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Egyetemes egyházunk kinyomatta és minden illeték es tényeZl5rie'? • ~
megküldette. '»Az ágo hitv. evang. egyház elemi népiskolai tanítóinak szbl:C ~~
gálati viszonyait meghatározó szabályrendelet tervesetét,e azzal a felhivás;C>
sal, hogy a netáni észrevételeket terjessze fel ki-ki illeték es espelibs'i

l

bivatalához. (l;,

I ' 1:Csak elismerésünket fejezhetjük ki _ezen egyházunk alkotmányá a ·w
megfelelő, de különben is egyedül helyes eljárás felett, mert ez m;á;~-_.-_-_', ..
előre garantálja a megalkotandó fontos szabályrendelet legfontosabb kellé-
kének: a lehető tökéletességnek meg valósulását. - Csak örvendhetünk,
hogya tervezett szabályrendelet egyetemes jellegü leszen, ami sokkal
helyesebb, mintha minden kerület külön-külön és ezért más és másképen
alkotta volna meg, amint ez' a lelkész~kre vonatkozólag - sajnos -
megtörtént a vonatkozó és pedig nemcsak cimbes hanem tartalomban is
egymástól óriásilag eltérő szebályrendeletekben. - Igazán derék dolgot
művelne az egyetemes egyház, hat minél előbb a lelkészek szolgálati_
viszonyaira vonatkozó _ szabályrendelet tervesetét is. megküldené bozzászó-
lásra, amint 1110sta fenti cím szerint megjelölt tervezettel tette, melyre
mint általában nagyon sikerült munkára csak a következő 3 módosító
megjegyzést, lényeges észrevételt vagyok bátor megtenni és mínden ille-
tékes tényezőnek becses figyelmébe ajánlani.

I. A 8. § szerint a más gyülekezetbe megválasztott tanító addigi
állásáról lemondás után is még 3 höuapig köteles ezen megmaradni. Ezt
a három hónapnyi időt redukálnám annál is inkább, mivel ily hosszú
várakuzási idő megállapítása a tanítóját vesztő gyülekezetre nézve nem

, Néhány észrevétel.
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szükséges, a távozó tanítóra nézve pedig legtöbbször anyagilag is hát-
rányos. A lemondás folytán megüresedö állást bármely gyülekezet két
hónap alatt be tudja tölteni lévén untig elegendő idő egy hónap a
pályázat hirdetésére, - 1 fl nap a jelölés és választás megejtésére . és
15 nap a választás jogerőre emelkedésére. - A mely gyülekezet pedig'
a pályázati határidő lejárta után a jelölés előtt még próba bemutatkosás
engedélyezéseért is folyamodik, az a maga speciális kivámlágának telje-
sülésével, miért várakoztasson meg egy másik gyülekezetet, és miért lán-
coljon magához egy menni kész embert, akinek {'gy" havi tovább-
maradás legtöbbször anyagi veszteséget is okoz. Miért ~ Azért, triert
rendszerint csak jobban detalt helyre szokott a tanító, - de a lelkész
is - menni, ha helyet cserél, mely jobb javadalom azonban csak az
állás elfoglalása napjától jár.

,II. A 12. §-ban a rendes tanító ílletményeinek felsorolásánál ki- \
maradt a kert illeték, illetve váltságdíjának felemlítése, ami csak zavart, I

kellemetlenséget okoz, mert ez az 1907. évi xxvn, t.·c. 2. §.ának
negyedik bekezdése' szerint minden rendes tanítónak megjár. - A §
eleje tehát módosítandó és a ritkított beíükkel nyomott szavak beszúrá-
sával így volna fogalmazandó: »A rendes tanító alapfizetése a törvény
által megállapított lakáson é s . ker ten Yagy lakbéren é s ker tv á It-
s á g d ij o n kivűl •••••. koronaban állapítandó meg. c

Ill. Et nunc venio ad punctum fortissimuru. És éz a 21. §-, melyet
szószeriut ide iktatok. ,Ha a tanító hivataloskodása közben hal el, ar,
egyházközség őt a maga költségén temettéti el, de ez a .költség a tanító
rendes fizetésének 200/0·át meg ,nem haladhat ja. « -:-" Ugyan így rendel-
kezik nálunk dunántúl a lelkészt illetőleg is a vonatkozó szabályrendelet.

A csak egy évtizedre terjedő működési időm alatt, nam volt még
alkalmam tanftö-temettetésen megfigyeléseket tennem, dé lelkész temetésen

, ,
megjelenni ~ fájdalom -:- már többször késztetett akartársi és baráti
szeretet. Azt hiszem, hogy" szomorú tapasztalataim, leverő észleleteim
egyáltalán nem módosultak volna, ha a tanító temetésén kellett volna
azokat megszereznem. . . • . • •

Az ember szinte zavarban van, ha a dologról szólni kell; annyira
fáj a szíve, ha reá gondol, mit kell az amúgy is a föld poráig sújtott
családnak végtelen bánatán-ak ép első óráiban néha még átélnie, szen-
vedníe. - annyira sajog a lelke, ha végig gondolja, mily önzően-
kicsinyes, kegyeletsértöen szűkkeblű, ha nem is mindenhol, de sok helyütt
-' a nép, míkor tisztviselöjét temetteli az egyházköz,ség költségén. És ez



203

a sajnálni való állapot nem fog javulni, sőt holt bizonyosan csak még
általánosabbá és rosszabba lesz. Ép ezért a szeban forgó §-t okvetlenül
módosítani kell oly formán, hogy ne %· ban beszéljünk, hanem temetési
költségül fi x ö ss zeg et allapírsunk meg. Minden kétséget kizárólag
kimondandó, hogy a hivataloskodása közben elhúnyt tanító családjának
pl. 200 kor. jár ar. egyházközség pénztárából temetési költség eimén.
Igy azután a hátramaradt családtagok tetszésilk szerint intézkedhetnek és
nincsenek megkötve, ha esetleg módjukban é~ szándékukban van drága
halottjukat nagyobb költséggel is eltemettetni, mint a gyülekezet akár
szegénységénél fogva birna, - akár szükkeblűségénél fogva akarná.

Wagner Ádám,
ráczkozári lelkész.

(Vége.)

Hogyan tarthat juk evangelikus tanítöképzöinket
kellő színvonalon ?

Nem hagyhatom itt sz ó nélkül a szertáraknak és el. k ő nyv tár ok .
nak minél bö kezűbb , célszerűbb berendezését. Szakmánkra való tekin-
tettel, kivánatos lenne a könyvtárnál is a pedagógiának a különös
képviseltetése.

Itt említem meg azt is, hogy növendékeinkben is külőnős peda-
gógiai érzéket kell fejlesztenünk, de úgy, hog y az önmunkásságuknak
is egyik- irányitója legyen. E téren az irodalmi tanár külőnős jó peda-
gógiai érzékére vallana, ha az _ifjusági könyvtárat - a növendékek
értelmiségéhez mért pedag-ógiai munkákkal népesftené be. Az őn kép-
zőkörben is jó részt a növendékek jó, egészséges, értelmes gondolko-
zásának lenne tanujele a pedagógiai önmunkássága. E tekintetben a
pedagógia tanára vehetné ki az oroszlán részi. Az ily irányú munk ás-
ságnak mintegy koronája volna, ha n ővendékeink évente egy disz-
gyűlést tartanának egy. egy kiváló pedagógus emlékének szentelve.
Együlés hivatva lenne egy. egy kiváló pedagógust bemutatni munkás-
ságában és hatásaiban.

Az.. egészséges, gyakorlati alapon álló tanftóképzést el sem tudom
képzelni a nélkül, hogy az elméletet tantárgyanként is közelebb ne
hozzuk a gyakorlathoz.

E célból elengedhetetlennek tartom, hogy a szaktanárok azon tan-
anyag köréből mely az elemi iskolának is tárgya - külőnőssn kiemel.
jék azt az ismeretanyagot, mely az elemi iskolának is anyaga. Ezzel
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kapcsolatban szükségesnek tartanám az elemi iskolai tankönyveknek a
szorgos ismertetését tananyag és módszer szempontjából. Sőt nagyon
okultatónak tartanám ha a szaktanárok módszeres előkészítés után
egy-egy ismeretegységet elemi iskolai módszer szerint dolgoznának fel
az osztály előtt. Elismeréssel kell fogadnunk azt az igyekezetet, mely
a megfelelő miniszteri rendelkezés kiván alma szerint mint módszeres
tanítót állítja a gyakorló iskola padjai elé egyik-másik szaktanárt, a,
tanító növendékek okultatása célzatával.

