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EVANGELIKUS NÉPISKOLA.
Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat.

Megjelenik - a nagy zünidö kivételével - minden h6 elején,

Felelős szerkesztő és kiadó: Papp JÓz/jef.

A pándorfalui remete. ~
CI

(A 70 éves magyar Franeke). ~a..
Pán d O r f alu (elöbb Pandorf Moson vármegyének már az oszt ttf

határhoz közel fekvő egyi k népesebb községe. Élénk forgalmú vasuti á o o::

mására öt irányból, nevezetesen: Budapest és Wien, Pozsony, Sopron és
Celldömölk felől futnak be az államvasutak vonalai. Bizonnyal kevesen tud-
ják az ország tanítói közül, hogy a magyar népoktatásügynek néhány évti-
zeddel elöbb egyik legkiválóbb nevü munkása itt, ezen egyébként kevésbbé
ismert nevü helységben éli teljes elvonultságban a nyugalom csendes napjait.

A helység legkiemelkedőbb pontján áll egy hatalmas, az egész kör-
nyéket uraló épület, mely hajdan, mint nagyuri vadészkastély, zajos vigsá-
goknak volt szinhelye. A változott időkkel lassankint megváltozott az ódon
kastélyban az egykori víg élet is úgyannyira, hogy ma valóságos kolostori
csend honol annak falai közölt. Az absolut csendesség e tanyáját kereste .
ki azilumául a magyar tanügy büszkesége, a magyar tanítók ) aty j a « :

P é t er fy Sándor, hogy egy hosszu életen keresztül önfeláldozó odaadással
folytatott munkasság után itt találjon pihenést zaklatott idegeire. (Hogy

. mikép jutott Péterfy Sándor a magyar kulturélet központjából Budapest- .
ről éppen Pandorfalura, azt az alábbiakban találja meg a szives olvasö.)

Itt és ilyen miliőben él szerzetesi egyszerüségben, könyvei közé temet-
kezve az a gondviseiésszerü férfiu, akinek nagy érdemei éltörülhetetlen betük-
kel vannak beírva Magyarország' népoktatásügyének aranykönyvébe 8 akinek

. I

egész élete a legtisztább altruismus tündöklé példája. Széles e hazában
nincs olyan pedagógus, aki az li nevét n.eismerné s nincs olyan tanító, aki-
nek szive az ő nevének hallatára hangosabban meg ne dobbanna. Az ő nevé-
hez füzödnek azok a tanítói altruisztikus alkotások, amelyek a »ta nf t ék
atyj ac· díszes nevet szerezték meg számára. Mondjam-e, hogy ez az apos-
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toli működést kifejtett férfiu P éte rfy Sándor, a magyarországi tanítók orsz.
segélyegyesületének: az Eötvös-alapnak és a bpesti »Fel'enc József
Taní t ó kHá z a« és a kolozsvári »H u II y ad iTa n í t ó kHá z a« inter-
natusoknak megalapítója, amely jótékony intézetekhez hasonlókat a~ egész
európai kontinensen, még a kultura legmagasabb fokán álló népeknél sem
találhatunk. Nincs ugyanis széles e földön olyan segélyalap és olyan inter-
nátus, amely ugyszólván potom befizetés ellenében annyi jótéteményt nyuj
tana, mínt az Eötvös-alap és az említett tanítói Házak, Olyan intézmé-
nyek ezek, amelyekre méltán büszke lehet a magyal' tauítöség. És ezek-
nek értel mi szerzöje s a létrehozásban fáradhatatl an mun kása : P éte rf y
Sándor, az önkárositásig menö önzetlenség. Hogy »mi Ő nek ünk (magyar
tanítóknak) ~ - azt el nem moudhato:u, mert nincsen rá szö, nincsen
fogalom.«

Nem természetem, hogy sze.nélyekröl dicsöitő bimnuszokat zengé-
dezzek. A jó izlés .rovására esik a tolakodó hizelgés. bármint igyekszik
is raffinált ügyességgel a dicsőség fényében llSZÓ »nagy férfiút ( körül-
rajongani. Mint illattalan művirág, olyan ez a puszta kötelességet is
é r d em m é felfujó dicsőítés, ha önzésből fakad. De amikor igazi érdem-
1'151, kivételszámba menö ritka jellemről, igazi férfiúról, valódi lelki
ruagassdgröl van _szó: készséggel emelünk . kalapot, lllert azt követeli az
elismerés, mely ugyis egyedüli osztályrésze a derék férfiaknak. S ha a
kapaszkodók, az ügyes medernek buborékmunkajukért koszorűt nyernek,
~ csak megérdemel az igaz ember is egy babérágat. .

Fogadd érdemes férfiú e kis babérsgat l Nem miutha szükséged
volna e jelentéktelen elismerésre, hanem, mert kötelességünk ily uton is
dokumentálni halánkat.: -

Eng-E'dd meg, hogy tudtod és beteegyezésed nélkül - tuint szemé-
lyes ismerősöd és ruultadut is közelebbről ismerő tisztelőd - inkognitódat

. felfedezzem és hogy tudtod. belsegyesésed nélkül elmondhassam az alábbi-
akat, melyekhez az adatokat úgy szedtein össze közismert forrásokbó}, de
melyek lényegét több évi tapasztalatomból állapítottam meg.

A szív emberét a sl.Ív· melegéveI köszöntöm. A szfv emberét: aki
nagy és nem-es szívének melegéböl juttatott mindenkinek válogatás és
megkülönböztetés nélkül. Ez a mindenkit és mindent felölelő szeretet volt
mindenkor rugója cselekedeteinek; ennek a szerétetnek melege sugárezza
be egésavalöjat, mindama tulajdonságait, ·melyekél't példányképe az igaz _
embernek és önzetlen hazafinak. Ez a szeretet beszél a tanítóság volt
(sajnos, hogy már csak; ) volt !«) vezetőjének irásaiból ; ez a szerétet
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szó) az .egykor kiváló tanító és tanár oktatásából; a tanítók ügyeit fel-
karoló kollega kösgyülésí beszédelből és a társadalmi érintkezésben az
embertárs minden mozdulataböl és tényéből. _

N,e vedd dicséretnek soraimat, a nemes cselekedet ~ tudjuk
önmagaban hordja dicséretét; hanem tekintsd szavaimal s7inigaz~ágoknak,
melyek önkint fakadtak fel keblemböl, mint illat a viragkehcl; Lől, most,
hogy a magyarok Istene 70-ik életéved betöltéséhez juttatott, melyböl
közel egy felszázadat a hazának, az iskolának és a tanítós,ágnak ezentel tél.

Félszázad buzgó, áldásos munku közt bent a ~tanteJ'etllben,« ugyan-
ekkor folytonos küzdés es önzetlen, humanisztikus és irodalmi. működés
~z iskola falain kivül és a társadalmi téren: ezt csa-k az tudja meg-
érteni, aki maga is tanftassal foglalkozott.

Nem tudom, mit csodáljak inkább P éte J' f Y Sándorban : a vas-
szorgalmat, az önzetlen munkást, a jÓ hazaflt. az irodalom lelkes uiűvelő-
jét, a paedugogusr, a nemesszívű kartársat, a puritán férfiut, vagy a
szerénység prototypusát ~ ~nnj'i bizonyos, hogy mindenikben nagy és
kiemelkedő, mely jeles tulajdonságok birtokában messze, messze felülemel-
kedik az átlagemberen úgyannyira, hogy vele szemben csak kivételes
mérték alkalmazható: Igaza volt egyik kartérsának és kebelbárátjának,
amikor ezeket mondotta : »P é te r fy Sándor élete a tanügyé, a tanügyi
irodalom é és II kartársi segítésre szánt emberbaráti évtizedeké.«

P éte rt y Sándor a magyar tanító valóságos példaképe; idejét,
erejét feláldozta tanítötársainak, a hazának, a tudománynak és az isko-
lának. Vasszorgalommal megszerzett. tudása gyümölcsét nem vagyouezer-
zésre, hanem ideális célokra fordította. A ki ennyit tes»: az hasonlatos
ahhoz, aki életéi áldoza a közért és hazáért.

