában tényleg lemond orsz. egyesü.
letünk intézöbizottságának elnökségéről és a további vezetést a jegy':
zöre bizza és az egészet úgy iparkodik feltűntetni, mintha ő a tanító-
ság »szent ügyének mártirja« volna és mindezt csupán azért, mivel mi
ellenvéleményt mertünk nyilvánítani, de épen az elnöki felhivásra.

Jellemző az is, hogy szavaim félreértése folytán mily élénk fantáziával
rajzolja azt a veszedelmes tért, a hová "menthetlen könnyelmúséggel" akar-

. nám alutheranus tanítóságot vinni. Mert itt aztán rámutat, hog-y
~lépten-nyomon felhangzik ellenünk a vád, hogy: a lutheranus tanítói
kar nagy része nincs összeforrva egyházá.val, s hogy vallási tekintetben nem tel-
jesen megbizható." Említi, hogy eddig küz dőtt e vád ellen, de most már
kételkedik benne, hogy nem-e mégis iga? Lám! lám!

Ezzel tehát beigazolja,a mit e tekintetben fentebb mondtam.
Csak azt jegyzern meg rá, teljesen nyugodt lehet bárki, mert a hit.
hűség nem egyes kiváltságosok privilegiuma. Azonban es is, meg mai
viszonyaink általában is, azon látszólag ellentmondást magában rejlő
meggyőződést érlelte meg benne, hogy: nekünk ev. tanítóknak egyenesen
oda kell iörekednilnk, hogy iskoláink: mielőbb államosittassanak, hogy ·többet
tehessünk épen egyházunk érdekében is. Mindezek után pedig a szives
olvasóra bizom annak megitélését, hegy melyikünk az, a ki valójában
alakoskodik; valamint azt is, mi "ricset," mi nem.

Meggyőződésem pedig most is az, hogy a csatlakozás ma függet-
lenségünk rovására történnék, szegényes tanítói fizetésünkből nem
telik újabb és újabb egylerí tagsági dijra és arra, hogy hasznos ssóra-'
kosás (?? Szer k.] céljából országos gyűléseket tarthatnánk, hanem az
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ossz es magyar tanítósággal karöltve egy időben, te hát egy költséggel
kell egyetemes gyülésen összegyülekeznünk minél számosabban ne
künk ev. tanitóknak, hagyott helyzetünk javitásáró l tanácskozva, azt
egyesült e~ővel k iküz dhessűk, Ezen egyetemes g yülés alkalmával
azután nem fog semmi nehézségbe ütközni az, hogy az ott reményl-
hetőleg minél nagyobb számmal együttlevő ev. tanítóság megalakitja,
- magá tól értetődi k saját külön tartott gyülésen, - f~ggetlen országos
egyesületét, megvitatja azon kér~éseket, amelyeket ev. népoktatásunk
emelése érdekében stb. szükségesnek lát é'l ahol jónak látja kére.
lernmal fordul akár az' egyházi, akár a pol. hatósághoz. Egyben sz er-
vez végrehajtó bieottsaqot, melynek főfeladatá vá teszi mindazon kérdé-
seknek a hirlapokban - első sorban ;1 napilapokban való ismételt
tárgyalását, mindaddig míg a nagy kőzönséget ' is igazainkról meg
nem győztük és az ő tárnog atásával küzderrnün knek kellő eredménye
nem lesz.

A dolog kezdeményezésére és ideiglenes vezetésére pedig,-
mint már emlftettem - ker. tanftó-egyesületünket, mint az országban
legnagyobb ev. tanitóegyesűletet tartom erre a leg illeték eaebbnek és
e munkálatot tán legjobban egyecélból kiküldendő bizottság által
végezhetné el. Addig azonban tiltakozom a sióvidék i ev. tanító-

egyesület nevében, hogy orsz. egyesületünk ügyében bármi itányban
döntő intézkedés tőrténjék.. mig egyletünknek nem lesz al ka lma a
kérdésben véleményét nyilvánítani. Azt hiszem, hogy egyletünk, mint
kezdeményező, legalább ennyi tekintetre számot tarthat.

Ezeket tartottam szükségesnek elmondani és célszerűnek tar-
.tanárn, ha egy házmegyei tanitóegyesületeink is tavaszi gyüléseiken
foglalkoznának a kérdéssel és állást fog lalnának, hogy ez évi ker.
gyülesünk már jól elökész ített ala pon intézkedhernék,

Különben béke velünk!
H.H.

A dunántúli új énekeskönyv elöszava,")
Éppen most száz esztendeje, hogy .Kis János püspökünk énekes.

könyve a györi egyházkőzség költségén I811-ben megjelent, Úgy ez,
valamint .az egyházkerület által I80á-ben kiadott dunántúli énekes-
könyv is, mely utóbbinak szerkesztésében főként Matkovich Pál kerü-
leti felügyelő buzgólkodott, azóta sok ~kiadásban terjedt el hiveink.
között az egész országban. .

Új nagyobb énekeskönyv azonban, mely a gyülekezetek vallásos
szükségletét kielégítve szélesebb körben is befogadásra talált volna,

*) Az új énekeskönyv megjelenésekor helyénvalónak tartottuk az előszó közlését, mely
kellőképen tájékoztatja a. közönséget az énekeskönyv valódi értékéről. Szerk.·

1,
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az utóbbi száz év alatt nem jelent meg. Mert a csabai és a többi
kisebb énekeskönyvek csak magyarosodó és kisebb missziói egy-
házak vagy pedig a tanuló ifjúság számára készültek. A régebbi
száladokban sűrűbben jelentek meg efféle müvek. Napjainkban is több
helyen már igen komoly szavakkal sürgették énekeskönyveink meg-
újítását, És ha még tovább is késünk e téren a munkával, méltán
lehetett volna ezt szellemi szegénységnek, vagy legalább is a vallásos
buzgóság hiányának tekinteni.

Száz esztendő elég idő arra, hogy templomi éneklésünket is,
amely téren különben a gyakori újjítást magunk sem helyeseljük, a
haladó kor kivánalmainak figyelembevételével javítani és evangéliomi
egy sz erű istentiszteletünket ez által is épüleresebbé tenni törekedjünk.
Nagy szükség van arra éppen napjainkban, hogy a templomtól elide-
genülteket mínden alkalmas eszközzel, így istentiszteletünk müvészeti
elmeinek fejlesztésével IS magunkhoz vonjuk és megtartsuk.

Eddig használt énekeskönyveink hiányai miatt sok, volt a panasz
már eleitől fogva. Úgy a győri, mint a kerületi a racionalizmus szel-
lemi hatása alatt készült. Régi szép, egyszerü és erőteljes énekeink,
melyekből még apáinknak er ös hite szólott hozzánk, jó részben kima .
radtak s a helyükbe került más énekek száraz, hideg hangja távolról
sem tudta amazoknak szivhez szóló melegségét pótolni. Népünk ezt
megérezve ragaszkodott szivósan a formailag ol} tökéletlen, de hit-
erőben gazdag ó-graduálhoz (Aáchs Mihá ly, Bárány György, Vásonyi-
Márton stb. müve 1696 óta többször bővítve), amelynek után nyomását
végre is hatóságilag tiltotta be a kerület.

A múltnak hibáin o~ulva mi tehát elsőben is arra-törekedtünk,
hogy énekeink tartalmilag megfeleljenek evangélikus népünk vallásos
k őztudatának s a biblián alapuló hitvallási iratainknak. E lényeges
sajátságuk mellett énekeink nemcsak az észhez, hanem főként a szfv-
hez akarnak szólani és olyan érzelmeket tolmácsolni, melyeket a val ..
lásos igazságok nemcsak az egyes költőkben keltenek, hanem amelyek
híveink egész gyülekezetének lelki világával is közösek. Erre nézve
utalunk himnuszaink, re~geli és est i, bőjti és bűnbánati, valarnint az
Isten iránt való bizalomból vigasztalást merítő és a Jézus iránt való
hálás szeretetből fakadt énekeinknek nagy számára.

Az énekeknek tárgy és alkalom szer int való kiválogátásánál
nem lehetett célunk, hogy minden kigondolható esetre legyen ének,
mert az ilyen túlságos részletezés szükségképen a költészet rovására
történt volna. De mégis van könyvünkben több oly alkalmi új ének
s, amilyent a régiekben éppen nem, vagy csak igen gyengét találunk.
Ilyenek példáúl az ó-év esti, reformációünnepi, konfirmációi, gyám-
iintézeti, missziói, iskolai és hazafias énekek. _Ezt a tartalmi gazda-
g odást a sz áz év alatt sokat fejlődött egyházi élet szükségképen meg-
kivánta .s már ez is szükségessé tette az énekeskönyv megújítását.
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Halotri ének annyi és oly választékban vanitt, hogy külőn halotti,
énekeskönyvre nem lesz szükség.