A tökéletes tanítóképzés szempontjából elengedhetetlennek tartom
a tanítói munka teljes tudatosságát. Ezt eszközlik : az előkészítés, a
gyakorlati tanítás és a bírálat. Szerintem eleinte egy tanításnak az
előkészítése igénybe vesz egy fél órát. Ez áll az ismeretanyag feldert-
téséből, kapcsolatban mindazon ismerettel, melyet nem közlünk ugyan
a gyermekkel, de mi a tudatos tanítónak elengedhetetlen értelmi,
szükséglete. Kijelőljük az elérendő célt, megállapít juk az anyag termé.
szetéhez képest a módszert. Megadjuk az elvi utasításokat. Mind ez
még inkább elvi jelentőségü. Most következik a gyakorlati oldal, Ez
pedig abban áll, hogyagyakorló iskola vezetője a kezdő növendékek
előtt eltanítja azt az elemi iskolai tanítást, k őzben felhíva a növendékek
figyelmét a fontosabb tényekre. Most jön a növendékek gyakortlati
tanítása. Azonban ez csak a megfelelő, minden oldalú bir á lat által
válik teljesen tudatossá, Szerintem nem csak az lenne itt a cél, hogy
azt a tanítást meg bir'áljuk hanem hogya növendékek megtanuljanak
egy tanítást tárgyilagosan, minden oldalúlag birálni, boncol ni. Ennek
a bir-álatnak .pedig nézetem szerint formát kellene adni, amely
azonban ne kösse meg a bir áló saját egyéni észrevevő képesség ét,

birálati szempontjainak sajátos megnyilatkozását és sokoldalúságát.
Tehát ne legyen sablon. Ilyen formának tartanám a tanítás menetének
a hű leirásat, közbe szöve a kritika helyi vonatkozásait, mig végül
következnének a növendék általános észrevételei, impressioi, okfejtései.
Ami pedig. a vezető tanárok kritikai : munkásságát illeti, rendkivül
gyümö1csözőnek tartom, hogy az a birálat le tudjon szállni a legele-
mibb, demonstrativ természetű gyakorlatig és fel tudjon emelkedni az
elveknek eszménye magaslatáig. Igy azt hiszem, senki sem tagadhatja
hogy az a bírálat igazi módszertani óra volt, mert hisz a módszertani
kitéréseket - talán még mélyebb mederben - nem csak megenged-
hetőknek, de egyenesen kivánadosaknak tartjuk. E?: által új tantárgy
beállitása nélkül egy új pedagógiai tantárgyat kapnánk: a gyakor-
Ia tim ó d sze r t ant. Ez a rendszer pl. a IV. évfolyamban a heti hat
órának is megfelelő elosztását, illetőleg annak a hat órának a feleme
lését kivánná. A tanftónövendékek javára válna. ....:..Különben ami e
téren pl. a soproni ev. tanítóképző nek szép multon alapuló rendszerét
illeti, kalaplevéve kell megállanunk.

Hogy tiövedékeinket az elméleti térről észrevétlenül vezethessük
át a népnevelés szép és élvezetes mezejére, azt hiszem, nagyon a lk a l-
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mas térül kinálkozik az irodalmi olvasmányok egész sorozata. Itt az
irodalmi termékek közül különösen azokat értem, melyek a népet, a
magyar köznépet mutatják be. Valóságos lélektani megfigyeltetéseknek,
néplélektani tanulmányoknak kell ezeknek lenni. Szükséges is, hogy
megismerje a tanitójelölt a magyar nép lelkét, gondolkozását, érzelem•
világát, ezeknek megnyilatkozásait, sőt hogy ezek alapján kínt az élet-
ben is megfigyeltetéseket eszközöljünk. Ez által a növendék észrevevö
képessége élesbedik, szellemi látóköre nyilik, hibákat észrevesz, jó
tulajdonokat méltányol és mindjárt gondolkozik a hibák orvosIásáról.
Kétségtelen, hogy mily szép pl. Petőfi "Jários vitéz"-ének feldolgozása
pedagógiai szempontból: akár a fö alakot nézzük mint a magyar
legény mesebeli alakját népias megnyilatkozásaival, akár a kőltö me-
rész fantaziáját akarjuk igazolni az igazságnak megfelelően.

Pedagógiai célok szolgálatára, neveléstani, okultató vonatkozások-
hoz nagyon bőséges és hálás anyagot szolgáltatnak a történelem, a
neveléstörténet, az egyháztörténet, de különösen az irodalom történet,
ha elég súlyt fektetünk azon tényeknek és jelenségeknek a k idombo-
rítására, melyek az iJletőegyének karakterek, jell em- és észfejlődézére
hatással, ,irányitá'ssal voltak. - Mindenütt bőséges alkalom nyilik a
psychológiai vonatkozások kiemelésére. Ily elj árás mellett lehetetlennek
tartom, ,hogy növendékeinket öntudatos és önálló gondolkozásra ne
szoktassuk. E téren tehát a célunk volna psy.chológiai alapon álló
pedagógiai érzék fejlesztése.

Feltétenül elengedhetetlennek tartom, hogy a fiatal tanító rögtön
fel tudja magát ismerni abban a hivatalos környezetben, melybe állása
elfoglalásakor léPI Az éhez szükséges ismereteket nyujtja a népokta-
tásügy szervezete, tantárgyban kifejezetten, asz e r ve zet tan a maga
óriási' körével. Az idevonatkozó ismeretek vonatkoznak a népiskola
sz erv ezésére, tanrendjére, az iskolai hatóságokra és fenntartókra és a•tanítóra. Jogokat és kötelességeket tár fel. Mivel életbevágó ismere-
teket kőző l, egyszerü átlátni ezen ismeretek kiszámithatlan fontosságát.
Jelen tantervünk mellett e fontos és nagy anyag tanításához minden
második héten egy órával rendelkezünk; ezt is csak úgy eszkőzől-
hetjük, ha ezeken a bizonyos heteken ezt az egy órát a neveléstörté-
netből vessünk el, mivel a tanterv is ezzel együtt tünteti fel. Tehát,
kétszeres a veszteség, mert ekkor pedig a neveléstörténet nehezedik
teljes súlyával a haladás vállaira. Elkerülhetetlennek tartanám, a tan'
tervbe heti. egy órának a beállítását -a szervezettan számára.

* *

Az itt· következő gondolatot az előbbi témához kapcsolom. A
szervezettan két fejezete ötlik eszembe: a tanító az iskolában .és a
tanító a t á rsa dalom ban. '

Ki sem tagathatja ez utóbbinak az óriási fontosságát. Kiszárnír-
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hatatlan az hatás, mit a tanító ügyszeretetéveI, jó érzékével, tapinta-
táva l és tudásával elérhet. Nevelő munkássága nem ér véget a gyer-
mekek 15-ik életévéve\. Folytatja azt tovább a felnöttek között is irá-
nyitván, esetleg (ha elég képesség van benne -- mert hisz a tanítók
között is sok az értékes ember) vezetven a falu élérét nem csak tár-
sadalmi, hanem gazdaság-i téren' is. Me-rt hisz legyünk őszinték: nagyon
nagy szüksége vann erre a mi népünknek, mert bizony, nem állunk
még az elsők sorában. Hogy népünk pedig mennyire ki van szo lg á.l-
tatva a kapzsi élet többé, avagy kevésbbé hü sáfárainak, sokszor
hiénáinak, azt úgy hiszem eléggé bizonyítja a mai kereskedelmi élet
Árgus szemeivel finom szaglású orrával, sas körmeivel. Tanácsra van a
népnek szüksége termény mennyiségének fo k ozásánál, értékesitésénél
esetleges feldolgozásánal, pénzének forg-atásánál, tőkésÍtésénél, esetleg
vá lla.latok létesítésénél, a hitel ügyek lebonyolításánál j sőt talán szük-
ség es, hogya köznép is meg tudja immár érteni a jelen társadalmi
beredezkedettségnek gazdasági structúráját, legalább alapelemeiben.

Az újabb kor szelleme sz er int ha népne velők vagyunk,' sz.ocia lis-
táknak kell lennünk a szó legvalódibb. de legnemesebb ér te lméb en.
Ehhez pedig az első követelmény, hogya tanító maga ismerje önnek
az emberi és nemzeti társadalomnak társadalmi, humánus és gazdasági
alakulásait. Ezért tartanám szükségesnek asz o c i o lóg i á nak, mint
külőn ' tantárgynak a rendes tantárg-yak körébe való felvételét •

. Hadd ismerkedjék meg immár az a növendék a családdal jelen-
tőségével erkölcsi vonatkozásai mellett társadalmi és g-azdasági .szem.
pontból. Lássa az egyének egyesülésében, az egyetérrésben és az
együttérzésben az erőt, a. haladás biztosítékát; az emberi sziv nemes
követeléseiben a haladás zárókövét. Építsük fel előtte a család társa-
dalmából azt a nagy társadalmat, melyek feloszt va mi vallásfelekeze-
teknek és nemzeteknek nevezünk. Mutassuk be a mu nk a értékét és
jelentőségét, a mu nk af elo szt á s hatásait. Tüntessük fel a munkát
mint tőkét, annak kamatozó 'voltát, a gyarapodás miben lét ét, mint a
boldog ság, a függetlenség, a hatalom, az erő érvényesülésének alap,
ke llék eit, mely épít itt a haza határain belül és véd a külsö megtá-
madtatások ellen. Tárjuk fel létünk életszükségleteit.. I .