De lássuk e nem nundennapi em bel' életra jzat. P éte r f y Sándor
Vasmegyében, Ne m e s c s o ó n született 1841: év augusztus hó 3-án,
ősuemes, vallásos érzehuű szülöktöl. Hogy vallásos nevelésben részesült.
azt mututja egész eddigi élete. Minden munkájához Istenbe vetett bizalom
mar fogott, nem is maradt el art ól az Isten áldása. Midőn az Eötvös-
alap 1901. évi julius hó l ő-én tartott rendkivüli közgyülésen azt a
tervét terjesztette elö hogy a segélYf'gyesület az »Alap« vagyonából
vegyen egy ház~t örök árban, hogy ezen házban a tanítók ama gyermekei
nyerjenek elhelyezést, akik .a F. I. TanítúkHázából kiszonilnak, eme
felemelő -szavakat mondotta a többek közt: ~BizoIII a mindenhatő Isten-
ben, aki atyai jóságába,ll eddig is sikerrel koronázía terveim et, hogy ez
alkalommal sem vonja meg tőlem mennyei kegyét.« Eme szavak is vallá-
sos Ielkületéröl tesznek biz·onyságot. De P éte ri y Sándor vallásossága,
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nem a mindennapi értelemben vett vallásosság, hanem igazi magyar,
azaz: Ösmagyar, a valódi faji 'vallásosság, mely hisz, de nem veti meg a
más _hitet; - vall, de tisztelettel viseltetik más, vallások iránt is. Ebből
a tisztultabb felfogásból jegecesedett ki: az eszményi hazafi tiszta és
romlatlan liberálismusával, mely nem tesz különbséget ember és ember
között, hanem csak azt mérlegeli, hogy mint ember erkölcsi alapon van-é
és bir-e e téren fegyelmezettséggel ~ ,

Aki P éte rt y Sándort az Eötvös- alap évi segélyeinek odaitélése
alkalmából az országos osztóbizottsági üléseken annak idején megfigyelte,
az bámulattal tapasztalhatta, . mennyire iparkodott minden vallási érzé-
kenykedésnek Iehetöleg elejét venni. Ez a törekvése megvolt az »Alap~
fennállása óta és ezen szempontból itélve meg a páratlan jótékonyságot
gyakorló alapot, mondhatnók, hogy összetarté kapcsa e;r. a magyarországi
tanítóságnak és valláserkölcsi szempontból nagy missziót teljesít.

Az algimnáziumi tanulmányait a szülőfaluja melletti Kőszegen
végezte és 1857-ben a soproni ágost. hítv. evang. tanítóképzőintézetben
nyerte el tanítói ok levelét. Előbb Győrött tanított az ottani evangelikus
népiskolábán, 1865-ben pedig Budapestre hivatott a fővárosszerte elönyö-
sen ismert ev. népiskolához, hol előbb, mint osztályvezető, később, mint
igazgató működött nagy sikerrel, idegen vallásuak érdeklődését is felkeltve.

Nemcsak a tanítók (más vallásuak is) özönlöttek az evangelikus
egyház iskolájába, hogy Péterfytől tanuljanak, de minden, az ő működésérűl
tudomást vett jóravaló szülö azon volt, hogy legalább egy évben egy-
szer, a nyilvános vizsgálatok alkalmából hallgatbassa Péterfyt. Az ő

j>aedagogiája, az ő didaktíkája, az ő methodikája egy csalhatatlan biztos
forrásbó} nyert táplálékot: a sz e re tet bő 1. Oly nagy volt ő, mint gyer-
mektanító, hogy a közoktatási kormány 1877-ben az állami tanítóképző-
intézetbe paedagogiai tanárrá nevezte ki.

Hogy tanítványai itt mennyire szerették, azt megmutatták minden kinál-
- koző alkalommal, de külöuösen akkor, mikor születésének 60-ik évfordu-

lója és névünnepe alkalmából nötanítvényai jelentékeny alapítványt tettek
le P éte rfy Sándor nevére a . »Mária Dorothea-Egyesületnél, mely ala-
pítványnak kamarai évenkint március 18-án: S á n dor - napj án kerülnek
kiosztásra. Előzőleg Ipás alapítványt is tettek le nevére tanítványai s így
P éte r 1 Y. Sándor nagy neve ez uton is ismert lesz a késő utódok előtt.
Midőn a nevét viselő alapítványok· átvételére ünnepélyesen felhívtak, a
hála és szeretet szavaira a. következé szerétetteljes szavakkal válaszolt:
»Boldognak vallom "magamat, hogy megérhetrem a legfőbb földi jót: a
tanítványok háláját. c .
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Csak az, aki ismeri ast a komolyságot, amellyel P éte r f'y S. az
ö hivatását fölfogta; csak az, aki tudja, hogy igazságszeretete önmaga'
iránt is szigorű biróvá tette; -- aki érti, mi az a tanítói lelkiesmere-

. tesség. mely mindig turdal, még ha az öntudat meg is nyugtatja: az
nem csudálkozik, ha Péterfy nvugalom után vágyott és 1896.ban az Ö
nyugdijaztatásH kérelmezte.

~yugdijaztatáfia után még egy ideig Budapesten maradt, Nyugdíjas
mir.öségében Tisza K álmánné közbenjárására és óhajtására az országos
kisdedóvóegyesület képzőintézetének igazgatójává választották meg, hogy
szaktudásával és gyakorlati éleslátásával az innét kikerülö növendékek
képzésének és nevelésének irányítój a legyen.

Testben-lélek ben megtörten és az em berek ben csalódottan ezen pozi
cióját a végleges nyugalommal váltotta fel. Egyrészt azért is, mert fájt
a !elke, hogy fizikai és lelki energiájának egyre észrevehetöbben tapasz-
talt _csökkenése folytán, nem volt képes eleget tenni a' napról-napra
hozzá folyamodó százak kérő szavának. Mert tudni kell, . hogy Péterfy
ciuiére a napnak minden szakában halomszámra cipelte a posta a leg-
különbözőbb kéreImeket tartalmazó leveleket, malyeknek csupán átolvasása
igénybe vett egy-egy félnapot. Kötve hiszem, ~hogy' egy miniszteri büröba
nagyobb számban étkeznének kérő levelek, mint ő hozzá érkeztek. A köz-
benjárást, protekciót kérők persze tudták ázt, hogy P éte r f y' Sándor
szavának a legmagasabb körökben nag-y sulya szokott lenni. Arra nem
volt szíve-lelke, hogy bárkinek is megtagadja kérelmét.

Ha egyáltalán nem akarta, hogy idegzete teljesen tönkre menjen,
úgy nem volt más bátra, hogy Budapestet, a központot elhagyja s vala-
melyvidéki városba menjen, a hol kevésbbé találhaljak meg a segítséget
igénybe venni akarók. Igy került először Győrbe, egykori működésének
helyére. honnét Pozsonyba tette át lakását., rokoni kötelékek csábítván /
ide. Mindkét helyen csak rövid ideig tartózkodott, mig végre Pán d o r-
t a 1II n ütötte föl sátorát, hová nevelt és adoptált fia: Jfj. Péterfy Sándor
kedvéért költözött, ki, mint vasutitiszt, apándorfalui állomáson teljesített
szolgálatot. Fiát időközben Bndapestre helyezték át magasabb rangú
szolgalaths, de ő csak megmaradt továbbra is pándorfalui azilumáhan
melynek zavartalan csendje jótékony hatással van megviselt idegsetére
Egyik özvegyi sorban levő nőtestvére, a jö lelkű »J uli nén i« vezeti
háztartását, ki egész idejét, erejét és tehetségét a szeretett »Sándor bácsi«
gondozására szenteli. Az ilyen odaado, meleg, testvéries ápolást meg is
érdemli ar. az áldott lelkü »Sándor bacsi,« aki az egész Péterfy-család
minden egyes tagjának is gondviselésszerű édes apja.



Hogy teljesen megértsük, miért tudta »P éte r f y .Sarmdor lt1.

Eötvös-alapo,tc. ezen ör?k időkre szóló alkotását megtereruteni, a
budapesti és kolozsvári »Tauítök Házát« létrehozni. még egy pár vonását
kell az ő 15kéletes jellemének megemlítenem .. Pét erfy az ötekötelező
nyájasságával, őszinteségével és nagy értelmével nemcsak szerezni tudott,
sok és jó barátot, hanem azokat IDeg is tudta tartani és baratségukat
fokozni. Azért ellensége nincs is Péterfynek. Hiszen mindenki tudja,
hogy a legtisztább önzetlenség, igazi ügyszeretet vezérel te minden csele-

. kedetében, Ha elnevezték a »t a n í t Ó kat y j á na k « , azzal csak azt az
önzetIenségét is krisztusi szeretetét akarták jellemezni. Aszelleni és ssív
harmoniaja az, amelynek oly csodás varázsa van.