A másik kifogás régi énekeskönyveinknek alaki hiányait illeti.
Mig a tartalom miatt a bibliás jó k öznépünk volt elégedetlen, addig
a formai fogyatkozások miatt Inkább a müveltebb közöns;g, az iskola
és tanuló ifjúság hideg-ült el a templomi énektéstől. Többen meg-
botránkoznak ugyanis énekeinknek ósdi, nehézkes kifejezésein, szin-
telen és erőtlen nyelvén és gyarló verselésén. Tagadhatatlan, hogy
száz év alatt sokat fejlődött a magyar nyelv és irodalom. Erről a
haladásról énekeskönyveinkben is tudomást kell vennünk. Hiszen Kis
János. óta az egyházi kőlt észet terén is - hogy a kisebbekről
ne szóljunk - voltak és vannak olyan jeleseink, mint Székács
József, Győry Vilmos, Sz ász Károly, Torkos Lászlo, Sántha Károly"
Csengey Gusztáv és Szabolcska Mihály, akinek újabb szép énekei
nagyon is méltók arra, hogy istentiszteletünket v~lük épületesebbé
tegyük. .

Továbbá az újabb ir oda lmi kutatás a régi jeles költők: Balassa
Bálint, Rimay János, Aáchs Mihály, Petrőczi Kata Szidónia, Ráday
Pál, S~őrlyi Benjamin és mások müvei k őz őtt is detített fel oly érté.
kes k incse ket , melyek eddig mellőzve voltak, holott nagyon méltók
arra, hogy Sztáray, Szegedy, Péczeli Király és a többi régi ismert
énekirók díszes koszorújába belefonjuk.

Sürg etően követelte a reformot egyházi éueklésűn knek zenei
része is .. A régi két énekeskönyvben több olyan ének van, amelyek-
nek dallamai ma már nem is ismeretesek s e miatt mint használatlan,
holt anyag vándoroltak egyik kiadásból a másikba. Énekvezetőink
pedig sokat panaszkodtak dallamainknak szerfő lőtt való nagy száma
miatt is. Mások viszont azoknak a magyar verselésseI őssze nem férő
idegenszerüségét kifogásolták. Szöval elodázhatlan szükség volt immár
éne klésünknek zenei szempontból való rendezése is.

Mi tehát anémet és francia dallamok közül kiválogattuk azok
legjavát, a régi huszita dallamok mellé átvettünk Tranosciusból a
magyar .űtemes ver •.elésse l megegyező több szép tót és egy lengyel
dallamot is. De külőn ős figyelmet fordítottunk a magyar eredet li és
jellegÜrégi és új melódiákra, hogy új énekeskönyvünk magyar nem-
zeti jelleg dolgában is jelentékeny haladást mutasson a mult hoz
képest. Nemcsak a református dicséretek szebb dallamait vettük fel,
melyeket eddig is énekeltünk, hanem régi nyointatott és kéziratos
haugjeg y-g yüjternényekben . is kutattunk és . ezekben is . értékes szép
d alla mok at találtunk .. A kuruc világ komoly, vallásos, jellegü zene'
kincseiből is több szép dallamot átvettünk. Ezeken kivül pp-dig 1\api
Gyula és Kirchner Elek ismert zeneszerzőink a fe lűtéses idegen dallamok
mellé ma~yaros jelIegü új párhuzamos dallamokat irta k, hogy ezek
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~idővel minden kényszerítés nélkül, mintegy maguktól léphessenek
amazok helyére,

Meg kellett állapítanunk Luther hatalmas énekének, az "Erős
várv-nak dallamát is, melyet eddig sokszor felette bántó zavarodással
négyféleképen is énekeltek a gyülekezetek. Mi az eredeti, rövidebb
sorokból álló s ennélfogva élénkebb, erőteljes formát v-álasztottuk,

. - ,.
melyet az evangélikusok ma már - az egész világon így énekelnek,
Ehhez képest fordítottuk le az eredeti szöveget s ehhez alkalmaztuk
a dallamra irt többi éneket is.

'Régi hiányt pótoltunk ki azzal is, hogy az összes dallamok ere.
deti szövegeit,. melyektŐl nevüket vették s melyek közül többet
hiveink eddig nem ismertek, ez lúj k őnyvben most mind közöljük.

o Eme zenei törekvéseinkről ,hiven beszámol az egyidejüleg kiadott
dallamos könyvecske, melyben 42 a magyar dallamok száma. S akik az
ebben közölt melódiákat még talán most is sokalják, azok vegyék
tekintetbe, hogy igen sok köztük a párhuzamos és nincs a gyüjte-

I
ményben több, mint 74 mérrékforma, Ezekből is még néhányat - ha a

I

gyülekezet nem akarná éppen bet anu lni - mellőz.ni lehet.

A 'hangjegyeket azért nyomattuk kü1ón(üzetben, hogy könnyen
ki léhessen keresni a dallamot és odatenni. mindegyik szöveg mellé
Jobb ez igy, mintha a hangjeg ye k az énekszöv:egek közzé vannak·
beé ke lve és elrejtve.

Szerettük volna énekeink et a szokott versformában a soroknak
I

külön kikezdésévei nyomatni, de ez a könyv terjedelmét és árát igen
megnövelte volna. E helyett azonban 11j o kőnyvünket ilyen kicsiny
zsebkiadásban és mégis eléggé jól olvasható nagyobb betükkel
nyomattuk.

A. o magyar és az ismertebb külföldi szerzők neveit az egyes éne-
kek alatt oly célból k őzőljük, hogy himnológiánk magyar vonatkozá-
sait k iemeljűk s· hiveink ér dek lödésée ezáltal is fel keltsük. A for-
dított és átdolgozótt énekek iróit pedig a könyv függelékében á llí
tottuk össze betüsorban.

Évek hosszú során át készültünk e szent mun kára. Énekeinket
előbb próba füzetek ben- bocsátotluk a szakértők birálata alá, azután
pedig a beérkezett birálatok alapján újabban is gondosan átnéztük,
megrostáltuk s kijavilgattuk. A birálatok nemcsak biztató elismerést
foglaltak magukban, hanem egyszersmind 'sürgető felhivás-t is, hogya

• kellő anyag együtt levén, ne várjunk tovább, fejezzük. be munkánkat,
mert égető szükség van az új énekeskönyvre. Az idő rohan és ha

o ~

tovább is késlekedünk, pótolhatatlan lesz a vesateség,

Ilyen ok ok hatása a latt határozta el .a, dunántúli egyházkerület
ez új énekeskönyvnek kiadását. Mi pedig, akik tizennyolc év óta

fáradoztunk e szent munkában, hálát ádunk Istennek, hogy amit az ö

I
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szent nevében kezdettünk, azt megsegítő kegyelmével végre be i.
fejezhettük. Az Úr tegye áldottá ez új könyvnek használatát úgy
templomi, mint házi istentiszteletünkben. Az ő népének pedig a zsol-
táriróval mondjuk buzdít ásúl : "Énekeljetek az Úrnak új éneket, az ő
dicsérete zengjen az ő szenteinek gyülekezetekben 1" Amen.

Sopron, 1911 április havában.
A szel'kesztö-bizottság.

Feltámadás.
A Megváltó főpapi tiszte elvégeztetett.
Az Isten-ember elbúcsúzott a kedves helytől, az olajfák hegyétől,

hol oly sokszor keresett pihenést, üdülést. Megáztatta könnyévei
vérével a Gecsemánét. Megsiratja akiket szeretett, megkorbácsolja
mégegyszer a bűnt, azután föld megrendül, kárpit hasad, az ég elsöté-
tül -: elvégeztetett.