Ha így. fogjuk feltüntetni subiectiv életünk alaptényezőft akkor
bizennyára sikerülni fogleszálJftani a mai ember pénzsóvár törekvéseit
a jogosnál nem nagyobb mér vére, a pénz hamis csengésévei egyetem-
ben. Azonba~ minden esetre megismertetjük növendékeinket a szo lg á ,

latok k al, azok, ellen értékével, az ellenszolgáltatással, kapcsolatban a
pénzzel mint jövedelemmel és mint tőkével j - a tőke szerepéveI a
társadalmi, a munká~ életben, az iparban és a kereskedelemben. Szük-
ség, hogy fogalma legyen a pénz forgaImáról, eloszlásából, Igen tanul-
ságos fejezetnek tartanám például a mun kásna k, a munkaadónak a
szerepét, egymáshoz való viszonyát, ci gépek jelentőségét, a szakszer •.
vezeteket, amunkásbiztositó intézeteket, a munka adó k szervezkedését,
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a tőke szervezk eríését, a kartellek és trősztök mibenlétét, ezek kiha-
tásait a mai életre. - Szóval a társadalmi, a földmívelő, ipari és
kereskedelmi közélet, alak elemeit tartanám itt szükségesneK faltárui
Mind oly ismeretek melyek ma .rnár el sem kerülhetők még az egy-o
szerü újságolvasó ember előtt sem. (Ma pedig ki nem olvas újságot.)
Megismertetendőnek tartanám jó és rossz tulajdonságaival (kritikával
k isérv e) néhány nagy szociológusunk, communistának a rendszerét is.
A mezei gazdaságtannak mily szép koronája volna a nemzet és kőz.
gazdaságtan tervszerü ismerete. "-

Tehát az újabb kor igényei, sőt követelései szerint is kivánatos
lenne, ha alkalom adatnék arra, hogy a növendékek mélyebben és
tudatosabban is be tudnának tekinteni abba az életbe, malyben ö k
élnek, amelynek ö k katonái lesznek és amely számára ök embereket
fognak képezni. '

Igy felfegyverkezve - erős a hitem és meggőződésem - hogy
sik erülni fog egy oly fejlődésképes, kihatásaiban erőteljes protestáns
azon tú 1 pedig oly dicső nemzeti társadalmat felépíteni, melyen a pokol
kapui sem vesznek diadalmat és mely dicsőség-gel a nemes összetartás
minden diadalával kiállja a versenyt bármely hata lornmal szemben.

Ami pedig az engem érhető vádaknak az időbeosztásra vonatkozó
részét illeti: sietek ezek elől kitérni tanftóképzésünk azon követelésé-
vel, mely a négy osztálynak ötre való felemelését sürgeti.

Kérem az igen tisztelt kartás urakat és a nagybecsü elöljárókat
hogy ne a mai élet jellemző egykedvüségével vegyék ez összegyüjtött
gondolatokat fontolára, hanem protestáns vallásunk fejlődésben ki
nem merülő buzgalmával, hitünk minden üg yszereterével és azzal az
erős meggyőzödéssel, hogy el nem pusztulunk, mert fejlődni, mer
haladni kivánunk.

Tömörkényi Dezsö.

~ TÁ II C 4.'~
Megnyugvás.

Óh nem a kőnnyek, nem a sóhajok:
A megnyugvás az, mi nyuga1mat ád j

Mi felemel s sugarassá teszi,
Amikor vergődünk, az éjszakát,

A megnyugvás, - akármi sors között;
Ez az egyetlen iga~ bölcseség j

Méhében rejlik mire szomjazunk:
A földi béke, földi üdvösség.
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• Igaz, - nehéz az út, mely oda vi~t:,
Mely fel magas trónszékéig vezet;
Egy nagy pllenség kisér végiglen
És ez ten emberi természeted.

De ha legyőzöd ezt, akkor feléd
Az üdvösségnek pálmaága leng
És számodra az éjhomályán át
Egy új világnak hajnala dereng,

Egy új világnak hajnalsugara,
A szivnek békés szent világa ez;
Hulláma nincs, amelyen szenvedély,

( Bú, öröm, bánat nemtőj,e evez.

Mint az imádság olyan tiszta lész
S habár e földön itt van még hazád,
A mennyországnak vagy már részese
Itt kezd vén azt, mit folytatsz oda áto

Legyen célod azért - megnyugvás!
... Ez az egyetlen, igaz bölcseség!
Ez hozza át e földi rőg közé
A másvilágnak örök édenét.

A harmatcsepp.

Mi vagy te harmatcsepp, mely a nap fényében
6-yönyörün csi llog'sz a szivárvány szinében? -
- Az Éi gyászruhája beboritott mindent.
Lent a Föld volt gyászban, szomorú az Ég fent.
De jött a Hajnalpir s a .felkelö Napot
Hirdetve az Égnek biborszegélyt adott.
Lassanként letépte Ég s Föld gyászruháját,
Messze üzte az Éj szomorú homályát.
Valahányszor Ég s Föid a gyáuztól szabadú!
Az Égnek széméből az öröm könnye hull.
Én vagyok az Ég'nek ezen öröm k őnnye,
Mely a Földre onnan hajnalpirkor jön le.
Várva-várják jőttőm fü, fa és virágok,
Felüdülést, áldást hozok le reájok. -

Almán Brúnó.
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I •1 é 1 t.
A "Bakonyvidéki ágo hitv. ev. Tanitóegyesület" kőzgyü.

lését ez idén május hó ~3 á n 1 artotta meg Ba konys.aent lász lón,
A gyülés fontosabb tárgyai voltak:

1. Az egyházkerületi ~yülésre Varga János, ujmalomsoki és
Horeczky Gyula, csánigi kartársakat választottuk meg képviselö kűl.

2. Az egyházmegyei gyülésre képviselőül Petter Viktor nagy-
gyimóthi kartárs lett kiküldve.

3. A Zsed ény i-dijra Szekér József, magyarszombathelyi kartársat
ajánlottuk.

4. A Magyarországi Tanítóegyesületek országos Szővetseg e munk a.
programmjának tárgyalásával kapcsolatban egy a Néptanítók Lapjában
megjelent s a kert és lakásilletményre vonatkozó szerkesztői üzen et
lett felolvasva, mely a kérdést intéző tanítónak oly értelemben felelt,
hogy az iskolafentartó jogosan járt el, amidőn kertjét tőle kárpótlás
mellet; elvéve bérbeadta.

A Népt, Lapjának ezen üzenetében foglaltakkal s az abban meg-
nyilatkozó nemcsak jogot el nem ismerő, de még csak a méltányossá-
got sem respektáló szellemmel védő helyzetet vagyunk ,kénytelenek
elfoglalni, amidőn a Magyarországi Tanitóegyesületek Orsz. Szövet-
ségét arra kérjük fel: járjon közbe illetékes helyen oly rendelkezés
megtétele iránt, hogy a tanító kertjének és lakásának élvezeti joga
úgy reá, mint utódjára nézve is érintetlen maradjon s az iskolafentartó,
bármily általa remélhető haszon mellett se üzletezhessen a tanítóval
szemben, még akkor sem, ha ennek kárpótlást szándékozik is nyúj.
t ani. Ami a ta n itó é, az legyen az övé. Ha kőtelesség eí vannak, ne
nyúljunk jogaihoz, ne még a kárpótlás hidján át sem.

n. A népiskolai tanítók szolgá'lati tervezetévei több pontjára akadt
felszólalás. Igy:

a) A tervezet 8. §-a három hónapot akar megállapítani arra,
hogy a lemondott tanító előbbeni helyén maradjon. Ez a három
hónap sok! - Hiszen, ha a tanító az ember lelkét fel nem dúlt k őrűl.
mények után' távozik is állomás helyéről, még akkor is inkább siet
már onnan, hogy az utódnak a helyet átengedhesse. Mit csináljon
azonban három hónapig egy oly kartársunk, aki állomásáról ,általa

. tudott és érzett s talán kellemetlenül emlékezetes okok vagy k őrül.
mény ek miatt távozik?! Az ilyen kartársunk három álló hónapig való
ottmaradása már nem is kellemetlenség, feszélyezettség, hanem ki?~.
Mentsük meg ettől..

b) A 23. §. vagyoni felelőség me,lJett bizza a kántortanitóra az
orgonát, könyveket és szereket; kőte lesség év é teszi továbbá ének karok
szervezését és vezetését. - Hol van a tanítónak annyi vagyona, hogy
külőn ősen egy orgonát vagyoni felelősség mellett vegyen csak át?