Tanügyiroda lmi, tanügypolitikaimunkásságának mél tat ásá.ra nem
érzem IIIaga Illat híva tottnak ; de ezen elmélkedésemhez nem is tartozik
szorosan. Ha lIlég, is volna tanító, a ki Péterfy ezen munkássága Iránt
is érdeklődik: az kutussa át a különféle magyar tanügy: lilpokn,ik az
utolsó négy-öt évtizedbeli évfolyamait : ott megtalálja Péterfy irodalmi
tevékenységének. egy löredékét. Nagyobb részét megtalálja önalló művek-
ben és tankönyvekben.

Legnagyobb nmnkásságot az egyesületi életbcll fejtett ki. Különösen
a lelkével összenőtt Eötvös-alap orsz. tanítói segélyegyesület évkönyveí
beszélnek hangosan aZ Ö páratlan muukasségaról. Nehéz volna mindazt
felsorolni, amit az iskolában és annak falaill kivül tett. Lelkes munkaja
sikerét eléggé bizonyítja a sok, szóban és irásban kifejezett eliamerés és
különösen a legfelsőbb kegy, mely k i r á l Y ita n á c o sicimmel tün-

tette ki.
Kiváló megbecsülését tuutatja az is, bo gy úgyszólván nincs Magyar-

országnak valamire yaló tanítóegyesülete. a mely tiszteletbeli tagjáúl meg
ne választotta volna. Az »Eötvös-alapnak « örökös tiszteletbeli elnöke.

De bármily örömmel irtam is le e sorokat, fájdalom ül lelkemen,
ba lágondolok, b?gy P éte r f y S. visszavonultával ismét elvesztettünk
egy kiváló harcest á régi gárdából, - abból a gárdából, ahol, a köte-
lesség, az önzetlen, becsületes munka, a megalkuvás nélküli jellern vol~
az irányadó.

Mennyi becses alkotást várhattunk volna még a Illi Péterfy-apánk tól,
ba a túlfeszített munka okozta idegkimerültség a szereplés teréről le nem
szorítja őt ~! ... Dd hálát kell .aduuuk a Gondviselésnek, hogy életben

.láthatjuk még a mintaembert, ki félr: vonultan is mementónkul szolgál
élet hivarasuu kmi kén ti betöltésében.



Adja a magyárok Istenr, hogya, kiváló- férfiú, a »tanítök atyja, c .

a _magyar Franeke zavartalamil élvezze még sokáig á megérdemlett 'nyu-
galom csöndes békéjét.

Győr.
Benedek VinCe.

-

A·. tanítok felmentése a prédikálás kötelezett-
sége alól. i

Már az 1909. évi egyházkerületi közgyülés jkvének204. pont-
jával helyt adott az egyhá~kerületi - tanitóegyesület k ér etmérrek, hogy"
a t an ít ó k a prédikálás k őt e lez et tség e alól oldassanak fel, ~ kimond-
v á n azt, hogy a le lk ész ek "csak végszükség eseten bizzák a tanitókra
a prédikálást; a>filiá k b au :eedig a tanitók jó példával hassanak oda,
hogy a hivek istenitiszteletre az anyagyülekezetbe iparkodjanak, a
nélkül, hogya hiványon csorba esnék."

A ta njtóeg y esű let e határozattal. nem volt megelégedve, -amit
nem igen lehet. csodálni, . mert szemrehányás is foglaltatik benne,
min t ha a tanítók az anyagyülekezeti isteniliszteletek látogatásában jó
példával nem járnának elől, azonfelül meg e szavak, a "nél~ül, hogya
hiványon csorba esn ék " nem _igen jelenthetnek mást" mint hogy a

. jelenlegi állapot jövőre is fenntartassék. Pe dig' éppen ezen kivánt a
taníró eg yesűlet változatni.

'A tanítóegyesület újabb kérvényére az 1910. sz á mú jkvi határo-
. zatával ,,~ivatkozással-arra, hogya lelkész a Krisztus szolgája és az
Isten titkainak sáfárja; hivatkozással arra, hog y az igehirdetés úgy a
szósz ék eri, mint az oltár előfta lelkész jog- és hatáskÖrébe tartozik;
hivatkozással arra, hogy' 'minden lelkésznek sz ó l amaz apostoli intés:
"Prédikáljad. az igét! raj~a légy min d alkalmatos, mind alkalmatlan
időben! Fedd6.djél,dorgálódjál, intsed a hallgatókat minden sz el id-
~éggel és tanítással" ~ a tanítókat felmenti a pr édi k á.lás, kötelezett-
sége alól; csakis ahol lelkész nincsen, avagy a lelkésznek más helyen,
más irányban hal~sztást nem t űr ö, hivatalos el~og'laltsága avagy
betegség .eset én tartozik á tanító. istenitiszteletet egyedül végezni:
ének, ima és sz ent.igeo lvasás sa l."

Meg .lesz- e a tanltóeg y esűlet, meg vannak-e elégedve a lelkészek
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i:lzzel a határozattal; 'azt ez idő szerint tudni - megmondani nem
lehet. Oly módon oktatja ki e határozat a lelkészeket a tanitósággal
szemben igehirdetési kötelességükről, hogy méltán kérdhetik : Mivel
szolgáltunk rá, hogy a tanitóknak szóló határozatban igy megleckéz-
tessenek bennünket?

Véleményem szer int a tanítók predikálásának kérdése soha napi-
rendre nem kerül, ha erre nézve visszaélések elő nem fordulnak.

Ha a két egyházkerületi határozatot egymással- szembeállitjuk,
hamar észrevessaük, hogy azok nem egy és ugyanazon viszonyokra
vonátkoznak. A régebbi határozat tekintettel van a filiákbeli taní-
tókra, a kik (aljghanem hiványilag) kötelezve vannak arra, hogy-
ha maguk az anyagyülekezet istentiszteletére nem jönnek, vagy nem
jöhetnek, gyüjtsék össze a filiabeli hiveket az iskolába vagy imah ázba,
hogy velök áhitatoskodjanak, - még pedig talán éppen az anyagyüle-
kezet istentisztelete idejében órájában. Ahol a filia negyed vagy fél-
órányira van az anyagyülekezettől, ott ugyan látom a határozat
értelmét. Más elbirálás alá esnek azonban a filiák, ha két vagy har-
madfél órányira vannak az anyától. Az első esetben visszaélés számba

,mehet a külön istentisztelet tartása a filiák ban, a másik esetben
nem az.

Az újabb határozat tekinti az anyagyülekezetbeli tanitókat, akik
magát a helybeli. lelkészt helyettesítik a templomi szeszéken. Itt a
lelkész ünnep- és vasárnapokon délelőtt-délután, valamint a hétköz-
napi istentiszteleteknél is helyt álljon maga; kényelemszeretetből
vagy egyéb mondvacsinált okokból ne fárassza a tanítot, akinek, ha
lelkiismeretes tanító, úgyis elég a dolga. Amikor pedig a szükség
esete fennforog, ne szorítsuk a tanitót arra, hogy az ének vezetésen
túl csak imát és szentigét olvashasson. Miért ne mondhatna vagy
olvashatna prédikáelőt is, különösen, ha arra lelke, kedve is van? ~
Vagy talán attól féljünk; hogya hivek szivesebben haiJgathatnák a
tanítot mint a papot? - Ha ez volna az eset, tegyen róla ,a lelk éqz,
hogy az evangéliom tiszta és lelkes hirdetésével ö is kösse le a hivek
figyelmét és legyen vezérök a Krisztushoz.

A filiákra nézve pedig véleményem szerint nem volna helyes
általános határozatok kal szabályozni a prédikálás kötelezetTsége alól
való felmentést vagy fel nem mentést, mivel ott minden a helyi viszo-
nyoktói és különösen egyes filiáknak az anyagyülekezettőJ való távol-
ságától függ.

Ennyit kivántam a főtiszt. pü ....pök úr ő méltóságától nyert meg-
bizatás folytán előterjeszteni. Megjegyzem, hogy nálunk a vasi fe lsö

egyházmegyében és. talán egyházkerületünk legtöbb egyházmegyéjében
maga a kérdés tárgytalan. Éppen ezért hiszem is, hogy az esperesek
és lelkészek többsége könnyen belenyugszik abba, hogy a tanítók
oldassanak fel a prédikálás kötelezettsége alól, - esetleg fosztassanak
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meg a prédikál hatás jogától is. Ott, ,aho! maga a kérdés tárgytalan
természetesen mindegy akárhogyan sz ól a határozat.

"In theoria & úgy vélem tennearthatom azt, amit az imént
mondottam.