A lelkekre a kétkedés súlya nehezül.
Három napig ül a sötét, nyomasztó köd a lelkeken. Három napig

gátolja a szabad mozg ást. Harmadnapra földrengés-égzengés angyali
segitség jön és hallatszik a: halleluja. Ne féljünk atyámfiai - csak

·három napig tart az éjszakának uralma. Harmadnapra feltámad az Úr
ne féljetek 1 Előttünk az örök világosság! Ne féljetek t '

* **
A tél uralma megszünt. Hiába küzd, küzkődik szivósan, hatal-

mának vége. wApuszta erdőn, a kopár mezőn, ahol még félve szólarn-
lik meg a fészket rakó madár, nemsokára bimbót, virágot fakaszt á.
kikelet tavaszi szellője. II •

A tavasz lehellete simogatja arcomat. Itt a "n agy meg érz é-
sek, a nag y meg ér t é sek" (Ady.) ideje. Szivemben édes-bús
sejtelmek, ébrednek. Zűr-zavaros érzelmek a motivumaim, mig tollarn
végig szánt ezen a fehér avaron.

Szeretnék leborulni, megcsókolni az életet termő. nevelő anya-
földet! Meg'tehet ném, hisz nem lát, nem néz senki, de ellágyulásomért
szégyenlem" -magamat önmagam előtt. "A lélek kész, de a test
erőtelen. •

S mig egy percre felernelem kezemet (ez a csend oly ismerős
nekem) elgondolkodom, s látok "a szüntelenül dolgozó, haladó életből
egy-egy képet.

Itt aggot temetnek, amott csecsemőt keresztelnek. Élet mulik,
élet ,támad." Az ősszel földre hulló levélen kereeztül tör tavasszal a
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, gyenge fűszál. Virágos r ét e k , rügyező fák, hullámzó vetések, r ezgö,

csillogó harmat által feJüdftett természet, dalos madarak, édes danája
felhőtlen, tiszta kék égboltozat, távoli égzengés ismerős - s nekem'

I

.nern rémes, de ked ves zenéje •.. 1
,
Jer te kemény sz ivű ember, ki eszeddel kiméred a villámok utját,

meg fékezed az elemeket, keresztül repülsz a mérhetetlen magassá.
g.okon, mondd, hogy nincs Isten, hogy nincs Krisztus, hogy nincs
feltámadás! . !

Gyere, borulj le a földre, szagga sd meg ruhádat,verd melledet
és imádkozzál!

Van feltámadás! A lelki világban is, de a természetben is!,

* **
,

• Gondolatom szárnyal, ismeretlen tájakra. Vágyva érintern -kezern-
mel a vállamat. Bárha e testnek is szárnyai volnának, hogy, elszáll •

. hatnék va lahova, messze- messze, szebb hazába, hol a legnagyobb fáj.
dalornra is elég volna irul a tavasszal meg.megújuló csalog ány-dal és
ibolya.Illat l

Nem vagyok rajongó! Meg tudom ~yőzni magamat. Számolni
rud ok La körülményekkel. Pegazusom kócos nagyfülü boldog állat.
Gazzal táplálkozik, csetlik.botlik a göröngyök k őzt, hogy is szá-
gu ldhatna ? ,! \

Egyébként is -szamárháton csak; a Golgothára érdemes el-
indulni. Mindegy neki szegénynek akár azt kiáltja a csürhetábor:
hozsánna, akár azt: feszitsd meg! Nem árt neki a kereszt se, - hisz
ott cipeli a hátán ősidőktől 'fogva. II

(Sok ember csak azért jajgat a kereszt terhe alatt, mert a szamár
sorsának osztályosává lesz ezáltal.)

Mea culpa! Mea maxima culpa.

Bocsásd meg Uram- a vétkeimet!

Elvégeztetett! De jön a, husvét, jön a feltámadás.

* * *
~s most hadd szöljon a hátul kullogö l
Egyetlen tárgyhoz szólok hozzá. Ahoz, amely az .Ev. .Népiskola"

áprilisi számában e cim alatt következik:·" Végszó".

Nincs .ig aza Sassnak, .ha azt mondja . és azt ,hiszi,1:logy el-
. .

végeztetett.

Emberek, népek meghalnak, elmúlnak, az eszme, - az csak alu.
.szik, de fe1ébredés kitör sirjából. ,Azt mondják .eget is kér. De ez
.; sak .fráais. Hanem azért igaz lehet.
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Félelmetes erők az ismeretlenek. Hanem' azért mi ne legyünk kis
hitüek. Ne riadjunk meg. Ne, ne térjünk napirendre, s ne engedjük a
dolgokat is visszatérni a mindennapi élet rendes medrébe. Várjuk a
husvétot, a fel támadást! Ha tőldreng és, égindulás nem segit, g yür-
közzünk neki, fordítsuk el azt a "nagy kővet " mi saját erőnkkel.

Félre az érzékenységgel! (Majd hozzák gyengéd kezek a bal.
zsamot is.)

Nem azzal mutatjuk meg lelki nagyságunkat, ha bátran, hősiesen
meg tudunk halni az ügyért, melyet célravezetőnek, nemesnek, szent-
nek tartottunk, mely összeforrt lelkünkkel" ha nem, ha meg tudjuk
győzni önmagunkat, s küzdeni, egész erővel harcolni tudunk az ügyért,
melyben pedig hinni nem tudunk. (Emlékezzünk "A köszivü .ernber
fiaiv-ban Baradlai Jenőre!) .

Ha ker. katholikus volnék, azt' mondanám, hogy csak a pápa
csalhatatlan, de igy tagadom, hogy ember csalhatatla n legyen. Pró-
báljuk csak megkeresni azt a két ismeretlent. (X-y és H.) Nem nehéz
dolog rendezni az egyenletet, nem hiszem én, hogy Sass ne ismerné a
módját!

* il *
Ne haragudjék meg az igen tisztelt -lemondott elnök úr, ha most

pedig az én kűl őriős perspektivámon nézve a dolgokat, imigyen okos-
kodom j (Miért volnék hátul kullog ö P)

Sass türelmes ember. Jó elnök! Ha mást meggyőzni nem tud, ha
mást elhallgattatni nem sikerül, elhallgat önmaga és átadja az elnök-
séget Horeczkynek !

Vivát! Jertek csak ismeretlenek, X-y és H, majd belétek fojtja
a szuszt az erélyes - (nem mondorn vihar) - elnök úgy, hogy csak
no ! Minek is k ukoricázni l Csak úgy, jó ad hoc elnők úr, mint a leg-
közelebbi egyházkerületi gyülésen; meg kell vonni a szót! Helyes!
Eljen!

De esdve kérek mindenkit, nehogy valaki komolyan vegye, amit,
mondok, Mert magam se veszern komolyan l Holnap iúgy lehet le-

'tagadom. Tetszik tudni; rossz nyelvem , van, mindent kipetyeg, amit ez
a hátul kullogó eszem elgondol!

Azért is nehogy nagyobb bajt csináljak, aszondorn, hogy punktum.

Pontot teszek, De azért nem végeztetett el!
. I '

Lesz még feltámadás! Hiszi: a

Hátulkullogó.



Sötét arcával járkel szerteszéjjel,
Sziv és lélek nyugalmát tépve széjjel.
Megmérgezve tőrét a szivbe mártja,
Nyomában fájdalom és könnyek árja.
Ha áldozatja kin ok közt· heverhet,
Yad kéjjel nézi, legyen agg vagy' gyermek.
Az élet csendje vagy a sir virága,
Remény, hit és a szer etet imája,
Előtte préda, mit megsemmisítsen,
Előtte szent és sérthetetlen nincsen.
S a mig rút vágya préda után hajtja,
Mint vércsevijjogás szólal meg ajka:

"Ami terhet a föld nem bir,
Mitől a sir be nem zárul,
Gyászba borul a hajnalpir,
A lélek s a sziveJárvuI,
Ami szivet, ami lelket
Kétségbeesésbe kerget:

. Legyen élted osztályrésze,
Szived, lelked az eméssze!"

/
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Átok és Áldás.