Avagy nem tételezhető feJ a tanitóról, hogya rábizott orgonát vagyoni
felelősség nélkül is gondozza és félti avatatlan kezek káros érintésétől?
- Gondnoknak csak olyat választanak, akinek vagyoni állása elég
garanciát nyújt arra nézve, hogyarábizott pénzek jó kezekben
vannak. A 23. 9·t indítványozó tiszteletreméltó ismeretlen úgylátszik a
gondnoki felelősségből kiindúlva érdemesíti a tanitót arra, hogy az
orgonát reá bizxák. Vagyontalan ember nem lehet gondnokság, a
23. §. szerint az következnék: vagyontalan tanitóra nem lehet az
orgonát bizni. Nem hiszem, hogy akarna a magyar evang. tanítók
között egy is, akit vagyoni felelősség terhe nélkül ne lehetne az orgo-
nához ültetni sőt azt ismeretlen idejű hivataloskodása idejére r áb izni.
Vagy talán a 23. 9. ismeretlen indítványozója tanítók által orgonában,
könyvek és szerekben okozott tömeges károkról bir tudomással? s poz
indította őt a 23. §. indítványozására, meJy a kántortanítók iránti
bizalmatlanságot mondhatja anyjának. Nem vagyunk rni tanítók gaz
dag javakkal megáldva,. ám azért csak méltoztassék az orgonát,
könyveket és szereket vagyoni felelőség nél!"ül ránk bizni, a mi révünkön
nem esik azonban kár.

Énekkarok szervezése vezetése! - Tudjuk mi tanítók jól, hogy
egy énekkarnak az istenttiszteleten való fellépése hozzájárúl ennek
eroeléséhez. Am mindemellett azt is be kell látni, hogy mindenü'tt és
köteleuségszerúleg énekkar nem szervezhető. - Két okból. Ha a 23. §.
tervezett rendeJkezéséböl kirriondott t-endelkezés lesz, akkor a kisebb
200-400 tagot sz árn lál ó gyülekezetekben, müködő taní tó is köteles a
§-nak eleget tenni' s olyan gyülekezet tanitója is, amelynek tagjai
,kenyerüket nagyobb számmal más felé járva keresik. - De köteles
lenne olyan tanító is énekkart szervezni és vezetni, akinek az Isteni
gondviselés csupán annyi zenei tehetséget adott, hogy az istenitisztele-
teken elfungál. - Egy éneM"ar vezetéséhez zenei tehetség kell . Minden tanító-
tói pedig nem lehet követelni fenti' tehetséget, mer t- az nem árucikk,
hanem nem mindenkinek jutott isteni adomány. Már most váljék a
tervezett § ból valóság és egy tanító ne szervezzen egyrészt a gyüle-
kezetéhen talán lehetetlen énekkart, vagy nem lévén fenti -te he tség ,
m~után nem tartotta be a szabályrendeletet, megszegte azt, tehát ven-
dégü1 láthatja kedves családi körében Fegyelmi ő kellemetlenségét. -
Ahol lehet és van zenetehetséggel megáldott tanító, ott úgyhiszem
minden §. nélkül szerveznek értekkart. Ha tehát már ki kell valamit
mondani a szabálytervezetben az énekkarokra nézve: mondassék ki,
hogy leh~tőség szerint iparkodjék a tanító énekkart szervezni és vezetni.
'Még csak, ennyit. - Ambicióból szervezett énekkar vezetése is elég
munkát ad a vezetőnek semellett különösen a. tanítás ideje' alatt
(talán kissé megérdemelt) pihenő idejét is elveszi tőle. Délután 4'óráig
tanít, ezután családja körében óhajt "lenni vagy a gazdaság körül néz.
Este ő-kor, 7-kor énekkar 9-ig, 10-ig. És ha a gondnoki . száma-

"dások vezetése is az ő kötelesfége lesz, mint azt a 30. §, tervezi egye-
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lőre csak lehetőség seerini - akkor azután igazán kérdheti mi a szabad-
ság, mi a pihenés?

A gondnoki számadások vezetése, noha azt a tervezet csak "ha a
szűkség kivánja". feltételhez k őt i, egyik-másik gyülekezetben ál lan dóaí-
tásra alkalmas precedenssé vál hatik, amikor aztán a gondnoki száma.
dások vezetéséből hiványbeli kötelesség lesz s a tanitó a gondnok
uram könyvelőjévé lépett elő. Hogya gondnoki számadások vezeté-
séből a tanítónak kellemetlenségei is lehetnek, az mel lé ke.r.

A 35. §. így szól: "A tanító az állami felügyelet közegéveI, a
tanfelügyelőséggel irásban csakis felettes egyházi hatósága utján érintkez-
hetik. - Ez a §. az itt bemutatott fogalmazásban nagyon könnyen
eshetik a cenzúra gyanujába szabatosabb, világosabb és ezáltal meg-
nyugtatóbb fogalmazását kérjük. .

c) A szabály tervezet 26. 9·a szerint "a tanító az egyházközség
által használatára bocsátott földbirtok után" .... ha erre őt (kivéte-
lesen) a meghivó levélben szerz ö dési ' viszony kötelezi" fizesse az adót
és viseljen közterheket. - Kérjük a ~. ezen intézkedésének hatályon
k ivűl maradását s ne engedtessék meg az egyházközségeknek, . hogya
tanít ó t már a hivány révén is közterhek viselésére kötelezhessék.

d) A 45. 9-ban a lelkész urak helyettesitésére vonatkozó intéz-
kedést egy a dunántúli egyházkerület által hozott határozat már sza-
bályozván, kérjük kihagyni.

ej A 46. és 48:' §-okban azt kérjük kimondatni, hogya tanitók
elfogadnak iskololátogatókul hozzáértő szakavatott embereket, de
azok is észrevételeiket ne a naplóba irják be, hanem terjesszék az
iskolaszék elé.

Almási Brunö,
tanító, egyes. jzö.

j
A soproni alsó ágo hltV. evang. egyházmegy'ei tanftóegyesület

gyüléséről.

A soproni alsó ágo hitv. evang. egyházmegyei tanitóegyesület
f. hó junlus hó 3-án tartotta közgyülését Beledben. Jelen voltak mint
vendégek: Ajkay Béla dr., díszelnök, Simkó Endre soproni tanítóképző-
intézeti tanár, Bándy János r ábcak apii, Gősy Ferenc kemenesmihályfai
tanít ók ; továbbá Czirák György kivételével az egyesület minden
tagja.

A "Jövel szentlélek úr Jsten" elhangzása után Farkas György
elnÖk búzgó imában Isten áldását kéri az egyesület tanácskozására,
utána pedig elmondja elnöki megnyitóját, meJy egyúttal beköszöntő
is, mivel a múlt évi közgyülés választot ta elnökké s ezúttal először
foglalta el az elnöki széket. Megnyitójában megható szavakkal ernlé-
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kezik meg a múlt éven elhalt Gáspári Henrik s Horváth József tisz-
teletbeli tag-okról és nt. Karsay Imre tisZteletbeli elnökről. Azután
szól ~ tanítói hivatás- magasz.tos.ság ár ót, buzditia kartársait a szorgalmas
'Iel k iesmere tes mtinkásságra, hogy' egyesületeink nemes versenyében
a mi k őrünk is megál!hassa helyét, Végül üdvözölve a megjelent ve ndé-
geket és tagokat, a gyülést, megnyitja,

A k őzg yű lés elnöknek szép megpyitó beszédéért k ősz ő-
netét fejezi ki s kimondja, ha a beszéd egész terjedelmében

\ jegyzőkönyvbe vétessék.

S,zíj Lajos kartárs tart emlékbeszédet Karsay: Imre tb. elnök
fölött, melyben megkapóan méltatja boldogultnak az egyesület k ő rül
szerzett elévülhetlen érdemeit, külőnösen kiemelve mint nag-y tanító.
barátot s a tanítók jogos igényeinek mindenkor igazi és bátor sz ó-

szólóját,
Közg'yülés Szíj kartársnak meleg k ő sző net ét fejezi ki

a megható emlékbeszédért s kimondja, ha az egész terjedeI-
rriében jeg-yzőkönyvbe" vétessék. egyúttal felkéri előadást;
hog-y beszédét az "Evang. Népiskolában" kÖzölje.*)

I
A közgyülés Karsay Imre tb. elnök, valamint Gáspári H. és

Horváth J. ti szt b, tag-ok emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti.