Csak az volna még talán komoly kérdés tárgya, nem kivánt-e a
t anlt óeg ye'sűlet egyenesen törvén.yszegést az egyházkerülettől, midőn
a határozat meghozatalánál egy hiványszerÜ kötelezettség figyelmen
'kivűl hagyását k ért e P - Nagyon helyesen hangsúlyozta az egyház-
kerület az 1909. évi határozatban: "a nélkül, hogy a hiványon csorba
esnék." . Az 19]0 évi határozattal még is némi csorba esett ném egy
tanító hiványán. A hivány kétoldalú szerződés gyülekezet és tanitó
között, amely, ha egyházhatóságilag (az esperes által) meg van erő-
sil ve, semmi szin alatt, legcsekélyebb részében se változtatható meg
az egyik fél kivánsága szerint, a másik félnek meghallgatása és bele-
egyezése nélkül. Kétségtelenül joga volt az egyházkerületnek utasítani
az espereseket arra, hogyatanitói áIlomás megüresedése esetében az
új tanitó hiványát meg ne erö sírsék a prédikálás kötelezettségét tar-
talmazó pont kihagyása vagy módositása nélkül; de a már megerő-
sített hiványon sem egyházkerület, sem egyházegyetem nem változ-
tathat.. '-.

De tekintsük az ügynek gyakorlati oldalát.

Tudomásomra 'jutott, hogy különösen Tolnában nem csekély az
olyan leánygyülekezetek száma, amelyeknek nem csak iskolájok,
hanem templomjok is van, amelyben gyülekezni szeretnek. A n.agyobb
távolság az anyag yülekezettöl akadályozza a korosabbakat, gyengél-
kedőket az anyagyülekezeti istentisztelet látogatásában. De azért ök
is megkivánják az életnek kenyerét, az Isten igéjét. Magam is igy
szer et nérn, ha minden vasárnap délután váltakozva egy-egy filiárnba
e!mehetnék istentisztelet tartására. Ha van erre alkalmam, mindannyi-
szor zsúfolva megtelik az iskola, mig az anyában, akik dél'előtt
templomban voltak, délután már nem jönnek. Nem parancsolja-e egy-
házunk érdeke, hogy ha a tanító arravaló ember, hogy ö gyüjtse
össze a híveket istentisztelet tartására 1> - Karácsony estéjén, tanítóink
valamennyien a filiá lis iskolákban összegyüjtik a gyermekeket és
szüléket istentiszteletre - utasitás vagyhiftnyszerÜ kételezettség nélkül,
Miért ne tehetnék azt máskor is? - miért ne különösen, ha arra
hiványilag is k őte'lez ve vannak?

Nagyon kevesen vagyunk. Segftőtársakra van szükségünk. Ki
legyen inkább a lelkész segítőtársa, mint a tanító 1> Csak hogya
tanitó és a lelkész igazán segítőtársaknak ismerjék egymást az egy-
házépitő munkásságban. Ha magunkon tapasztaljuk az istentisztelet
tartásának hiterösítő hatását, nem fogja-e tanítóinkat is hitökben és
egyházunk iránti búzgó ragaszkodásukban megerősiteni, ha munkánk-
ból ök is kiveszik szerény részüket ~

Az erdélyi szárszoknlll kétféle lel készi állomást külömböztetnek
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meg. Nagyobb és fontosabb állomásokra csak akadémiai képzettségü
lelkészek tarthatnak igényt: kisebb gyülekezetekben tanítók is a lk a l.
mazhatók lelkészekül, ha a tanítóképesítő. vizsgálat sikeres letétele
után hét éven át mint tanítók müködtek és meghatározott tantárgyak-
ból "lelkészi" vizsgálatot tesznek, amelyre magánúton készülhetnek.
Kivánatos volna-e nálunk is hasonló intézmény létesitése, azt nyilt
kérdésnek hagynám. Ideálisnak arig tekinthetném. Az erdélyi szászok-
nál is alighanem a szükség szülte. De gondolkodnunk nekünk is lehet
felette. És ha lehet belőle tanuInnnk, - tanúljunk I Annyi kétségtelen,
hogy hasonló intézmény az átmenet lehetősége folytán szorosabban
fűzné egymáshoz a lelkészi és a tanítói kart.

Ausztriában a .Los von Rom" mozgalom nyomán új meg új
egyházközségek keletkeznek. A hol csak 2-300 ev. lélek találkozik,
indokoltnak látják az új lelkészségek szervezését. Új meg új góc-
pontok keletkeznek az evangyéliom v ilág osság án a k terjesztésére, A mi
"Egyház Alkotrnányunk " tartalmaz ugyan rendelkelkezést az önálló
lelkészségek esetleges megfogyatkozására (Zsin. t. 30. §); de azoknak
"eset.leg es szaporodhatását, filiák önál1ósitását. új egyházközségek meg-
alakúlását kevésbbé veszi tekintetbe. Pedig az egészséges fejlődés azt
k ivá nná , hogy szaporodjanak az ev. világosság gócpontjai. A menriyi-
ben a végzett theologusok száma a szűk s ég let ne k Ausztriában nem
felel meg, hivnak alkalmas egyéneket Németországból. - Nálunk a
-lelk észség ek esetleges . szaporodásából származó hiányok hasonló
módon . való pótlásáról nem lehetne szó, Talán ebből a szempontból
is lehetne az erdélyi szászoknál dívó módozatot megfontolás tárgyává
te nnűnk il

Felsölővö.
Stettner Gyula.

Mi lesz velünk?
Vehemens erö vel harcol a toll, fogy a tinta az országos tanító-

eg yes űle t érdekében az Úrnak 1911. éve kezdetétől fogva ama csalá-
mezőn, melyet szeretett lapunk - az "Ev. Népiskola" bocsát rendel-
.kezésére a h ada ko z ó feleknek.

Sa ss István kerületi tanító-egyesületi el nő kűn k - hiszem a legjobb
szándék tói ősztőn őzt et ve, - kibontotta a zászlót és új évi P á szt o r-
I e v e'l ébe n tömörülni hívja alája az ország evang. tanítóságát. - E
zászlóra azon jelszavakat irta.fel: "in hoc signo vinces" ! Vagy is az
ágo hitv. evang. tanárok országos' egyesületévei karöltve mint annak
egyik ő ná il ó szakosztálya a néptanftóság is-k őnnyebben és bizrosabban
eljut ügyeinek győzelméhez, mintha a már minden tekintetben meg-
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erősített és jóváhagyott "országos ágo h. ev. tanító egyesület" cime
alatt magun-k vesszük fe.l a fegyvert és saját erőnkre támaszkodva
küzdünk, harcolunk ügyeink sikeressége érdekében.

Nosza megindult a csatározás pro és kontra annyira, hogya má-
jusienyhe zefirek susogása, al ilyenkor kinyilt virágok pompája és
kábitó illatárja, a számtalan szebbnél-szebben éneklő dalos madárkák
fülcsiklandozó bájos dalai sem voltak képesek a fegyverszünetet, avagy
a kivánt teljes békét létrehozni.

Nem jut-e itt önkénytelenül is eszünkbe, hogy: "Átok verte meg
a magyart, mert az soha össze nem tart.'"! Igen! Igy volt régen, de
így van I?a is, és talán (mÍtől Isten óvjon) így lesz a jövőben is! Óh
pedig (hinni szeretem) minden magyar tanító, ki e hazának fia: sennek
törvényei alatt teljesíti nemes hivatását, - mily hévvel, mily honfiúi
lelkesedéssel tanítja a jövendő n e mzed ék ne k, hogy i24l ben a Sajó
hullámait pirosra festette a magyar vér a nemzeti szétvonásna k miatta,
- hogy 1526. óta Mohácsnak földje sok magyarnak kiomlott vérétől
lett olyan termékeny, melyet az átkos visszavonás és egye~nemértés
eredményezett, és hogy 1849 ben ViI ágo s miért lett oly s ö t é t P
miérl borult nemzetünkre ama szomorú kor melyben csörögtek il rab-
láncok, szaporodtak a bít ófák , süvöltöttek a flryilk<?ló golyók az ártat-
lan nagy hazafiak vesztére! Lám azt is az egyetlenség, az irigység és
hatalomvágy okozta mind - mind! .

És ha mi ev. magyar tanítók a hazaszeretettöl áthatottan tudunk
igy beszélni iskolánkban növendékeink előtt, valjon miért mutatunk
példát saját körűnkben, tulajdon speciális ügyeink kezelésében? "Hja!U
Átok vette meg a magyart, stb. Mi pedig szintén azok volnánk?!