* *
. Szelid mosollyal járkel üdvöt osztva,
Szelid mosollyal néz jóra, gonoszra.
Amerre jár, nincs kin, nem lelsz nyomorra,
Öröm s jólét testvérré egybeforrva.
Szelid szava feledtet- gyászos multat.
S a szenvedő sziv őrőmk őnnyet hullat.
Ajkán a szeretet szép gyermekének,
Lelki nyugalinatadva szól az' ének":

"Ami a virágnak a csillogó harmat,
Mi a csendes sirnak a szeretet könn.ye,
Mitől a. gyötrött sziv nyugodtan elhallgat, . /
Utolsó órája bármikor is jönne;
Mitől a pokolig mennyországgá válik, "'
Legyen hfr ,kisérőd utolsó órádig.
Mely egykor majd ölel, sirod minden rögjét,
Orők kikeletnek virágai födjék 1"

Almán B•.únó.
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A Boconadi-rendszer a méhészetben.
Hazánk tanítóságának a nagy része méhészkedik. Egy része

talán passaióból, szór ak oz ásból üzi e nemes foglalkozást, de más része
és talán a nagyobbik fele - kenyérkeresetből. Ami nem is csoda.
Kivált a mostani világban. Bizony jól és okosan teszi minden egyes
tanító, ha úgy segit magán, ahogyan tud. I Kivált, ha a szorgalmas
méheket veszi maga mellé munkatársaknak. Ezek segitségével bizony
rövidebb, de jóval rövidabb idő alatt eljuthat attól a hires ezres
számtól a még hiresebb második ezres-koronáig. Nem kell oda har-
minc évi várakozás, rnínt a korpótlékoknál, hanem csak harminc
Boconádi kaptár s minden év junius havában zsebemben lehet a har-
minc évi keserves várakozásom gyöngye, az ezer koronának legalá~b
is a háromnegyedrésze. De csak egy kis buzgóság kell hozzá s meg~
kerülhet az egész ezres szám is I j

Hát ennek a kaptár nak, ennek a rendszernek a megszületését,
küzdelmét, sikeres előrenyomulását, ennek a jövedel~m megszerzésnek
az alapfeltételét óhajtom most megismertetni mindazokkal, akik érdek-
lődnek a méhészet, a saját jóvo!tuk s a boldogulá suk iránt. Ez utóbbi
meg - azt hiszem - nem is kérdés. A szentnek is maga felé hajlik
a keze! Hát hogyne ragadnánk meg mi az alkalmat, ha azzal magun-
kon, családunken 'seg íthetűnk l ? De azzal, hogy a magunk javát szol-
gáljuk, más célt is előmozditunk . és szolgálunk. Előmozdít juk hazánk
méhészet ét, a méhészek anyagi javulásának a helyzetét, t ehát végcél-
ként jó magunk megsegttéséve] édes hazánk javát, boldogulását is
szolgáljuk. E kettős cél pedig épen elég, hogy ama zászlóhoz csatla-
kozzék minden igaz magyar, minden igaz sziv, aki az anyagi haszon
mellett ideális eszményképért is tud még lell~esedni.

Hát nézzük, miként született meg a B. kaptár;> vele kapcsolatban I
a B. rendszer?

Lakik Ujpesten egy - jeienleg - mehészkedő egyén: id.
Boco~ádj, Szabó Imre. Ö ép úgy, mint sok más száz, nem volt
kibékülve sem a hazai, sem az ide átplántált sokféle kaptárral, méhé-
szeti rendszerrel. Mindkét fajtából kijut egy kocsiderékravaló, de ép
e tömeg okozta, hogy abból a jót kiválogatni - hazai viszonyainkat
szem előtt tartva - nem lehetett. Azt mondhatnám, hogy az a sok
rendszer, az a sok fajta kaptár már csak ugy mutatott valamit, mint
ahogy a lomtár is már csak a nagy tömegével hat a szernlélöre.
De a szemlélőben is e törr.eg látása csak egy jóravaló gondolatot
ébreszt fel és pedig azt, hogy kár ezt itt hevertetni! Tüzre való, ott
még használhat némikép ! .

Hát a sok rendszer, a sok kaptár bőven aratta a halált, a pusz~
tulást, A méhek fogytak, pusztultak, soha semmire nem mentek, soha
kézzel fogható igazi eredményt velük elérni nem lehetett. Mert az az
aránylag csekély haszon nem áll arányban a ráfordított munkával----
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Ha 30 egyesületi kaptár 2--3 q. mézet adott, (ha ugyan adott!) az
ugyancsak nem nevezhető számottevő eredménynek! Egy kissé sze-
szélyesebb időjárás. mostohább esztendő s a méhek a biztos pusztu-
lásnak néztek elébe. Ha meg a méhész fáradozásának némi honorálása.
ként mézet is akart, vagy vett el egy ily esztendőben, hát arra ke-
resztet vethetett. Befellegzett már annak a családnak. A biztos éhha-
Iálnak nézett elébe. Ha csak nem volt valami erős, kiváló törzs"
vagy ha nem szánta rá magát a méhész az etetésre hát akkor fel-
tétlenül b izonyos, hogya méhek nagy csendességben teleltek ki: éhen
pueztulrak !

Hát most kérdem, miért méhészkedünk, miért vesződünk kora
tavasztól késő őszig? Miért m szk áltunk nyaktörő utakon arajok
után, minek Hanemann rácsoztunk, herefiasitást minek akartunk stb.
stb? Általában .miér t méhészkedtünk ily. eredménnyel?

Erre a feleletet röviden megad ha tom.
Azért, mert okszerüsködtünk !
Bizony csak azért ért kudarc kudarcra, boszuság boszuságra

bennünket, mert okszerüsködtünk. Mi~él több okszerüsködés volt a
méhészetünkben, annál több pusztulás járt a nyomában. Minél több
volt az oksz erűsk ődés, annál több volt a vesződség, a bajlódás,
a munka, de annál kevesebb volt az erdmény, a siker, a haszon!

A B. rer:dszer ennek épen az ellenkezőjén alapszik. Az aránylag
csekély, kevés munka s mégis számottevő, nagy eredmény. Semmi
okszerüsködés, hanem csak természetes egyszerüség a méhész kedésben
5 mégis fényes a siker, az elért haszon.

Ennek a rendszernek a megalapitója volt Boconádi Szabó Imre.
Sok-sok évi k isér lerezés, tervezgetés kellett hozzá, mig végre meg-
találta azt a szert, amivel egy csapásra orvos,olta a régi bajok soka-
ságát. Még 1894·ben vetette fel először és nyiltan a "Magyar méhben"
azt a nevezetes két kérdést, amely később a fundamentuma lett az ő
rendszerének! Felvetette a hét kérdést, felhivta a méhészeket, k isér-
letezzenek, kutassanak, hátha sikerül, valakinek megoldania a gordiusi
csomót? Egy ember csak egy ember! Több szem többet Iát l Ami
egyiknek nem sikerül, sikerülhet a másiknak. Keressék, kutassák a
jobbat, a hasznosabbat s aki megtalálja, legyen .az é a dicsőség.

Dehát: mint minden jó eszmének, ennek is az agyonhalIgatás
jutott az osztá lyrész éül. Hiába, mi magyarok nem szerei ünk kutatni.
Nekünk csak két dolog kell! Igy vagyunk a ku!turától le a legkisebb
drótszegig. Amit a külföld föltalál, azt megesszük, még ha 'gyomrunk
fekszi is meg. Hanem már az szent igaz, hogyafeltalált dologhoz
rr.ipdegyikünk hozzá tud szólni! Ki el vesz belőle egy csipetnyit, más
meg egy mázsányit is rá rak s annyira agyon meg agyon szólják
többnyire ügyes bornbasztók kal, hogy a végén már alig lehet .ráis-
mer ni s akkor már mindenki a saját gyermekének vallja az újszülöttet,
mindenki magának vindik álja a dicsőséget,
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Elmult tiz eszte ndö, de a felvetett kérdésekre senki feleletet nem
adott.

Ekkor 1904-ben megindította a "Méhészet" c. lapot Boconádi.
Majd két évre' rá a "Boconádi rendszer ismertetése" látott napvilágot
s ezek hirdetni kezdték az ig a zság ot s napsugaras, pezsdülő életet
vittek he a már roskodozó méhészetbe.

Haj! Micsoda világ táma-dt fel egyszerre! Hogy bújt most elő a
napfényre az álpróféták egész serege!

Mint a raj, úgy zsongtak, jobban m~ndva, dönögtek az igazsttg
napja k őr űl, Szerették volna hát elhomályosftani, de pórul jártak.
Amint elejbe kerültek, az igazság napja azonnalleperzselte merész
szárnyacskáikat s ök tehetetlenül hullottak vissza abba az ismeretlen-
ségbe, ahol ezelőtt is zajtalanúl döngicsélhettek !

Egymásután jöttek elő olyanok, akik itt is, ott is azt cincogták,
hogy feltalálták már a nagy kaptárt s elvetették az o kszerüskődésr,
De hogy miben is állt hát az ő rendszerük, arról nagy bölcsen hall-
gattak. Azt tartották, hallgatni drágább mint beszélni.