A felolvasott jegyzőkönyvek észrevétel nélkü) hitelesittettek ..

I Nagy Kálmán nagygeresdi tanítót, ki tagul jelentkezett, a k őz-
I

gy ülés örömmel üdvözli tagjai sorában.
Eln ő k olvassa évi jelentését, mely szerint: Gáspáry Henrik és

Karsay Imre 'ternet.ésén kartársaink testületileg, részt vettek, egyesü-
lerűnk énekkara szép gyászdalokat énekelt, Gáspáry H-tKiss Sándor,
Karsay J-t Molnár Sándor búcsúztatta egyesülelünk nevében. Elnök-
ség, a közgyülés~jóváhagyása reményében, boldogultak koporsójára
koszorút helyezett, melynek költsége - 32 korona - a külön alapból
fedeztetett. \ I

I Az országos szövetségi elnök felkérésére beküldte. egyesületünk
alapszabályait.

A félárú vasuti jegyek válrásához szükséges igazolványok besze-
reztettek. .

Sass István egyházker. tanitóegyesületi elnÖk a" "Ev. Népiskola "
útján <felhívja a tanftóegyesületeket, hogy nyilatkozzanak: mi módon
akarják megalkotni az országos evang. tanítók egyesületét, az országos
ev. tanáregyesülei1el kapcsolatban, vagy egészen külő n. Ez ügy g yülé-
sünkön is tárgyalás alá vétetik. . .

·Az e~. tanítók szolgálati viszonyait ,meghatározó sz abá lyrendelet
tervezetet kiadta két tanítónak véleménynyilvánítás végett, kik jelen

- gyülésen az ügyről referálni fognak.

*) Kérjük a kéziratot I Szerk.
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A nRábaközi fiókegylet « ha-tározata értelmében az Eötvösalapot
kezelő bizottságot, hogy számadásait és a »TanÍtók Háza" házi rend-
s fegyelmi szabályzatát az egyesületeknek betekintés~ végett legyen
szíve s megküldeni. A bizottság ekérelemnek készséggt:l tett eleget s
Igy ezen dolgok jelen gyülésünk tárgyát fogják képezni.

Az Országos Sz ővetség megküldte hozzászólás végett azon téte-
leket, me ly'ek et a nyári nagygyülésen Budapesten tárgyaItatni akar.
Tanulmányozás és javaslattétel végett kiadta Németh Jenőnek.

A siovidéki tanítóegyesület inditványokat küldött pártolás cél-
jából, melyek tárgyaItatni fognak.

Esperes úr a püspöki' hivatal meghagyásából egy miniszteri
rendeletet küldött felolvasás végett, melynek rövid tartalma az, hogy
a felekezeti tanítók fizetesők behajtását addig ne adják át a közigaz.
gatási hatóság nak, míg ez ügyben minden egyházi forum itéletet nem
hozot c,

Ugyancsak esperes úr a püspöki hivatal meghagyása folytán egy
a selyemhernyótenyésztésről népiesen megirt fűzeret küldőtt ismertetés
vég ert, kiadta Bakody Imrének.

A püspöki hivatal es per es utján megküldte a: "Magyarországi
ágo hitv. evang. egyházi énekdallamok jegyzékét" ismertetés és a tanító.
egyesületi könyvtárban leendő elhelyezés céljából.

A dunántúli zenepártoló egyesület két darab dalkönyvecskét k űl-
dött ajándékúl.

A Pécsett tartott kerületi gyülés a tanítóságnak egy rég óta
kérelmezett kivánságát teljesítette,_ midőn Úgy az anya, mint a filiabeli
tanítókat felmentette a predikálás alól.

A belügyminiszterim felhivására alapszabályainkat 3 példányban
a tanfelügyelőség utján beterje.satette.

A. ker. gyülés elfogadta a soproni felső egyházm. tan. egyes.
azon kérelmet, hogyaképzőintézeti k épesttö vizsgákra egy tanító is fog
behivatni 6 évre terjedő időre, következő 6 évre Benedek Vince
választatott be.*)

Ugyancsak a ker. g yü lés helyt. adván a tanitóság azon kér e l-
mének, hogy a tanítói kar legalább egy taggal képviseltethesse magát
az egyetemes gyűlésen, Sass István ker. tan. egyes'. elnök választatott
meg k épviselöűl.

Az Orsz. Szőv, a taneszközök beszerzését illetőleg felhívja a
tanítóság figyelmét a jóhirü Budapesti Fizikai és Természettani Labora-
toriumra, me ly 5% ot ad az agitácionális alapnak.

Felhívja akartársak. figyelmét a Luthertársaság könyvkiadó
vá lla latár a, mely 120 koronát ad évenkint a ker. segélyalap javára.

A főtisztelendő püspök úr által a ker. gyülésen 10 kor. adomá-
nyozásával kezdeményezett a kőszegi leányiskolányra gyüjtendő 2000

*) A tanítóképesítö bizottságnak eddig is volt tanító-tagja. Szerk.
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koronás alapítványra, azóta Hammer Gy. kőszegi tanító és elnökünk
adtak 10-10 koronát

Az Orsz. Sz.őv. elfogadta Simon Károly igazgatósági tag k ő vet-
k ez ő indítványát: A magy. Tanítók Orsz. Sz őv, iga7gatósága k ivánja
az 1907. XXVII. t.vc, haladéktalan eltörlését, novelláris uton való
módosítását akként, hogy minden magyarnyelvü és olyan nem magyar
ra nnyelvü népiskola tanítóinak fizetése, melynek legalább három felső
osztályában magyar nyelven történik a tanítás, az állami tanítókéva l
teljesen egyenlő alapon rendeztessék.

Felhívja agyülés figyelmét a ker. tan. gy ülés által kitüzött pálya,
tételre, határidő junius 15.

A közgyüJés a nagy a laposs vgg al szerkesztett elnöki
jeletést köszönettel tudomásúl veszi.

Kirnondja a közgyülés, hogyamúltból még mindig hiányzó jegyző-
könyveket, mivel egyébként . meg nem szerezhet,ők, az .Evangelikus
Népiskola " megfelelő számaiban foglalt gyi,llési tudósítások alapján
pótolja.

. Ajkay Béla dr., diszelnök, az egyesület céljaira ez évben is adott
20 koronát s a jegyzőkönyveknek a főkönyvbe eszközlendő beiratási
költségei re szintén 20 koronát.

Adakozónak a kétrendbeli nemes szívü adományáért
hálás köszönetet mond a közgyülés.

Molnár Sándor alelnök ismerteti az ev. tanítók országos egyesü-
letének ügyét, referál az orsz. ev. tanáregyesületnek Sopronban tar-
tott gyüléséröl, hol jelen volt s így személyes tapasz ta lata-i és meg-
győződése alapján a legmelegebben ajánlja a tanárokkal való csatla-
kozást. Az ott látottak és hallottak teljesen meggyözték arra nézve,
hogyatanítóság önállósága és függetlén gondolatnyilvánítása csorbát
szenvedni a csatlakozás következtében nem fog.

A tárgy felett élénk eszmecsere indúlt meg, melynek ered-
ményeképen egyesületünk nagy többsége kimondta, hogy a csatla-
kozást helyesli; csak négy tag volt amellett, hogy külön alakfttassék
meg az egyesület,

Az ágo hitv. evang. egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálati
viszonyait meghatározó szabályrendelet tervezetet a bírálók által
benyújtott módosítások figyelembe vételével tárgyalta agyülés és
az alant felsorolt §§.ra a következő módosításokat ajánlja, illetve
fogadta el:

3. §. Ezen'§-hoz hozzáteendő : .okleveles segédtanító nem létében
képző-intézeti növendék."

6. §. Ezen §-hoz hozzáteendő : .a hivány tartalmazza a tanító ősz-
szes jogait és kőrelesség eit.«

. 8. Ezen §-ból kihagyandó: "de három hónapig,« helyette így
veendő: "30 napig."

. 9. §. Hozzá veendő: "és a .tanitómunkálkodását is méltatja."
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11. §. Igy mód osfta ndó : A tanítónak betegsége esetén a helyet-
tesitő tanítónak fizetést az egyház adjon, ellátást pedig egy meg a la-
kítandó alapból, - mely alap felállitásáról az e~yházker. gondos-
kodjék, - nyerjen. Tehát ez kimaradna : "ellátást a tanító ad."

10. §. Ezen §. így módosita ndó : vagy valamely hazai tanító-
képzőintézetnek IV-ik évfolyamában tanul, végső szükség esetén a
lelkész vagy a hitoktató.