Országos tanitóegyesületi ügyünk nevez.etes forduló pontra jutott,
melyet 14 év óta oly szivszakadva várt az evang. tanítóság. - Le-
győzve az akadályok, melyekkel oly régóta küzdünk, kinyfttatott óha-
unk szerint a tömörülherés kapuja, melyen behatblva, egy nagy gya-
korló tér kínálkozik a népnevelés harcosai száml,ra, hol egyetértően,
tekintélyes hadtestek kel végezhetné szakbeli gyakorlatait, egyell'get-
hetné anyagi és szellemi óhajait és jogos kivánságait. - E nemes
harci mun k a kezdete előtt azonban jelentkezik egy-számra nézve ugyan
kevesebb; - de a tudás fegyvereivel erősebben vértezett tekintélyes
testület és fegyvertársnak ajánlkozik örömben, bánatban késön-korá n ,
éjjel és nappall Két egyesült erő. két jól kifennt kard, két - alapo-
san megtöltött puska, - bizony, bizony több eredményt tud felmutat-
hatni a harctéren, mint egy - legyen az bárrm ly er ejű l Ki merné ezt
kétségbe vonni? És lám mégis vannak ilyenek!

Sas·s István agilis eln okün k a csat la koz ás hi ve, .:...- mellette tör
lándsát k issé túlságig menő érzékenykedéssel. Segítő társak ul csatla-
koznak azonnal K.M. és A. L. jeles kart ársa ink, - no meg felébe-
harmadába Hátulkullogó barátunk is j de nyomban ott terem az ellen-
fél is H. H. és X. y .. signum alatt, kik kézzel-lábbal tiltakoznak a
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csatlakozás eJl.en s különféle nyomós argumentumokkal támogatottan
. kivánjá k az or sz ágos ágo hitv. evang. tanitó egyesületnek önnállóan

leendő megalakulását. - A parázs tollharcban csattognak a személyes
elvek fringiái, annyira, hogy itt-ott az iga z isz em é ly e s ér de k ek
lól ába' is kilátszik és a néma sorokból a gyanúsítás szavai éskiérez-
hetők _ ..

Lássuk má~ most valjon melyik félnek van igaza? Részemről
mindkét fél leledzik emberi g yar tóság ból kifolyólag elkövetett hibá-
ban! És pedig S. J. szeretett elnökünk abban hibázott, hogy amidőn
a "szeretettel h ívó " szót az országos ev. tanár egyesülettől a maga
részéről örömmel fogadta, ezen eljárását nem az egyes tanítókhoz
intézett új évi szózatában kellett volna proklamálni és azokat egyénen-
ként hivni a csatlakozásra, hanem igenis a csatlakozási szándéknak
alapos megvitatás céljából az egyes egyházmegyei tanítótestületek hez,
a hol pedig ilyenek nincsenek (csak most tudtam meg. A. L. barátunk
cikk éből) az egyes tanítók hoz kellett volna a változó mozgalmat le-
szállítani, hol a kisebb egyesületek napirendre tüzvén a fontos tárgyat,
ji tavaszi közgyüléseiken alapos körültekintéssel foglalkozhattak volna
vele és h at ároza tai k beküldése esetén kellett volna szint vallani -
azoknak . eredményei értelmében - a csatlakosásra vonatkozólag. -
Ezen eljárás talán egy évvel hátrább tolta volna a csatlakozási szándék
eldűlését, azonban erre csak azt mondhatom; ha tudtunk várni 14-15
évig, tehát. azt i-s szivesen megtehettük volna t De hát a mi lelkes
elnökünk úgy látszik azon meggyőződésben volt, hogy eme nemes
törekvése minden tanító szivében helyeslésre talál és igyeredményesen
fog vég zödni. Én ezt hibának tartom, ami azonban még korántsem. "

veszélyezteti csatlakozásunk ügyét, amennyiben a hibát még alaposan
reparálni Iehet a közel jövőben; mert=hiszern, hogy ama tekintélyes
tanáregyesület honorálni fogja ebbeli· szándékunkat és sz.ive se n ád
haladékot határoz~taink meghozataláig.

Ebben tehát igazat adok H. H. és x. y. kartársaink idevonatkozó
álláspontjának. De nem irom alá x. y. barátunknak ama kijelentését,
hogy "mi nem b Iam á Ih at juk magunkat azzal, hogy megijedünk
saját árnyékunktóI, mellyel a többi felekezeti tanítóknak csak gún Y:
k a c a j á t vonhatnánk magunkra"! Nem irom alá pedig azért, I mert
ama szál ló ige folytán, miszerint .Egyesülésben rejlik az erő"! -
munkánk sikerét, tekintélyünk állandóbb fokozódását és minden téren
való elismertetésünket sokkal biztosabban elérhetőnek vélem, ha az
orsz. ágo hit v. ev. tanári testülettel együtt haladunk, mind anyagi mind
pedig szellemi ügyeink intézésében. De meg azért sem látok én
akadályt a csatlakoz~sban, mert hisz ez esetben külőn - önnálló
szakosztályt fogunk képezni, mely szakosztályban minden külsö nyo-
más nélkü', teljesen a magunk Jábán haladva saját magunk végezhetjük
a minket illető dolgainkat, mely.eknek a tanári testület hozzájárulása
még inkább fogja biztositani sikeres eredményét. - Anyagi hozzájá-
rulásunkat is a tagsági díjakat illetőleg lám igen méltányosan határozza
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tneg á legutóbb Sopronban megtartott kőzg yülés, k irnondván, hogy ai
évi tag ság i díj fejében minden tanító - tekintetnélkül jövedelmére
2 koronát fog fizetni. Hogy pedig az évi közgyiiléseken annál
könnyebb módon megjelenhessünk mi is, kimondotta azt hogy azokat
rendszeresen Budapesten fogja ezután tartani a tanítóság óhajának
megfelelőleg.

Semmi esetre sem leszünk a többi felekezeti tanítók gún y ka,
é aj á nak kitéve azért, hogy mi a jobb részt választ juk boldogulha-
tásunk érdekében; de sőt alapos meggyőződésem és hitem az, hogy ha
akár a ref., akár a kath. tanári testület oly szeretettel hivná kebelébe
a felekezete néptanítóságát, mint ahogyan minket hivott a mi testvér
egyesüJ'etünk, - lelki örömmel engednének a hivó szózatnak és minden'
kételkedés nélkül csatlakoznának.

H. H. ba rát unk két izbeni terjedelmes ellenküzdelmének hangja
leginkább a néptanítói szegénység, az anyagiak ren~ezése, a megél-
hetés. biztosabbá és gondnélküliebbé télele érdekében mond meg szi v-.
letendő jer erniádá kat. Ezek nagyon is ak t ua l is dolgok, melyeket
minden ev. tanító ke ll, hogy figyelmére méltasson, mert még mindig a
szegénység ólálkodik nyomunkban uton-útfélen! És e helyzet javítását
H. H. barátunk, biztosabban véli elérhetni, ha önállóan, minden más
befolyástól menten saját körünkben vitathatjuk meg és kérhetjük, kő-
vetelhetjük ott, ahol ennek megadás ára illetékesek. E felfogást
ismét nem irom alá! Mert kérdem cikkiró barátomat: Valjon nem
nagyobb, súllyal ha t-e ebbeli mozgalmunk is, h~ a tekintélyes tanári
testület is ügy eink érdekében sikra szál l és hozzájárulásával velünk
együtt oda fog hatni, hogy annak eredményesség e biztosíttassék. -- Ezt
senki kétségbe nem vonhatja! Nem még maga cik k ir ó sem, mert hisz
saját szavai is bizonyítják, midőn azt mondja: "Mindenki tudja, hogy
az egyesülésben mily óriási erő rejlik. A mire egyesek még csak nem
is gondolhatnak, azt nagy sokaságoknak egyesülése szinte játszva képes
elérni" ••. (1. Ev. népiskola márciusi számát), Én is épen azt állítom,
hogy tekintélyes és nagy testület egyöntetü összmüködése sokkal
nagyobb súllyal nehezedik mindig a mérlegbe, mint a gyengébb, el-
aprózotté.

Most még csak annyit: Nagyon csudá lkoz orn azon, m isz er int eme
nagy horderejü és az ev. néptanítóságot oly közelről érdeklő mozgalom
megvitatásában csupán 5-6 tanító társunk nyilványítja véleményét!
Valjon hol vannak a Benedek V.-ék, Szigethy D.-ések, Horeczky Gy.-
á k, Szutter Dániel.ek, Nagy Be-ok, Szij L. ok, Varga J.-sok, Hajas K.-
nok, KrugL.-ok s még többen, kiknek ag ilitá sra való képessége k őz-
ismert dolog, - és még is hallgatással türik a minden tekintetben
érdekes mozgalmat P Bizony jobban tisztázódnának az e sz m ék , ha több
oldalról is meg lennének azok, vitatva és megvilágosítva 1 Igaz, hogy e
lépésre senkit kényszeríteni nem lehet, de nem is akarhat kény sz er i.
te ni senki, ha csak önelhatá:rozás nem müködik kőzr e I
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Végzerh soraimat azzal, hogy ragadjuk meg asi e r e tet tel való
hivást és egyakarattal csatlakozzunk az országos ágo hi tv. ev. tanár-
egyesülethez az ott már megállapított módozatok és feltételek elfoga-
dásával és ne állitsuk s z é g.y e n n e k, avagy önállóan járni nem
tud á sna k ebbeli ténykedésünket, hanem vezessen bennünket azon
közismert eszme, hogy: .Egyesülé5bén az erő"! (vi ri bus unitis.)