Szegény tatárok! Tiz évig hallgattak! Most aztán egyszerre
kirukoltak. Dehát mivel? Semmivel. Egyik részük a Boconádi által
hirdetett eszméket fogadta el szerényen a' - magáénak. Másik részük
meg - tehetetlenségükben - oda helyezték az egész B. rendszert min-
denestül a lomtár fenekére.

Folyt az elsőkkel atollharc, de abból Boconádi került ki győz-
tesen. Tart még a küzdelem a másikkal, de fényesen fog diadalmas-
kodni rajtuk a B. rendszer. A B. név ma már egy fogalom, egy
varázs-saó. Mi, bocsonádisták, tudjuk, Úeizük a diadalunkat, mert
velünk az igazság, az erő s a legfőbb fegyver: a tapasztalat. Ez oly
érv, amely előtt mindenki meghajolni kénytelen. Még a hitetlen, a
kétk~dő, is kell, hogy kalapot emeljen a tapasztalaton alapult siker
előtt, ha csak nem a rosszakarat vezérli.

No, de az se baj! Ellenzöje minden jónak akadt minden időben,
Krisztus is a mennyek üdvösségét igérte népének, mégis keresztre
feszftették. ',De azért az ige diadalmaskodott. Egyesek rosszakarata
nem fojthatja meg az eszmét. Előbb utóbb té.rt hódit az ige s testet
ölt magára.

Igy volt ~s van a B. rendszer is!
Legnagyobb ellensége e rendszernek, e kaptárnak az "Orsz.

méhészeti Eg yesü let " s annak lapja, a "Magyar Méh." Persze, érteni
kell, hogy miért. A legfőbb ok az lehet, hogy félti a talajt a lábai
latt. Pedig mit látunk mai nap a lapjában? Nem mást, mint ho~y

-~ egyelőre még burkoltan - a B. rendszerből átvett kis sz ilánk ok-
kal kedveskedik az o lvasöinak, Belátják az egyesületi kaptárosok,
hogy kaptáruk kicsi, a család fejlödése nem, tökéletes, aHanemann
rács' a k őzépk orb a illő ál1atkinzó szerszám stb. Aztán meg hogya
röplyuk sem oda való, ahol van. Hanem legyen az fent! Ennyit már
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bevallanak s e vallomásokkal a zok jó tulajdonát is elismerik. Dehát
az álszemérem - úgy látszik - onnan tulról még a férfiak k őz őtt is
divaros. Pedig a frivol francia bohózatok ugyancsak lenyesegették
még a hölgyek orcáiról is apirt.

No, de ez se baj! Ami késik, nem mulik. A tévedést férfias
dolog beva.llani, De sok szebbnek véli, ha a maga botlását szépfteni
tudja, Hát ők is ily szépség flastrommal operátnak. Most még ott tar-
tanak, hogy a háromszoros egyesületi kaptárukat 4 sorosra bővítik.'
S ha majd ez sem válik be, vagy harminc év mulva ötre emelik fel.
De azt hiszem, a józanúl gondolkodó már erre nem fog reagálni. Ut ó-

végre a méhészet nem muzeum. S ha m'g 'az volna is, kül őnbőzi k
tőle abban, hogya muzeumban holt tárgyak vannak, ott könnyü
megtalál ni valamit. Da ott is sokat csak leltár segitségével. De az öt
soros kaptár élő muzeum lenne, a hol pedig de keserves dolog lenne
még leltárral a kezünkben 'is valamit - mondjuk - épen az anyát
megtalálni ! Csak el kell képzelni, mennyi dolgot adott már a három-
szoros kaptár is, mennyit fog hát adni a négysoros í' Hát még az öt?
Oda már egy ember nem is lesz elég! Oda már külön méhész is kell.
No hiszen, akkor elmeh ~ttek ti szegény méhészek! Küldjétek kaptá.
raitokat mindenestől pokolba. Mert ha még akkor is ragaszkodtok a
{endszertekhez, hát akkor inkább kifizeti magát a - zabhegyezés
nálunk is, nemcsak k ukury in országban!

Nézzük most milyen az a B. kaptár!
A két legfontosabb dolog, ami azonnal szembe tünik rajta, a

nagysága, meg a röplyuka I
A nagyságának a méreteit itt· nem kőzlőrn. Elég, ha annyit em·

lítek meg, hogy a köbtartalma 100 1. ürtartalmu, a keretek meg úgy-
szólván, még egyszer ak kor á k, mint az orsz. eg'yesület íné]. (10 B. keret
21 orsz, egyes .•nek felel meg.) A röplyuka meg a kaptár felső részén
van 3 cm. széles és 18 cm. hosszú. Rajta áll a küszőbdesz kán a foga-
zott szükitő, amely egyszerüségénél fogva a legkitünőbb találmányok
egyike. Nincs a kaptárban Ha nema nn-rá cs, hanem lehet bele illeszteni
fenékdeszkát. ha épen akarom akár a rajoztatás, akár más szempont-
ból. Ennyiből áll az egész k aptár a maga eg yszerüségében. De a fel-
találója más eg-yéb praktikus dolgokkal iselláttatja az újonnan készült
kaptárakat. Nevezetesen, az ablak részeknél parafa betét van alkalo
mazva, ami a melegvezetésnél játszik ,fontos szerepet a hideg időben,
- télen. A kaptár tetején alkalmazott szel1őztető készülék' meg igen
nagy szolgálatot tesz a nagy hőségben, - nyáron! Ezenkivül, mint
etető készülék is megérdemli a figyelmet.

Ennyit a kaptárról !
Hát miben á ll va B. rendszer í'
Ez egészen a B. kaptár on alapszik. A kettő szerves, -saét nem

választható egészet alkot. Egyik a másiknak a kiegés2;ftöje.· Külőn-
külőn mindkettő csonka partament. Egybe forrva, hatalmas erőt pro-
dukáló hasznos intézmény.
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A B. rendszer a természetes eg ysz erüség en alapszik. A természet
után megy.. amely soha nem csal, mely szigorú törvényeken állva,
végzi funkcióját, a misszióját, '

Vegyünk alapul egy kezdő méhészt, ki három B. kaptárt á llít be
a méhesébe, Ezekkel kezdi meg a méhészkedést. Az a kezdő méhész
legyek én. Ezen a példán bemuta tom a B. rendszer egész. mivoltát s
vele kapcsolatban a méh állomány igen sikeres fejlesztését.

Tavasszal szerzek három rajt s azokat egyenkint beűtőm a B.
kaptárakba. A fenékdeszkát - egyelőre - .beá llítom az első sor keret
alá. Mert a raj részére elég 7-10 keretet berakni az első sorba, tehát
a. kaptár felső részére. (Ha 3-4 kg. a raj, többet is lehet! Csakhogy
a szalma-, vagy az egyes~ kaptárak nem adnak oly sulyos rajokat !)
Első évre elég munkát találnak itt, de ha kedvező csak egy kicsit, is
az időjárás 'a hordásra, úgy a második 'sorra is lefejlődik a család!
Ez esetben 5-6 keretet a 10 közül ott is kiépíten ek, Persze, ha mű-
léppel ~látom el a kereteket, lehetőleg a föhordás előtt, akkor nem
tizet, de 20-22-őt fog kiéplteni a raj, mert a mülép a fe le s a me l-
lett a legnehezebb munkától - válaszfal építésétől kiméli meg ~
méhet. Már most rájuk zárom az ajtót a fogazott szükitőt teljesen fel-
emelem, hogy a röplyuk egész szabadon álljon, aztán őszig semmi
dolgom velük! H~tenként néhány.szor kitisztitom a feneket, ez a
maradék dolgom. Összel megnézem, ugyan mit végeztek az egész idő
alatt? Hát szinte elbámulok az ott látottaktól! A keretek kíépítve
hatalmas lépek kel ! A lépek tele méhekkel ! Erős a törzs s méze annyi
van, hogy abból két orsz. egyes. is kiteleine !

Rájuk zárom az ajtót, leeresztem a togazott szűkitöt (ezt már a
'nagy hordás után is megtehetem augusztusban) s ezzel bete le ltern a
méheket. Nem takarok szalmával semmit, a röplyukat nem dugaszolom
el, hanem az egész nyílás hossza megmarad egyem. magasságban. [gy
telel a nép s ha tavasszal kibontom, alig találok hullát benne (a
fenékdeszkát sohsem használom télen át, még akkor sem, ha csak a
felső tizkeretet épített is ki a uép ; alatta minden üres egész a kap-
tár aljáig.) Lucsoknak, penésznek, lecsapodásnak semmi nyoma,
Ugyan mi a csoda t őrt ér.t velük, hogy íly pompásan tele ltek ?