23. §. Ehhez hozzá veendő: egyházi énekkart .szer vez ni vagy
vezetni, ha ehhez megfelelők a viszonyok.

37. §. Tévedésből a 40. §. elé tétetett, mert a 29. §·nak isméttése.
45. §. Ezen §-ból az utolsó mondat, mely ig-y kezdődik: •Teme- .

tések, keresztelések stb. U kihagyandó.
46. ~. Ezen §. ban ezen mondat után: • Az isk olaszék rendesen

látogatja az iskolát, minden a tanügy vagy az iskola feJvirágzását
illet ö kérdésben intézkedik" oda teendő: a • tanító bevonásával. "

Az Eötvösalap számadását ismertette Kisfaludy Károly.
Helyeslőleg tudomásúl szolgáL

Olvastatott a Ferenc József Tanítók Háza házi rend és fegyelmi
szabályzata, melyet a közgyűlés megnyugvással vesz tudomásúl.

A Magy. Tannítók Orsz. Szöv. nagygyülési tárgysorozatát Németh'
Jenő ismertette s a közgyulés előadó javaslata alapján magáévá tette
a következőket:

Elfogadjuk a M. T. O. Sz, igazgatóságának f. é. már c,
1-én és ápr. l l-én kelt határozati javaslatát, mely az 1907.
XXVII. t.·c. haladéktalan novelláris uton való módo sításáva.l
a nem állami ta nítók na k amazokkal teljesen egyenlő alapon
leendő fizetésrendezését követeli.

1. Leg ye n egységes tanítói fizetés annak havonkénti
kiutalásával. Mindenek előtt szünrettessék meg az áll. és
nem áll. tanítók korpótléka között levő különbség. A tanitó
ellátása az áll. tisztviselők XI. fiz. osztályában 1400 'k or ona
kezdöfiaet éssel, hivatali rendes előlépésseI, 32 év mulva a
XI. fiz. oszt. I. fokozatában elérhető 3200 kor. ellátás és
nyugdíjigén y.

2. Helyeseljük a Tanítók Ba nkja felállítását.
3. A T. O. Sz.-be belépet,t megyei ált, tan. egyesület-

nek legyen mindenki k ő te lezö tagja, a XL, X. és IX. fiz.
osztálynak megfelelő napidíj és kilométer fuvart az .állam
adja meg.

4. Kivánjuk a tanító nyugdíjtörvény re vizióját. Minden
tanító legyen köteles és pedig hivatalból tagja. A tagság a
szoigálattal egy időben kezdődjék. Akik a jelentkezés miatt
pár évet v es ztutt ek , azt utólagosan nyerjék vissza. A nyug-
díjjogosultság 5 év múltán kezdődjék 35 év szolgálatú teljes
nyugdijigénnyel. A vég k ie lég ités az 1-5. évben történjék.
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A gyermektelf'n özvegy 50% á t , a gyermekes özvegy teljes
'nyugdíjat élvezzen. A fizet ési többlet és korpótlékok titán
az 50% befizetés töröltessék s ehelyett emeltessék fel az
iskola fentartók által fizetett 24 kor. 50 koronára. Ha pedig
a nyugdíjalap mostani ereje mellett ezt meg nem bírná,
emeltessek fel a 2% 3%-ra.

I.l. __ '1

1. javaslat 1. a) b), A ker. tanitóegyesü]eti gyülések a jövőben
mindenkor oly helyiségben tartassanak, hol más g yülések h elyét ne
foglalják el és oly időben, h~gy tagjai egyéb gyüléseken is részt
vehessenek,

E pontot egyesületünk pártolja es ahhoz hozzájárúl.
2~ A ker. tanftógyülés minde'n fontosabb ügye előbb az egyház-

megyei tanÍtóegyesületi gyülések elé terjesztessék és ezek tagjai sza-
vazatának többsége legyen döntő a határozathoz atatná l. s ez a módo-

e :
sftandó alapszabályokba is felvétessék.

E pont első részét elfogadja egyesületünk, de második
részét nem helyeselhetjük, mert a döntő igenis a ker. tanító-
gyülés tagjaiszavazatának többsége legyen.

3. Hogya tanácskozási ügyrend teljes szigora jövőben a gyülé. ,
seken a jóindulatú fe lsz óla ló kk a l szemben ne alkalma~tassék -- egye-
sü le tün k pártolja azzal, hogya felszólalások lehetőleg rövidek es tár-

gyilagosak legyenek.
II . .A segélyegyletre vonatkoz? javaslat 1., 2., 3.,4. pontjait egye-

sűletűn k pártolja.
Az 5-ik pontot, melyben az Eötvösalap segélyezési szab á ly zat á t

ajánlja elfogadásra, kőz.g yülésünk szintén pártolja, de mégis azzal, hogy
egyesületünk kirerjesztendönek óhajtja a. segélyezést azokra,
illetve azok családtagjaira nézve is, kik a segélyegyletnek
elhalálozás vagy nyugalmaztatás folytán tagjai nem lehettek •

. A 6·ik pontban foglalt három tagú választmány felállítását és
kőz rernűk őd ését nem pártoljuk. Elég az, ha az egyházmegyei tanító
egyesületek ajánlatai az ig. választmány elé terjesztetnek s az azok
figyelembe vételévei itál a· segélyezettek, személyére és a segélyek
nagyságára nézve. . .

A 7·ik pontot elfogadja egyesületünk is.
Pénztáros és k őnyvtáros jelentései tudomásúl vetettek.
Egyesületünk felkéri Kiss Sándor könyvtárost, hogya könyvtár

részére egy megfelelő könyvszekrényt rendeljen meg.
Kiss Sándor jelenti, hogya "Szervezkedési a lap« a múlt évben

123 korrona volt, melyből azonban 32 korona a két koszorú költ sé·
g eire kifizettetett, alapunk tehát jelenleg 91 korona.

I

Jelentést a közgyülés - a koszorúk költségeit illetőleg
jóváhagyólag tudomásúl veszi.

Képviselőül az eg yházmeg y ei gyülésre eg yesűletűnk Glatz Lajos
rábaszentandrási és Schrantz József sobri tanítókat küldi ki.
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Egyházkerületi kőzg yülésre tanít óképviselökül a közgyülés meg-
választja, illetve 26-26 szavazatát Bándy János rábcak api-i, győri
egyházmeg yebel i, Csizmadia Pál acsádi vasi k őzép egyházmegyebeli
tanít ók r a adja. .

Zsedényi díjra Czirák György potyondi tanítót egyesületünk
egyhangulag ajánlja.

Szíj Lajos mint az egyházmegyei népiskolai bizottság jegyzője a
beérkezett jelentésekből megállapítja, hogy egyházmegyénk iskolái ez
évben is dicséretes eredményt mutattak fel.

Örömmel szo lg ál tudomásúl.

, Bak ody Imre ismerteti a selyem bogár okszerü fölneveléséről és
a szederfatenyészrésről kiadott népies füzetet s mint e téren gyakor-
latilag műk ődö tanító, kartársai figyelmébe és pártfogásába ajánlja a
selyem hernyóten yésztést.

Olvastatott ~A magyarországi ágo h. ev. egyház énekdaJlamainak
jegyzéke, mely tudomásúl szolgál azzal, hogy az eg yesű let könyvtárá-
ban helyeztetik el.

Kiss Sándor jelenti, hogy eg y esületűnk tagjai k őzül 19 részjegyes
és 2 évdíjas tagja van az Eőtvősa.lapnak, 5 még nem tagja.

Közgyűlés felkéri azokat, kik még nem tagjai az Eötvös-
alapnak, hogy egy régebbi határozat értelmében mielőbb
lépjenek be a tagok sorába.

Jövő évi kőzg yülésen elméleti munkát olvas Major Samu szakonyi
tanító.

/ Horváth János.

A vasi felső ágo hitv. evang. egyházmegyei tanító egyesület
,IV. köre tavaszi gyülését 1911. május hó 31-én Rábafüzesen tartotta.

Agyülés Scherrnann Ede rábakeresztúri tanító gyakorlati ta ni-
tásával kezdődött, a ki a 8 ik parancsolatot tanította, ' melynek meg-
bírálása azonban csak később következett.

A tanítás után a k őr elnöke, Kirnbauer János újkörtvélyesi tanító
lelkes szavakkal nyitotta meg a gy ülést. Beszédében hangsúlyozta, hogy
mennyivel több eredményt érhetne el a tanító, ha az iskolakötelezett-
ség nem a 6.ik, hanem a 7-ik életévvel kezdődnék. Továbbá az ismétlő
iskolát eltörölni és helyette a 7, esetleg a 8 éves iskolakötelezettséget
behozni kivánatos volna. Eredményesen magyarosítani pedig csak úgy
tudnánk, ha határozott törvényünk volna arról, hogyagyarlnek anya-
nyelvén csak a vallást és ir ás. olvasást tanítsuk; a többi tantárgyakat
pedig teljesen magyarul, az anyanyelv igénybevétele nélkül kellene
tanítani. I

I
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Nagy Károly.