Sass István szeret ett elnökünket pedig arra kérem, hogy az ellen-
vélemények nyilvánítása következtében túlságosan ne ér z ék én y k edjék ,
hanem foglalja el az általunk már oly igen megszokott férfias, higgadt
lelkületü álláspontját és búzgólkodjék továbbra is azon, hogy az egye-
sülés megtörténhessék és pedig az általam IS hangoztatott eljárás
szerint. - Mi azután majd tudni fogjuk k őte le sség eink et ! Mert noha
A. L. barátunk t lnökségével már a tavasszal beléptek állítólag -
mintegy 200-an a tanári eg yesül et.be, ezen szám még vajmi csekély
sz áza lék a az ország 1750 tagot számláló evang. néptarrítős ág á na k !

Dixi et salvavi animam meam!
Rábcakapi. Bándy János,

ev. tanító.

Megint én . . .
XIII. Leó pá pát nagy könyörgésre lefesthette egyszer egy festő. Ószent.

sége csendes martyromsággal türte a festő rendelkezéseit, hanem, mikor
a nem nagyon sikerült festmény alá a festő könyörgésére valami
bibliai idézetet kellett irnia, szelid maliciával ezt irta: "Ne ijedjetek
meg, hisz én vagyok 1" Ezt akartam én is mondani: "Ne ijedjetek meg
meg, hisz megint csak én vagyok. U De hát ajtóstúl csak nem roha n-
hatok a házba ...

Ne ijedjetek meg! Nem tehetek róla, ha most a ná ba n annyira
. meglepett az iródüh 1 Majd lesz ám még böjtje is. Hisz magyar em ber
vagyok. A magyar pedig csak három napig lelkesedik. Az én lel ke-
sedésem is csak olyan wtu1ipánlelkesedés." Feltünik és elbuvik nagy
hamar. Lesz idő, .amikor azt mondom én is a jó táblábiró Fövenyesy
urammal: "Hah I ki föltaláltad az irást gazember, hánykolódjék veled
koporsód, mint tenger i"

, Most még békében hadd kövessem el a tervbe vett kullogásomat.
Hadd kapargassam rneg a .Népiskola· legutóbbi számát.

* **
Rossz pró,fétavoltam. A szakosztály megalakult. Cegléd hires

tanitója, A lexy az elnök, A szivem most is azt mondja jól van, a
fejem azt: jo b b a n is lehetne. Egyébként ez melJékes. De mit mond
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mindezekre ön "x.-y? Reménylem a névrokon a (A le-x-y) ellen csak
nem fog ágálni! Itt minálunk úg-yis csak a szin, a k űlsö a fö. Megvan
biz a szakosztály, vagy mi a csuda. Par do n[l nem szóltam semmit.
Csak a szivem pöröl a fejemmel. Csend I Lássuk a medvét! Lássuk,
rámadhat-e Betlehemből valami jó l Lássuk, végez-e hasznos, eredmény-
dús, munkát a szakosztály, érdemes-e fenntartani, vagy léte ellen
prűszk ő ln i. Bizony mondom, nem kell hét tél, hét nyár, ki dudorodik
az ig-azság.

Hogyan is tanultam az oktatástanban.

il A tanító tudjon várni! Jó?

* * *
A tanÍlóképzőkről értekezik t őrnőr gondolatokkal, tőm őr stilus-

ban Tömörkényi Dezső. Cvupa helyes, okos, modern dolgok. Érdemi-
leg nam sz ó lo k hozzá. Élvezettel o lv a st am , Dc: k iv ál t belőlem egyéb
gondolatokat, amig- elgondolkodom.

Jó Istenem, mennyi pompás dologra megtanítottak bennünket a
jó öreg k é pez débe n ! Mes ésen tudtam appercipiálni, a ssociá lni, hospi
tál ni, gyermeki lelket vizsgálni; k isz árnítot tarn (ha kellett) hogy mennyi
vizet szállít a Sopron on keresztül folyó Ikva patak, percenként, órán-
ként, kiszámftottam a hajó méreteiből a hajóskapitány éveit - de
(hadd vegyek lélekzetet) arra nem tanítottak meg, hogy, ha majd
pofon űt az élet, ha majd kint homlok egyenest ellenkező tanokat
lát ok, ha majd azt látom, hogy az erény, az ész, az igazság megcsú-
folva, a k ét sz inű farizeusság, a ctr éber ség űli diadalát - mit csináljak
akkor? Mit csináljak, ha megcsal a világ, ha reményeimet őssz et ép i,
(pedig nem néztem kancsalul festett t'gekbe), ha üldöznek azok akik-
kel én jól tettem, ha könyökkel döngetik oldalamat azok, akike ek én
segitő szeretettel könyüiket sz á r ítá m fej, ha a tülekedésben inaim
megrogynak, szemeim meghomályosulnak, ha hitem megrendül, s fejem
felett összecsapnak a k ét ked és hullámai l? Mit csináljak akkor il -
Arnyékban nevekedett gomba voltam - kiültettek a forró szikes
talajra! Báb voltam - s kivánták, hogy ezentúl legyek ember és
férfi! Ha tévedtem - engem sújtottak a büntető ostor csapások.
Hányan, de hányan sohajthattak fel velem együtt az első megpró-
bá lt a tás előtt: jaj mit csináljak, jaj miért nem tanítottak erre meg il!
Hány lélek tört össze a 18--20 éves ifjakból, mikor kikerültek a sza-
bad levegőre. Hányan éltek vissza szabadságukkal, mert arra nem'
tanította őket senki, hogyan kellene azzal élni. Hány élet fejlődött
ferde, téves irányban, mert úgy álltak a pusztaságban mint az újjam:
- t á mas z nélkül, s lett belőlük p apcse léd, regény tipus, részeges·
kántor, aki alá van rendelve k ő d rn ő n ős is kol asz ék i tagok gyarló fenn.
hat ós á g áua k. (Szegény t a nít ó k é p z ö, hát ennyi bün ő d van il Ki gon-
d o l r a volna? - Szerk.)

Legyen szabad hát azt a sz er é ny óhajt k ifejez ne m, hogy ne 'rudó-
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sokat neveljen a tanítóképző (ne saobatudósok at] ne korcsok at, hanem
az- életnek, életrevaló fizikailag, sz ellernileg egészséges embereket.
Hadd legyen szemük nyitva az életnek mindenneuiű processzusának
szemlélésére és ok ulásra, tapszt a l á sr a , már ott a képzőben. Több vilá.
gosságot, több szabadságot! (Ezt jó lenne megmagyarázni, hogy
hogyan érti szerzö, hadd ok ulhatnánk belőle! Szerk.) Egyébként ütők

a sz ámr a, De azt mondhatom, nem az újjamból szoptam a fennt
elmondottakat!

* *
Szutter Dániel a szelid pápai tanító az erkölcsnevelésről értekezik.

Népiesen, pompásan. A papagály meséje igazán szemlélető, s meg-
győző erővel hat. Csak az a szomroú, hogy 'sajnos szükség van az
erkölcsről predikálni. Mert bizony romlásnak indúlt hajdan erős magyar.
Ég etö szükség van' az óvszerre. , .

, Ez az én népem is veszni indúlt! Az összes szimptomák; melyek
az erkölcsösnek az ellentétei, itt mind fellelhetők. Erkölcsi érzéke
eltompúlt, hite semmiben, ami szellemi látókörén k ivül, vagy felül esik
~ nincs. Vallási - jobban istenes dolgokban is azon a határmesgyén
áll, ahonnan túlról már a gyehena lángjai csakodnak . főlfelé. Trágár
mocskos beszéd, erkölcstelen cselekedetek napirenden. Az "egyke" és
eegyse" divatban. Ilyen formán az se csuda, ha a gyermekek között
is káros és kóros esetek gyakran előfordúlnak, és idényelnek beavat-
kozást. Pedig e nép alaptermészete szelid, nem is hsngzik el pusztába
kiáltó szóként az ige az intés, melyet a gyermekek kőzőtt a lk a lmaz ok,
Hanem, amint az iskola fennhatósága a lúl kikerült, amidőn a kamasz-
k~rnak társasága magába sz ivt a, vége, a tanításnak. Tavaszi tenyé-
szetre késői fagy. Még jó, ha a kalapját megbillenti mig elmegy
mellettem. (Egyik szornszéd községembenaz elhúnyt tanító k ö ker eszt-
jét késsel karcolta össze egyik 15-16 éves vandál.)