Hát csak az a nyitja a do'ognak, hogy anagy kereteken
megszakitás nélküli csomót tud alkotni a nép, a meleget tehát jól
leköti magának, amit e löál lit. Lecsapodás meg azért' nincs, mert a
rossz levegő felfelé iparkodik, hát a felső nyíláson kit'akarodik tehát
nem csapodhatik le. A jó, friss levegő meg könnyen ,s akadály nélkül
tódul be az elég tág nyiláson. A friss levegő az ,éltető eleme a méh-
nek is, nemcsak az embernek! A kaptárt meg' nem fütik a méh ek.
Alul a viz megfagyna s fent a csomóban mégis pompásan érzi magát
a méh ! A szükséges meleget mindig elő tudja állítani (csak csendben
teljesen, semmi külsö zaj .ne háhorgassa) s ami kell neki, azt le is
köti a lnaga számára. Hidegebb időben tömörebb csomót alkot, eny-
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hébb időjárás mellett meg széttebb terjed. Igy szabályozza a szűkség es
meleg nagyságát.

Ez az egy évi munkám l Ez ugyan csak nem sok?
Hát a méz hol marad? Kérdezhetné valaki.
Hát az ott maradt a méheknek ! Ugyan egy-egy keretet bátran

elvehetnék, dehát minek P: Mit csináljak vele? Jobb, ha ott hagyom,
ahol van! Annál nagyobb kamattal kapom meg a következő évben!
Az első év tehát ily formán nem hozott fogható hasznot.

Nézzük a másodikat!
Nálunk csak akác van. Rét, mezö hirből ismerős. Igy hát csak

az akác az, aminek a mézelésére számíthatunk igazán.
Már rnost igy járok el az én három kaptárommal.
A.z akácvirágzás előtt 8 -10 nappal mürajt készítek az egyikből

és pedig- ekként.

A legerősebb törzsnek minden épitményét elszedem, A méheket
visszasöpröm a helyükre, . az üres kaptárba. Azt a lépet, amelyiken
az anyát leltem, v isszatesz ern egész előre a röplyukhoz második
keretnek. A többi k isze de tt helyére üres kereteket rakok, 'rájuk
zárom az ajtót s készen van a sö'prött raj. Ez az akácból két hét
alatt (de az akác virágzása nem tart annyi ideig) tiz teljesen üres
keretet ki fog építeni, mézet meg annyit gyüjt, hogy azzal semmi más
gyüjtés esetén is megéri a jövő tavaszt. De ha mülépet adok nekik,
- lehet minden második helyre - akkor nem tizet, de - nálam
tavaly az egyik 23-at, egy második meg 21 keretet épített ki. Ezekből
természetesen. pörgettem bőven. Majd későbben rátérek!

A k isze dett fiasítással, mézzel telt kereteket meg berakom a
második két kaptár egyikébe (ha más tervem nincs, eloszthatom a
kettő között), de úgy, hogya fias keretek lehetőleg az első és a
második sor közepe tájára kerüljenek. Azon alul az üres, himporos,
hátul az ablakok felé meg a mézes keretek jőjjenek.

A harmadik törzsből készítek egy negyedik kaptárba mürajt, de
úgy, hogy azon lép kivételével, amelyen az anya van, minden keretet
méhestől, mindenestől átrakom a régi sorrend szerint az új, a negye-
dik kaptárba. Ez az anyátlan nép négy hét mulva már petéző anyával
fog birni, mert anyát fog nevelni, minden kellék meg van nála ehez.
Közben az akác kinyilik, kevés a baja a fiasitással, hát a nép zöme
csak a mézet fogja' hordani s a keretek utolsó zugát is tele hordják
úgyannyira. hogy én három keretet a tiz keretes családtól kénytelen
voltam kipörgetni, különben az anya nem petézhetett volna! S ez új
anyás törzs még aug. végén is - volt egy kis hordás - épített szép
dolg-ozó sejteket s lefejlödőtt 14 keretre.

Az épitményétő! megfosztott nép, ahol csak az anya marad a
maroknyi néppel, üres kereteket kapnak, rajáIJapotba helyeztem ezáltal
őket, A régi kijáró méhek mind visszatérnek az újkaptárból a régi
helyük re, úgy, hogy két-három napra már tele van az üresen maradt
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kaptár és szép fürt alakben kezdi meg az építkezést, amely a nyiló
akácméztől rohamosan halad előre.

Igy nyertem már a \második, évben mézet, Tavaly 17 keretet
pörgettem. A legnehezebb 3 kg. 600 gr.·a, legkönnyebb 2 kg., 300 gr.
volt s kaptam 491/2 kg. mézet 1

Hát most tessék' összehasonlitani az eredményt más kaptárakkal
való méhészkedéssel! Hol találunk ily eredményt:? Pedig ne feledjük,
hogy én a méhekkel ó~iásit is épfttettem f (Mülépből magából 44 ke-
retet!) Már pedig egy kg. lép termeléséhez 12-15 kg. mézet fogyaszt
el a család 1 Éz ezen kivül még annyi a mézük, hogy azzal a hat hó.
napos telet zord tavaszt is kibirják, mint ahogy 1908·ban tényleg ápr.
I-én tehették meg az első tisztuló repülésüket félévi rabság után.
(Akkor sorra hulottak az egyesületeknél a családok, mig a boconádis-
táknál semmi baj nem történt!)

\
Hát most, ha már annyira viszi 5-6 év mulva a méhész, hogy

építterni nem igen kell, hanem az anyát ne-velőknek üres kereteket
adhat be a kaptár aljáig, akkor a virágzás alatt mind a harminc keret
tele lesz mézzel! Akkor nemcsak az alsó sort veszem el (ez mindig az
enyém 1) hanem 15-20 keretet bátran elvehetek. Igy lehet óriási ha.
szonra méhészkedni! A rend~s kőrűlmények kőzőtt egy 30 kererre
fejlődött család 25-30, de 35 kg.-nyi mézet szokott adni. Ha 30 kere
tet üresen adhatok be egy teljesen a kaptár aljáig lefejlődött család-
nak, úgy az a 40-45 kg. mézet fogja megadni.. Természetes, hogy
csak az erős törzstől lehet és kell is eredményt várni. Én az idén
jutok abba a helyzetbe (4-ik éve méhészkedem!) hogy ezt a módot ki-
próbáljam. De hiszek benne, mert a ~Méhészet" oly igéket hirdet,

\amely mind aranyigazság. Eddig minden szava beteljesedett, de be is
fog mindig, mert Boconádi cikkei a tapasztalatból sarjadozuak, nem
pedig üres rheoriák ból.

Megtörténik - ritkán, - hogy az anya a harmadik sorba lekerül
s ott is petéz. Ez ne aggasszon senkit! Az anya petézésénak is van
határa. A végtelenségig az sem viheti. A két 'első soron mindig talál
annyi helyet, hogy csak győzze a dolgát. De ha mégis lekerült. volna,
1-2 keret bepetézett volna, égyszerÜen máshonnan elveszem az
engem illető mézes keretet s helyébe teszem azt. Engem mindig
megillet az alsó sor keret; ha ott petézett van, a felső sorokban
találom helyettük a mézeset. Ott telt meg az, ami különben legalulra
került volna!

Szükségesnek vélem megemlíteni; hogy Boconádi most foglalta
könyvbe rendszerét, most adta ki jeles müvét, amely a méhészeti
szakkönyvek közö~t páratlan. Sok könyv fordult már meg a kezem
között, sok "dióhéjba· szorított "okszerÜsködést" tanultam meg valaha,
amit sientirásként tanítottak, hirdettek, holott mindez, csak kártya-
várként állott az igazság alapján. A régiek betömték a röplyukat,
csak egy nádszálat szurtak bele, - ez volt az ö igazságuk. A mienk



e~y cm. maga", 18 cm. hosszúsá gon alapszik. Sőt volt és van rá eset,
hogy fogazott szükitő nélkül, tehát az egész nyilás teljességében telelt
a méh! A fő a bélelt, vagy zsuppal fedett kaptár. Sokkal egyenlete.
sebb ott a levegő, a hőmérséklet nem oly ingadozó. Pompásan telel
benne a méh ! Nyáron meg a napsugaraitói védi a dupla falazat a
családot s meg kevesebb a mézfogyasztás is tél en.