A 'gyülés az elnök első megnyítóbeszédét kőzretsaéssel fogadta és
érte hálás köszönetet sza vazott,

Schermann Ede ra nításának megbirá lása következett ezután. A
gyülés a tanítást behatóan megbiráita és Scherrnannak a tanításért k ő-

szönetet mondott.
A tanító-eg ylet Nagy Károly indítványára Cipott Géza sz e ntgott-

hárdi lelkésznek - ki az egylet tagja - a nagy csapás alkalmával,
hogy fiatal neje elhúnyt részvétet fejezett ki.

Ezután az e rn ő k jelentést tett az eg yhá zrneg yei tanítói segélyalap
megalakulásáról és annak alapszabály tervezetérő1.

Az egylet az elnök, valamint az ősszel kiküldőrt bizottság igen
k őrűlt ek int ö jelentését az alapszapályok ügyében pontról-pontra elfogadta
és megbizta az elnökséget, hasson oda, hogy az egyházmegyei tanítói
segélyalap alapszobályaít olyképen állapítsák meg, hogy az elfogadott
módósítások is tekintetbe vétessenek.

Az elnök el6terjesztette azután a többi kisebb érdekü feliratokat,
melyek tudomásúl vétettek.

Ezután Laschober Samu felsőújlaki tanító "a fegyelmezés az is ko-
lában" cimü munkájának felolvasása volt a következő pont.

A már 40 év óta tanítói pályán müködő kartárs felolvasásából igen
sokat lehetett tanúIni, mert hiszen Laschober kolléga ily hosszú idő óta
teljesen kiválogathatta a fegyelem tartásnak legelőnyösebb módozatait.

Az egylet La sehober nek a felolvasásért köszönetét nyilvánította.

Ezen felolvasás. után jött a 2,ik felolvasás, melyet Műhl Frigyes
. királyfalvai tanító tartott "a hazafias nevelés"·ről. '

Igen szépen és érdekesen volt összeállftva a kis felolvasás, me ly-
ben sikerült is Mühlnek rámutatni azokra a módszerekre, melyeknek
igénybevételévei , iskolásgyermekeinket ész eevét lenűl megtaníthatjuk
édes hazánkat szeretni. . .

Agyülés Mühl Frigyest megbizta, hogy az egyházmegyei gyü-
lésen munkáját felolvassa.

Az őszi gy ülés Rábakereazturon lesz, melyen gyakorlati tanítást
Nagy Károly rábafüzesi tanító fog tartani,. elméleti előadást pedig
Müller Ferenc és Neubauer János yasdobrai tanitók fognak felolvasni.

Ezek után az elnök bezárta a gy ülést.

Rábafüzes.
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Nyilt levél.
Tekintetes Alexy Lajos úrnak, az Orsz, Ágost. hitv. ev. Tanár-

és Tanttó-eg y esű let népiskolai szakosztálya elnökének Czegléden,

Kedves Barátom!
/'

Az "Evang. Népiskola " legutóbbi számában hozzám intézett
becses soraidat olvastam. A kitüntető figyelemért, és az örörr.ért,
melyet tudósitásoddal nekem saer ez tél, fogadd hálás köszönetemet.

lsten végetlen kegyelméből harminchárom éve annak, hogy mint
tanító, bár szerény tehetséggel, de mindenkor csüggedést nem ismerő

I

hüséggel munkálom egyházunk tanügyét. 1899. óta tehát tizenkét éven
keresztül pedig állandó lakója vagyok e lapnak, s megszakítás nélküli
küzdelmet folytatok helyzetünk javítása, ügyeink rendezése érdekében ..
Nyugodt lélekkel mondhatom el, hogya legönzetlenebb odaadással,
fáradságot s költséget nem kimélve dolgoztam azért, Hogy azt a tan-
ügyet, melynek munkása, a tanítói kart, amelynek egyik szerény
tagja vagyok, felemeljem oda, arra a helyre, mely az ügy fontossága,
az' általunk végzett nagy és fontos munkánál fogva bennünket m éltán
és jogosan megillet.

A dolog természete hozza magával, hogy ez a küzdelem nem
folyt le simán. Sok igen sok nehézséggel kellett megküzdenern. Előre
haladni, csak lépésről-lépésre lehetett, és nap-nap után újra és újra
meg kellett vivnom a harcot, nemcsak a lelkészi kar egyes tagjaival
- ami különben még ér thet ö dolog, - hanem saját tanítótársatmmal
is, ami pe-dig teljesen érthetetlen. Rágalmaztak, kig'uny ó ltak, klsebbí,
tettek, de utamon megállitani nem tudtak.

- Mindezeket a közismert dolgokat csak azért emlftem fel, mert
Te édes barátom, a Te jó sziveddel azt mondod, hogy nem volt okom
elmaradni a soproni g yűlésr ö l, mert engem X. y., sem H. H. nem
bántott. Enged meg nekem, de ennek a dolognak az elbir álásár a,
bár igaz baráti szeretettel vonzódom hozzád, mégis nem tartalak ille-
tékesnek. Nem tartalak illeték esnek még Téged sem, mert az én csele-
kedeteimnek indokát egyedül csak én ismerem, amint egyedül csak
magam - a közvetlenül érdekeltek en kivül -- ennek a boszorkány-
konyhának a belső titkait is, amelyet nagy hangon Egyházkerületi Tanító-
egyesületi elnökségnek nevezünk,' és amelynek egyes ügyeitől - bo.
csáss meg nekem a kifejezésért - de őszintén mondorn, hogy meg.
vagyok undorodva.

Eng em a bántalom, amint nem tartott vissza a múlt ban, épen
úgy nem tart vissza !lla sem. Amint Te is nagyon jól tudod, volt
részem az elismerésben és lekicsinylésben, a magasztalásban és kigú-
nyolásban egyiránt. Az elsőket nem tartom nyilván, az utóbbiakra
pedig .nern emlékezem, és hogy mit mondanak rólam ellenfeleim, az
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annyira nem érdekel, hogy az X. y. és H. H. jelzésü urak utolsó
cikkeit még csak el sem olvast am s nem is fogom elolvasni, mert ha
annyi erkölcsi bátorság sincs ezekben az urakban, hogya nevöket is
oda merjék irni az alá, amit mondani akarnak, úgy bizonyosra vehető,
hogy ők maguk sem értekelik azt annyira, hogy érdemes volna vele
komolyan foglalkozni. Nekem azok az ügyek is elég dolgot adnak,
amelyeknek van gazdája is, a névtelenek maradhatnak, főként amikor
ilyen eső után való köpönyeg alakjában jelennek meg.

Nagyon kéznél fekvő dolog volna elfogadni a Te általad felaján.
lott mentséget, hogy az elnökség elől akartam kitérni. Nem tagadom,
hogy van valami a dologban, azonban a fö ok még sem ez. Az elnök-
séget így is, úgy is nem vállaltam volna, mert elvégre arra már csak
nem kényszeríthet senki, hogy két elnökséget viseljék, főként ilyen
két elnökséget, amely külön is egész embert kiván a szó szoros
értelmében.

A valódi ok az volt, hogy szavammal játszani nem szoktam.
Kirnondottam, hogy többség nélkül nem megyek. Téhát nem mentem.
Ha nem lett volna ellenvélemény, bementem volna nem kétszáz,
hanem ötven taggal is, de így csak többséggel.

Félre ne érts! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Ti nem
helyesen jártatok el, sőt ellenkezően, nagyon is helyeslem eljárástokat,
azért igaz örömmel, szeretettel, lelkesedéssel űdv őzől le le benneteket,. .
és hirdetem, hogy büszke vagyok arra a gárdára, amelyet az én
igénytelen szavammal össze tudtam hozni, büszke vagyok Reátok,
hogy felismertétek a célt, méltányoltátok a törekvést, amelynek kép-
viselője voltam, büszke, vagyok arra, hogy megértettétek lelkem
vágyát és volt bennetek erő, volt bátorság cselekedni, az ádáz küz-
delem k őz epett, akkor amidőn engem adott szavam kőtőtt, és építet-
tetek a lutheránus tanítói karnak egy olyan otthont, amely legfőbb
biztosítéka az előre haladásnak. Örömmel látom leveledből, hogy jól
éreztétek magatokat abban a müvelt körben, hova a legönzetlenebb
szeretet nyitott ajtót számunkra. Legyen Isten áldása munkátokon és
Ti rajtatok építő munkásokon egyiránt.