Legtöbb gondot okoz az illetlen, szemérmetlen beszédről' leszek-
tatni az iskolába feljött g·yereket. Hallja otthon; úton-útfélen, meg-
sz okja, használja, jóhiszemüen anélkül, hogy tudomással birna ocsmány
értelméről. (Nem vagyok álszent, de a szám tátva maradt, mikor
magukat a szó szoros értelmében uri nőknek tartó nők szájából, sőt
többet mondok, papoktól hallottam a somogyi szalon átkot.)

Anachrónizmus - de igaz - ez a nép templomba sz iv ese n jár
Kivált a nö nem. Buzgón énekel, áhitattal. Hanem az istenitisztelet
egyéb része rá nézve fölösleg.

Gyarló eszem tótágost áll mikor a problemákat kutatja. Mellet.
tem, körülöttem, felettem, alattam az erkölcsnek hire-hamva sincs.

Tartunk gyermek-istenitiszteletet, vallásos estéket, van ifjúsági-
egylet, polgári k őr - okkal-méddal mindenkor irtjuk-g yomláljuk
a gazt _. hiszik·e uraim, hogy minden tevékenységünk falra hányt
borsó I?
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Ígaz, hogy a ponyva irodalmi termékek, erotikus képek, [én, nerrí

tudom hol jut hozzá) ,kiszolgált ba ká k, Pestről wper zsupp" háza
noszintott szobalányok, szolgálók stb. stb. tizszeresen ell ensúlyozzák a
tanítók munk áját,

A cigány mindig a rossz időnek örül. Utána jónak kell jönni.
Csak egy ernber vagyok. Nincs módomban sz idők folyását megváltoz.
tatni. Nem esem kétségbe. Nem is utálom meg a gyarló embert. Majd
ha nem lesz már neki hova kapaszkodni, majd ha megcsömörlik' őnrna-
gától, majd visssatér Istenhez, majd megtanúlimádkozni a bajban. Ha
addig elfoly könyüje és szíve vére,' - hát hadd folyon., A nagy esz-
mék útja vérző sz ívében visz keresztül. Mi pedig ne csüggedjünk test .•
véreim, bárha sz izifusz i munka is a munkánk, a· jó tett önmagában
hordja juta lrnát, (Majd megfizetnek érte ott fenn, - nem a holdban.)

* **
Az új énekes könyvrö! is kéne szólni. Ámbár csak dióhéjban.

Tehát szegény fejem elég szürke már, hanem megfehérszik mire sike-
rülni fog bevezetni gyülekezetembe. Az alakja uern tetszetős. Öreg
bácaik és nénik (akik legjobb templomba járók) nem tudják elolvasni
az apró betüket. Drága. Semmivel se olcsóbb az előbbinél. Kötetlen
állapotban igen, de ki látott kötetlen énekes k őny vvel templomba
menni?

Tartalmilag nincs kifogásom legfeljebb az, hogy kimaradt néhány
a próbafüzetben felvett igen jó darab (p. o. az év utolsó estéjéré.
Időm gyors folyalllként siet.) De azért választék van. Az év, az élet
minden esetére. Élőknek és hoÍtaknak. Apropos! A halotti énekek
is fel vannak véve, nem lesz' szükség külőn halottas könyvre (ez .árn
a fö , a pénz.) Bár halotti énekre se volna szükség. Az Isten bűnül ne
vegye, ez az egy dolog a "mesterségemben, " amit nem szeretek! Éne-
kelni, mikor más sir Végig énekelni két krn, hosszú útat. -.,. ruint egy
indulókép. Céltáblája lenni az élcelődéseknek. Hiszen' ezt minden
kántorizáló felebarátom tudja, nálunk már Sopronban kezdődtek,
mikor voltunk dögészek - de ez nem bánt.

Legfeljebb mosolygok - ha jó a vice - miként az ilyen vers·
nek is a milyennel valamelyik jó barátom lepett, meg, rám fogván,
hogy én bucsúztattam így a halottat:

"Immár kedves halott itt hagyunk örökre,
. Ha mégúnod hanyatt, támaszkodj könyökre. •

Hanem igenis zord téli időben ,temetni énekszóval, ez már valami,
(osztán 12, mondd tizenkét kemény krajcárokért.)

Ide bizony torok kell, amely Jókaiként megrettenti a komor
bikát.
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Beleszorttom a dióhéjba az utolsó mondatornat, tanácslom: jó
lasz hatóságilag bevezetni a gyülekezetekbe, mert a ,;nemzet & magától
nem fog rá fanyalodni.

e-: Ha megengedik, mcstan egy kis sráclót tartok - mert ezeket
fennt két szűszra triondtam el. Hadd pihenjek, hadd szíjjam ezt a jó
kis falusi levegőt.

Horác irtavalahol, hogy boldog; aki tévol, a hivatal zárt falaitól
a szabd ég legén sütkétezhet falun.

En is amondó vagyok. Csakhogy a falusi ember nehezen veszi
észre a boldogságot. Es nem sokra bcsüli. (Pedig a m~gyar kormány
úgy látszik ezt taxálja legtöbbre, mert egyebek ben csak 1000 koronát
ad.) En is csak most pedzem.

Sejtik őnő kők, hogy már béke részem, lekötém hajómat. Huh
már május végén megvolt az egzáment. H~nem addig sok

karib disz k őzt, sok ezer veszélyben izzada orcám, Izz adt bizony
kilenc hónapig. 1000 koronáért nem elég? Ki kiván tőlem többet?

Hogy miért izzadtam ? Hát az a sok charybdis kérem alássan.
Esper es látogatás, tanfelügyelö, iskolapisz káló k, más, k apa-k asza kerű lö k
etc. etc. Biz ez atyámfiai nem könnyü mesterség. Nem kis miska.
Nem árn, Hanem már szerencsésen átestem rajt, hál'Isten (mint a páliak
a ködön) mo st csak úgy vissza vicsorgok rájuk mint a fazekas mikor
födüt l Igazis. Fütyülök rájuk. Mit nekem zordon Kár pát ok nak ? Ráncba.
szedtem a pulyá imat és megharcoltuk a nemes harcot. Beszélhet
nekem tan fütyülő. iskolapiszká ló, fujták a gyerekeim úgy, hogy az
öreg Rég sógor - ott a sa r é k ba - n ern győzte a fejét biccentgetni,
a Kismatyók komát meg ódalba könyökeini : ugye? láttya kee P
mégis csak derék ember ez a mi tanító urunk, hogyan kivágta az a
kis Matyi gyerek hogy: nekünk egy Istenünk van, ki személyében
három atya, fiú, szent lélek egy bizony Isten, miként az olmának is
egyik fele piros, másik sárga, zöld stb.

Haragszom az "egzáment ".re! EI kell tőrülni. Mert népcsalás.
Akinek szemei vannak a látásra látja.

I

120 gyereket tanítok (hat osztályban) Dolg ozom rogyásig j nem
panaszkép mondom, nem is hencegve - dolgozom, a hogy Isten tud-
nom adta. De nincs rá nóta, hogy akioszlolt talentúmok mindenike
bekamatozza a Illaga törvényes 2-5 százalékos kamatját Sok-sok mag
esik utfélre, kősziklára, tövisek közé. Részszerint ' vagyon a felekben
á tudomány; nem zsenik kel van tele a padok alja. De ha a vizsgán
a Bütyök Péter bátyám uram unokája - a Sándor - szegény nem
tud felelni hát ott van ni - mer nem tanította, mer csak a szőv et-
kezetet' bujja teheneit adja-veszi stb. stb.

Hát e lle nség-e k er, rosszakarókat sz cr ez zck én magamnak 1 Ha
mindjárt vcsa k a subás Bü.työk Péter is az I l\Ielle~leg rnondva, ennek

/



a Bütyök Péternek megvan az a joga, hogya tanftÓt "épitŐ", "nevelÖIÍ

munk ájába n iskolában, iskolán' kivül "ellenőrizze". (Szolg. szab. rend.
terv. 34. §.)

Ne husuljon kee Péter bácsi - felel a kee unokája úgy mint a
pinty; És felelt. Hanem én a dicsérő mosolyok elől szeretnék a föld
alá bujni, hogy ne látszanék arcom pirulása.