Hát ez a könyv a méhészet körében a könyvek k őnyvét lesz
hivatva betölteni. Egész' elütő a. sablonos könyvek t ar ta lmát ól. Minden
sorában ott lüktet maga a friss, a pezsdülő élet. Minden betüjéből k i-
érzik a szeretet. S az a gondosság, amely sorról-sorra, tételről-tételre
végig huzódik az egész könyvön, nagyon megbecsülhetetlen úgy a

_kezdő, mint a ta pasz talt méhész számára.
Nem veszem sorr-a 'a tételeket, a fejezeteket, csak azt emlftem

még meg, hogy a legbecsebb dolog benne a havi teendők igazán
precíz, pontos, egyöntetü csoportosítása. Minden hónapra, megtaláljuk
az összes szükséges teendőkre az útbaigazitást, a tanácsot, kezdve .a
legkisebb dologtól a legnagyobbig. Minden hónap int a teendőkre, a
munk ár a, óv, figyelmeztet a bajokra s ha baj adná elő magát, azonnal
ott a jóbarát: a könyv, csak a hónapot kell felk eresni, ott van a kész
orvosság I A tapaezt a.latból szür ödőtt oda minden. Évek hosszú ki sér-
letezéseinek; tapasztalatainak a gyöngyét raktározta oda Boconádi
báty ánk. Nekünk csak le kell. hajolnunk, hogy k ihatásszuk a mag-unk
gyönyörüségére. ,

De nem folytatom tovább! Külön dolgozat kellene a
tetésére! Könyvet nyugodtabb lélekkel nem ajánlhatnék
tankönyvnek sem, mint épen ezt!

Aki csekély munkaárán haszonnal boldogulni "akar, az nem fogja
sajnálni sem a "Méhésze~" 4 kor. előfizetési, sem a könyv 3 kor. árát.
Oly kiadás az, ami százszorosan megtérfti az egész tőkét. Csak 30 ily
kaptár évről évre önmaga által szaporítva - s megkapjuk a 7-8 q.
mézet s annak fejében az ugyanannyi száz koronát! Ezt pedig egy
ember de könnyü szerrel elkezelh~ti. Nincs betelelés, rajfogás, pepe-
cselés stb. Mert raj sem igen fordul e lő , ha nem akarom s ha valami
külső más behatás folytán nincs rá kényszerítve; A rendes kőrül-
mények k őz őtt nem rajzik meg, mert a kaptár a természetes szaporo-
dásnak épen megfelelő, tehát a nép kényelmesen megfér (90-100 ezer
bogár!) Már pedig a törzs akkor rajzik, ha szűk ké lesz számára a
lakás. Akkor a fölösleg, mint raj, kitakarodik, sokszor 3--;-4 is s ezzel
aztán sokszor tönkre megy a régi is, úgy elgyengül.' Itt , ha időben
megnyitom nekik a helyet a t~rjeszkedéshez, nem ébred fel a hajlama
a rajzásra. De ha mégis elöfordut - kivétel itt is van. - az a raj
5-7 kg.-os! Azonban a fenékdeszka alkalmazásával rajzásra ösztökél-
hetern a népet. Akár az klső, akár a második sort elzárva, megkapom
a természetes rajt.

No, de ez már
. ismereteket nyujtsak

könyvismer .
még' Iskolai

196

ismét messze merme, Célom n~m az volt, hogy
csak, hanem főként az, hogy megismerhessem a
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B. kaptárt, aB. rendszert s felhivjam rá a figyelrr.et. S azt, úgy
hiszem, elég világosan megtettem, amidőn a saját tapasztalatom at is
felha sznál va, ezeket megirtam.

Adja Isten, hogy szavam ne legyen pusztába, kiáltó szó, hanem
egy olyan falat, a melyért érdemes legyen lehajoIni ! A kartársi szeretet
vitt rá, hogy e tényre felhivjam a figyelmet, amellyel igazán csekély
befektetéssel mégis nagy' eredménnyel karolhatjuk fel hazánk 'méhé-
szetét, de legfőként ami saját anyagi ügyünket, boldogulásunkat, ami
legel,sőrendü kérdés még a'kkor is, ha a kenyérkérdés - zseb kérdés !

Lajoskomárom. S b th E' ,1zom a rno.

I rod a lom.
Keresztyén énekeskönyv. Kiadta a dunántúli ágo hitv, evang. egy·

házkerület. Kapható Budapesten Hornyánszky Viktor könyvkiadónál.
Ara kötetlen 1 K. 60 f., félvászonba kötve 2 K. 20 f., egész vászonban
2 K. 80 f. Aki. egyszerre 50 példányt rendel 25% árleengedésben \
részesül. -- Ez uj 'énekeskönyvhez külön D a II a mos k ö n y vec s ke
is kapható 24 fillérnyi árban.

A csinos k iá llítású, zsebkönyv alakú, irodalmi értékü, s valóban
hiányt pótló" kőzszükséget . kielégitő, a, mai irodalmi nyelvhez alkalo
mazott derék vállalatróllapunk más helyén emlékezünk meg bővebben.
Ajánljuk a nem kevésbbé értékes, nemzeti irányzatú Dallamos kőny-
vecsk ével együtt olvasóink figyelmébe.
.. "Iskolai ünnepek. Kiváló gazdag tartalommal jelent meg az "Iskolai
Unnepeink" cimü tanügyszépirodalmi folyóirat 16. száma. Bevezetőül
K. Nagy Sándor e lelkes állatbarát irt szellemes ismertetést .Magyar
népszámlálás" címmel. Utána Erzsébet' ünnepélyre és Március 15·ikére
való beszédek és ver se k, valamint április Ll-ére irt müvek következ-
nek. Nagyon kedves részlet Altay Margitnak .Mit beszélnek a ma-
darak ?" ,cimü kis szinmüve és Bokor Malvin-nak a szűn idei gyermek-
otthon érdekében irt "Prologus",a. Tovább egy április t I-én is fel-
használható sz in darabot találunk Fodor Ignác solti tanftótól s egy
sz ép alkalmi beszédet a gyermek-napra, melyet Mező Dániel irt. Ez
értél/es folyóirat megrendelhető Szentgyörgyi Dénes szerkesztőtől
Maros-Vásárhelyen. Előfizetési ára egész évre (12 füzet) 7 korona.

Magyar evangelikus irka. Szerkeszti Nit s István, kemeneshőgyészi
ev. thnitó. Kiadja Dinkgreve Nándor könyvnyomtató intézete Cell.
dőmölkön. Egy-egy füzet ára - f. - Az eddig megjelent s hozzánk
beküldött tüzetek következő nagyjaink életrajzát s arcképét Yartal-
mazzák : Karsay Sándor, Gyurátz Ferenc. Radó Kálmán, Ihász Lajos,
Berzsenyi Jenő dr" Ajkay Béla dr .. Ostffy Lajos dr., Rácz Ottó dr. és
Sa ss István. A képek jók, az életrajzok melegszivveJ s élénk tollal
ir vák, Legközelebb Poszvék Sándor, Haubner Rezső, Káldy Gyula s
Kapi Gyula kerülnek sorra. - Kivánatos volna, hogyapapiros kissé
erősebb legyen, s hogy szükebb kőzü, egy vonalas és szárnoláshoz ,
vona lzott füzetek is készüljenek.

I
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A "Kultura" IV. száma ismét fény es és bő tartalommal jp.lent meg,
mef yriek hivatottságáról már az egész ország tudomást sze rz ett , Talá-
lunk benne értékes karcolatokat, elsőrangu elbeszéléseket, csengő
verseket, t a lá ló kritikákat, mig a müvészeti rovat minden müvész i
eseményt reg iszt rá l, A képek Ba sch Arpád, Greguss Imre, Szenes
Fulő p és Treller Károly, festőmüvészek ügyességéről tanuskodnak.
Az ujabb könyvdiszeket Pálla Jenő, Gábor Mór, Markot A. és Szalay
Pál r ajzo lják. A "Kultura" köszeg hy Fangh Dezsőben egy eddig csak rész ,
ben ismert grafikai müvészt födözött föl. A legközelebb megjelenő
számban a "Kultura • uj rovatot nyit az iparmüvészetről, alkalmat
nyujtva az eddig is kellőképpen fejlett iparmüvészetünknek a nagy-
közönséggel való megismerésére, miért is szivesen veszi az e sz a k ba
vágó dolgozatokat (mind rajzban, mind prózában), Valóban érdemes
ezen vállalat támogatása, annyival is inkább, miután a "Kultura •
hazánkban a legmüvészibb és legértékesebb szépirodalmi havi folyó
irat. - Előfizetéseket (negyedévenkint 5 korona) a kiadócégnél, Röttig
Gusztáv és Fia Sopron, lehet eszk őz őlni.