De van még egy dolog, amely jelentőségében még a többinél is
fontosabb s ez is arra késztetett, hogy ne távozzak hazulról. Régi
igazság, hogy akinek a házát felakarják 'gyújtani, az jól teszi ha' otthon
ör kődi k . Az én elleneim ugyanis még nem rukkoltak ki mindennel,
amit nálam bejelentettek. Az Egyházkerületi tanítÓegyesület feloszlásá-
ról még nem szóltak, pedig a kezem k őz őtt levő levélben az van,
hogy az mint céltalan, mint felesleges intézmény oszoljon .fel .. - Lát-

, hatod tehát, hogy nekem most legfőbb gondom az őrködés.

Ami leveled befejező részét illeti, az' bizony el is maradhatott
volna. Én cserben hagyni Titeket? Nem is hihetern, hogy ezt k omo-
ly an irtad, Hiszen előbb meg kellene' tagadnom önmagamat, meg egész
multarnat. Ezt pedig nem fogom megtenni soha. Hálával, saeretettel
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gondolok Rátok minden időben és örömmel, lelkesedéssel bocsátom
rendelkezésed alá csekély erőmet és tudásomat. Örömmel és oda adó
hüséggel állok oldalad mellé s kitartással a jövőbe vetett törhetetlen
hittel s bizalommal segítelek minden munkádban, mert tudom, hiezern
és vallom, hogy a jövő nekünk fog igazat adni.

Őszinte szeretettel ölel igaz hived

I rod a lom.
Protestáns Család és Iskola cime n, Kap i Bél a körmendi ev.

lelkész szerkesztésében közelebb egy könyvvállalat fog meg indúlni,
Évenként 12 kötet könyv jelenik meg 5-5 ív terjedelemmel. Egy kötet
ára 1 korona lesz. Olvasóink figyelmét előre ir, felhívjuk erre a
nagyon. megfelelőnek ígérkező vá lla latr a,

Uj korálok az új énekeskönyvhöz. A most készülő egyet eme s
korálkönyvben benne lest az új énekeskönyvnek minden új és eddig
ismeretlen dallama. Hogy azonban ennek megjelenéséig is az új éne-
keskönyv minden szövege énekelhető legyen, a dunántúli ének- és
zenepártoló egyesület az új korálokat, szám szerint 34-et négy hangra
orgonára letéve litografált pótfüzetben az AJtdörfer-féle kor ál k ő nyv
nagyságában kiadta. Az érdeklődőknek egy koronáért megküldi a
soproni tanítóképző intézet igazgatósága.

"Az akaratszahadság problémája" cimen Feje sAr o n, nagyenyedi
Bethlen-kollégiumi r. tanár, tar.ítóképzőintézeti igazgató, értekezést irt
s munk áját Budapesten, az At hena.eum könyvkiadóvállalatnál kinyomatta.
Szerző az akaratszabadság kérdését történelmi fejlődésében vizsgálja;
ismereti az akarat pszichologiai folyamatát; a lélektani vizsgálódások
eredményeit kapcsolatba hozza az erkölcsi és vallásos élet idevágó
kérdései vel j az akaratszabadság értelmezéséből következtetéseket von
ethikai célokra. A kérdés tárgyalásában filozófiai, the ológ iai, szociológiai
és pedagógiai szempontokat tart szem előtt. A 9 ivre (144 oldalra)
terjedő mü ára füzve: 3 kor.; kötve: 4 kor. Megrendelhetö a szerzö nél,
Nagyenyeden. - Tanári, Ielk ész i, tanitói ifjúsági könyvtárak részére,
valamint érettebb it jak jutalmazására alkalmas mü. Mindenki, aki filo-
zófiai és pedagőg iai kérdések iránt érdeklődik, haszonnal olvashatja.
-:- Tiz példány rendelésénél egy példány ingyen.
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V egyes e k.
Előfizetőinkhez. Mindazokat, kik előfizetéseikkel hátralékban vannak

a félév végén kérjük előfizetéseik megújltására. - Akik pedig lap u n k
példányait éveken átelfogadják, nyilatkoztassák ki, hogy kiván-
ják-e a lap további küldését, nehogy tovább is hiába költekezzünk.

A szerkesztő.
"A Hasza-féle engedélyezett Bibliai történetek Ill-IV. oszt. 40 f.,

a II. osztály számára 30 fillér. Kapható a szerzőnél Ú j pes ten, vagy
Stark Nándor könyvkereskedőnél Bud a pes t Papnövelde-utca 3. S1:."

ükmányszerű Itanítól dljlevelet szerkesztett G ő n d ö r Fer e n C
I

veszprémi kir. 's. tanfelügyelő. Valóban itt volt az ideje, hogy a tanító-

s.ág rendes 'dí]levélhez jusson. Hiába rendelte az 1907. évi XXVII. t.-c.
végrehajtására kiadott Utasítás 19. §.a, hogy minden tanító részére
1910. évi julius hó l-ig új dijlevél állítandó ki, az iskolafenntartók
vagy nem á llít.ottuk .ki új díjlevele t, va~u féli v pa piron irt ak, de törvény.
telent. E miatta vall. és kőzo k t. miniszter 144000/1910. sz, a. új rendeletet
adott ki, most már az új díjlevél kiadása alól nem lehet kibújni. Ily ok-
mányszerü díjlevél nyomtatvány, a törvénykövetelményeinek megfelelő
finom merített papiron nyomva, (4) nég y drb utasítással egy korona
20 fillérért kapható a szerzőnél. Iskoláink figyelmébe ajánljuk,

Folyó év április 22-iki kimutatás óta fizettek a dunántúli tanitóegyesület
pénztárába :

1. Luther-Társaság 1910. évre . . .
2. Sass István elnök .
3. Hammer Gyula és Farkas György kőszegi leá ny in t,

4. Győregyházmegyei tanítóegyesület 1910. évre
5. Somlyóvidék . "
6. Külsősomogy " "
7. Felsővas I. kör 1807-10. évre
8. .• III. kőr " "
\:1. " " II. kör

10. Soproni alsó egyházmegye 1911. évre
ll. Gy ör egyházmegyei tanító egyes.

"

120 K - f.
10 46
20
37 " 78
62 "
32 "

b3 " 80 "
26 "
59 " 78 "
52 "
19 "

"

"

1910. évre

Összeg 563 K 70 "fo
Zsebeháza, 1911. [unius 14.

Farkas György,
pénztáros.

\



A Franlilin-Társulat kiadásában Budapesten
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

EVANGELII(US NÉPISI(OLA
I(Ö', YVEI

A dunántuli ágo hitv. evang. egyházli.erület állal
elfogadva és ajánlva ..

Az osztatlan eu. népiskolák számára
KAPJ GYULAés PAPP JÓZSEF. Ábécé és olvasókönyv, Ötödik

kiadás. Kötve. ..__.. _.. __ .. .... 50 fillér.
A miniszteri engedélyezés szúma: 11G487/19ll9.

- Képes olvasókönyv. A II. és UI. osztály számára. Tizen-
kettedik, az új tantervhez alkalmazolt kiadás. Kötve 80 fillér.

A mtntsztert enqcdétyozés száma: 139052/'1907.

-..: Olvasó- és tankönyv. A IV., V. és VI. osztály számára.
Tizenegyedik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás.
Kötve .. __ _.. .. .. __ .. 1 K 80 fillér.

A miniszteri engedélyezés száma: 139052/1907.

- Lesebuch für die II. und Ill. Klasse. Nach dem ungarischen
Lesebuch deutsch bearbeitet von KARLFRÜHWIRTH.Zweife, nach
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott eu. népiskolák számára
KAPJ GYULAés PAPP JÓZSEF. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve _____ _ __.._ ___.__ .._ _ .._ .._ _____ _ _____ 68 fillér.
Ugyanaz

«
«

a Ill. osztály számára -- - • Ezek a kötetek
a IV. « « __ _ szűkség szerint fognak

az V/VI. «' « _..!. •.•. _ megjelenni.

Tankönyvül való alkalmazás céljából szívesen küldünk mutatvány-
példányt mindazoknak, kik eztránt Ievelezöíapon hozzánk íordulnak.

\
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Budapest, IV.,Egyetem-utca 4.

I
E/ő{úelni lehel a kiadáhioatalbnn ~

IIILI és minden könyvkereskedés ben. lJlI~
~ E16ljzetési Iif negyedévre, 2 K.. m!I

'1 I
I I
~ l~
~ ~
~ ~'1 I
~ ~
~ ~

I ~
~ ~
IW, .. I!!m
lJ1iiJ Jlutatványszám inglllJuJ' rrillJ

I I1· ,- I
rw}~·· . ~I
~f§J!§(W~@§[§JI§1~~'§FsJ@][§1I§&l§~