"Népoktatás" cirnen új folyou-at lett a kalocsa-egyházmegyei
tanítóegyesületek hivatalos értesítöjéböt. Megjelenik Ka locsá n (Pest
megye.) Szerkesztője: Dr eis z ige r Ferenc a kalocsai tanítóképző
intézet pedagógus tanára. 10 szám fo:~ éven)<.int megjelenni a
"Népoktatás".ból 480 oldalnyi terjedelemben. Evi el öfiz stés i díja
4 korona.

Előfizetési felhívás. Igen tisztelt Tanító társainknak mély tils,zte-
lettel jele-ntjük, hogya "K,épes és jelképes s z á m t a n í t á s i"
módszert röviden tárgyaló .U t m uta t ó" a sajtó alól már kikerült s
azt az érdeklődőknek 50 fillérért el küld hetjük - Hogy pedig a nagy
.Vezérkönyv"-ből és az elemi Lsö osztály haszná la tára szánt
"Képes é s jelképes számoló k ő n n y v v.b ő l a kellő példányok
már a folyó iskolai évben a tek. Tanító urak rendelkezésére állhassa-
nak, arra kérjük az érdeklődőket, hogy becses rendelé~eiket a szű k .
séges példányszám megjelölésével idején megtenni szíveskedjenek.
Az 1 sö osztály számoló könyvének az ára k ő'rülb e lül 50-60 fillér, az
ezt tárg-yaló Vezérkönyv" ára pedig körülbelül 2 korona lesz.

Testvéri üdvözlettel maradtunk szolgálatra készen
Martonházán, 1911. május 8 án. (Gömör m.)

Zi m ann Ed e áll. igazg ..tanftó és
Kol e ner S á n dor áll. tanító

/

Vegyesek.
Selyemtenyésztésünk. 1910 ben a seI y e m ten y ész t é s sei fog.

la lk o z ó községek és puszták száma 436-tal volt több mint 1909,
évben. Szintén emelkedett a tenyésztők száma, amennyiben 1909-ben
79,861 család, 1910-ben pedig 90,064 család foglalkozott selyemte7me-
lésse l, Ez annak tulajdonítható, hog y mindinkább szaporodik azoknak

\ száma, akik a se lyemtenyész tés révén jelentékeny meltékjövedelernhez
jutnak. Volt tenyésztő, ki 750 korona 80 fillért; kapott a termelt
gubóért. A !';elyemtenyésztök á ti a gos ker ese t e 34 községben
több volt 100 koronánál; 20 községben pedig 90 koronát, 28 községben
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80 koronát, 84 községben 70 koronát, 184 k őzség ben 60 koronát és
387 községben 50 koronát tett ki az átlagos kereset, Az eddig észlelt
országos legmagasabb átlagos kereset 1909. évben 45 korona 30 fillér
volt •.

A selyemtenyésztés utáni keresetnek fontosságát különböző k őrül
mények emelik. Egyik az, hogy a jövedelemhez népünk legszegényebb
része éppen aratás előtt és 'minden befektetés nélkül 4-5 heti idő
alatt jut. A másik pedig az, hogy a selyem termelés nél a tenyésztő
nagyrészt oly munkaerőt használ fel, mely egyéb keresete nem alkalmas.

Az országban müködésben lévő 9 sei ye m fon Ó évenként fel-
dolgoz 1.550,000 kilogramm nyers gubót, melyből előállft 130,000 kilo-
gramm selymet 4.650,000 korona értékben és 2,650 munkásnöt foglal-
koz ta t, A szekazárdi ee lymér pete vizsgálóállomáson az évnek három
hónapjában, nevezetesen: augusztus, szeptember és októberban 267
górcső van használatban és átlag 7-8 millió górcsövi vizsgálatot tel-
jesítenek. Ezen 3 hónap alatt az állomásnál alkalmazott munkásnők
száma mintegy 800, keresetűk pedig 42,749 koronát tesz ki. Szekszárd i
telepünk az év többi részeiben is foglalkoztat átiag 100 munkásnőt,
kik a selymérpete saá llításhoz szűkség es dobozok és egyéb tárgya k
elkészítését végzik.

SeI y m ü nkm in ő ség e ma is megtartotta azon kitünönégét
me ly nélfog va azt a világ legjobb selymeiközé sorolják, minek folytán
tényleg a világpiacon elérhető legmagasabb árral fizetik azt. Selymünk
a szín, fény, a szál ereje és ruganyossága által tüni k ki leginkább.
Ezen tulajdonságainál fogva a magyar selymet Franciaországban a
legfinomabb mouslinok, Angliában pedig csipkék e lőá llirásár a használ-
ják, noha tudvalevő, hogy ezen célra csak a legjobbnak ismert selymet
szokták használni. A magyar selyem kitünőségét legjobban bizonyítja
az, hogy elsőrangú külfőldi cégek már évekkel előbb előjegyeztetik
magukat olyan fonodák kibérlésére, amelyek még csa k ter vb en van-
nak és hogy a magyar selyem nemcsak az összes európai, hanem az
amerikai selyempiacon is állandó kereslet tárgyát képezi.

Üdülöhelyek a Székelyföldön. A marosvásárhelyi székely társaság
Maros- Torda, Udvarhely, Háromszék és Csikvármegyékben néhány
nyári üdülő helyet rendez be az i.dén is tanítók számára. Részletes
tájékoztatót bárkinek készséggel küld e tárgyban Szentgyörgyi Dénes
a társaság titkára, Maros Vásárhe.Jyen. .

A dunántúli ágo hitv. evang. egyházkerületi tanftóegyesület számadása
1910. évre:

Ta g d i j.
Bevétel:

Mult évi pérzfári maradék
Rendes tagsági dijakból lefolyt
Dunántúliegyházkerülettől segély cirnan
Idökőzi kamatokból

521 K. 61 f.
477 "250 "17 " 90 "

1266 K 51 f.
, .

Osszeg



A dunántúli kerületi ág hítv. tanítóegyesület Segélydij-számadása.
I

,Bevétel:
Mult évi pénztári maradék . . . .
Egyesületektől segélydíj címen befolyt
Ajándékokból . . . , .
Idökőzi kamatokhól
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Kiadás:
Jegyző'könyvek kínyomatásáért.
Elnök s 10 igazgatósági tag fuvarja Sopronban
Elnök s ll, igazgatósági tag fuvarja Pécs
Tanító és Őrálló előfizetése elnök részére
Horeczky elnök helyettes bélyeg kiadásai
Okmány és levél bélyegekre pénztárosnak
Számadások beirására egy bekötött könyv
Takarékpénztári betét

Összeg
Vagyon:

Takarékbetét. .
Pénztári maradék. .
Egyesületeknél hátralék

Összeg

Összeg
Kiad~s:

3 tanító özvegynek segély
Soproni és beledi takarékba betét

Összeg
Vagyon:

Soproni takarék- és kölcsőn-egyletnél betét
Beledi takaréknál .. .
Beledi takarékba pénztári maradék.
Hátrálék ajánlatokból

Ősuzeg

Tartoznak segély- és tagdijjal 1911. április

Vasi felső egyházmegyei tanító.eg yesület
Soproni felső" '"
Kemenesalja "
Balatonvidék
Somlyóvidék
Külső somogy
&göri

• "
"

,
"

64 K. 94 f.

93 ".
319 "
II "
21 :,

6 "
,4

• 745

57 •
52 "
20 "
~6 "
12 "

"90 "
1266 K 51 f.

521 K. 61 f.
224 " 2~"
419 "

1164 K. 90 f.

1668 K. 46 f.
74f>. "
515 " 26"
74 " 19 "

.2732 K. 91 "

150 K. - f.
2582 ,. 91
2732 K. 91 f.

252 K. Il f.
1416 " 35 •
914 " 45"
]43 " 42"

3145 K. 53 f.

22·én.
f.402 K.

138
78 "
68 ',
58. "
32" !

20" "
Összeg 796 K. f.

A kőszegi leányiskolára adakoztak: Hammer Gyula és Farkas
György 20 kor., mely összeg abeledi takarékpénztárba van betéve.

Zsebeháza. 1911. április 22.
Farkas György,

pénztáros.