Sokat tanítunk. Tele tömjük mindenféle haszontalaóságokkal a
fejeket csurdultig. Mikor azután keresztül lépi az iskola küszöbét
sutba vágja összes könyveit, megutáita úgy, hogy pár év mulva
nevét se tudja leirni. Csömört kap. Nem is csudálom. Sokszor aszi·
vern fájt,mikor a téli reggel 7 órai könyörgésen láttam, mily jóizüt
bólint a szegény k ís puly a, mennyivel jobban esnék az i-á, vagy az,
1+1 rejtett szépség e i helyett kint a kertek alján zsibákat őrizni, fűzfa
sipot fujni, födi szedret szedni. Mennyivel szívesebben kutatná a bokrok
alját,' mint az éden kertjének tiltott b er keit, De a t őrvéuy törvény.
J őrmek az isk o lav izsg á ló k - jaj ha az iskola nem rag-yog. Tehát
ragyogjon. Hanem mégis el kell törülni az iskolai vizsgát. A z ár ó

vizsga mai alakjában humbug, e helyett legyen az ünnepély, sz ava la-
to k ka l, é ne k ek k el, gyermekszindarabbal, vagy gyermekistentisztelettel.
Az iskolavizsgálati rendszer mai alakja se helyes.

Megjegyzés nélkül hagyom azt a tényt, bogy nálunk nem szak.
emberek - lelkészek az iskolavizsgálók. Elég baj - de ha nincs
jobban, igy is jó, Utóbbvégre ítélőképessége mindenkinek van. Csak
azt szeretném hangsúlyozni, hogy az iskolavizsgálaton a módszertani,
oktatástani, pedagógiai, gyermekrajzi, (paidologiai) lélektani tudo-
mányok alapos ismertetére szükség van ám. Nem elég azt látni, hogy
a gyermek tudja mennyi 2X2, hanem éles szemmel észre kell venni
milyene k a pedagogiai visznyok, milyen didaktikai elvek, módszertani
fogások segitségével .hozta ki a tanitó az adott körülmények között az
eredményt. -

A. hibákat észre kell tudni venni, és tauáccsal szolgálni. Ezeket
pedig az élet iskolájában meg nem tanúlja se nk i; Ez a' szaktudás,
amelyhez a tanítók 50%·a is, de más meg mindenki: la i k us.

Az iskolavizsgáló tanítók egy része az iskolavizsgálást alkalom-
nak tekinti a az órakozásr a, (Lehat is szórakozni, kivált mikor a tanitó
ilyen kérdést ad fel - egyháztörténet: mije volt nagy Lut hernek,
mikor Rómába ment? -- (Szent vágyódása.) A másik alkalomnak
tekinti a tanulásra, tapasztalásr a, ismereteinek öregbitésére. Lehet is.
Soh se tudtam volna meg talán, ha iskola vils\{áló nem vagyok,
hogy m iér t jártak Jákób fejénél az angyalok létrán fe l a meny be,
holott szárnyuk is volt; a gyerekek egyik boldogult tanitónk iskolá ..
jában megfejtették imigyen: azért mert akkor vedlettek.

A harmadik fajta pedig morozus arccal t ek iu té ly ét akarja öreg6
bh e i, tudását fitogtatni. Hohó 1 Hanem abba már én is beleszólok. Ez
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a kollega azt akarja,. azt· óhajtja, .;hogy az eredmény merész kérdések
partanős megfejtésében excelláljon. Igen? Azért ad fel ilyen kérdést:
ha másfél zsemlye más fél krajcár, mennyit adnak egy kororiáér t P
Nem nyomoro meg a tollamat, nem vagyok jogosttlt pálcát törni, de
végtelenül meg vagyok elegedve a felelettel, melyet a gyerek e kér-
désre adott. A felelet teljesen méltó volt a kérdéshez - t. i.hogy
"Kérem tanító úr nálunk nem süt a pék fél zsemlyét."

Ne legyen az iskola vizsgálás célja sem az általam e~1ítetl első, sem
másodík, sem harmadik eset, hanem segítse megvalósitani, az iskola
vizsgálás azt a hitet, hogy az islkola a nemzeti müvelödés mega lapí-
tója, honnan a haladó magyar társadalom jövendő polgárai, kerülnek
ki. Nem szabad tehát az iskola ügyet laikusokra bizni. Sem Bütyök
Péterre, sem másfétkrajcáros iskolavizsgálókra. Aki engem biráini
akar, legalább annyit tudjon, mint én. De akkor még nem emelek előtte
kalapot.

Szakfelüg yeletet kérek! Kiváló műk ődésü, gyakorlott tanitók
legyenek az iskola vizsgálók!

Meg kell jegyeznem, hogy nem "hazabeszéltem. " Nem a saját
házam előtt söpörtern. Én is botanikus vagyok; de nem növényeket
gyüjtök, hanem •bog a ra k".at. Ha rátalálok egyegy pél dányr a -
üldözöm 'szornszéd vármegyéig, rnig fel nem csiphetern. Akkor aztán
elteszem, össze gyüjtöm (azt akartam mondani: a lelkemben, de akkor
a rossz nyelvek rám fogják lÍogy .bogaras" vagyok) és k őzre adom
alkalomadtán okulásra, Ime most is.

* *•
No szegény olvasó - meg vagy nyomoritva (akárcsak a "Nép-

tanftók Lapja Ol) mig firkámat végig böngészed. Nem tehetek róla •
•M u s s z á j& kellett elmondanom ezeket. Az oldalamat is kifurta volna.
Tetszik tudni r: a szemem nyitva, látnom kell az életben folyó eserné-
nyeket- ha egyet-egyet ki is halászok s fölötte elkesergem jeremi-
ádáirnat, csak a természetemnek hódolok; Különben éljen a vakáciö.,
Itt minálunk a jó falusi levegőn béke, nyugalom, csend!

Hátulkullogó.
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Rideg kebel.
Miért dob ban a szfv rideg kebelben,
Melyet senkisem vágy megérteni;
Mely önmaga iránt is kér lé lhet leu ,
Mely csak számítni tud s nem érzeni ?

Mért szól harang rommá lett kápolnában,
Melyet hivő s hitetlen elkerül 1>
Oltára rom s felszentelt pitvarában
Megsemmisülés rémes csendje ül,

R~deg kebelben a sz ív dobbanása
Patakmoraj zord barlang mélyiben,
Hol nincs madárdal, nincs virág nyitása.
Pa tak partján a vándor nem pihen. -

Rideg kebel magának s másnak átka,
A benne dobbanó sziv börtöne:
A rabsziv ajtaját hiába rázza,
Hiába vár: megmentője jön-eo

Miként a rab örökös börtönében,
A sziv, bár dobbau. csak élő halott;
A végzet- börtönének őre - ébren
Miért is dobban élő-holtan ott?

Almán S •.únó.

II i .'1 I I ti 1 Iti , 1 • t.
A kemenesaljai ágo hitv. evang. egyházmegyei tanitóegyesület

kÖz&,yiiléséröl.

Egyesületünk június hó 20-án Czelldömölkön tartotta tavaszi kőz-
gyülését .

. Koczor Márton elnök az ülést megnyitó beszédében azzal a kér-
déssel foglalkozik, hogya fiatalkorú bünősők száma ijesztő mértékben
szaporodik. Ennek okát sokan a mai nevelési rendszer irányában kere-
sik, de szerínte nem itt a baj fészke, hanem igenis ott, hogy az iskola
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és a család együttmüködése még ma is csak jámbor óhaj. Eredményt.
csak akkor érünk el, ha a tanítók és szülök nevelése munkájában teljes
harmonia ur a lk od ik , Visszapillantva az elmúlt iskolai évre,az önmüvelés
nagy fontosságát hangoztatja. A szünidő sz er int e nem annyira a pihenés,
mint inkább az erők gyüjtésének sza~a, amidőn kötelességünk' a pe da-
gogiai elvek, s az újabb eszmeáramlatok zavartalan tanulmányozásával
felfegyverkezni a jő vö munká ra. Igy szolfi'áljuk a folytonos tők élesbülés
ügyét ennek szolgálatában áll közgyülésüpk is. Azután iidvözölve a meg-
elent tagokat, az ülést megnyitja.

Az őszi közgyülés jegyzőkönyvének olvasása után elnök jelenti,
hogya Luther-Társaság kiadványait egyesületünk is megkapja, továbbá,
hogy Maróthy Lá sz ló dr. úr a Maróthy Lászlóné, szül, alsókáldi Káldi
Ida ur n ö emlékére tett alapitványt 200 kor.-val újból gyarapította, de
az alapítványt megváJtoztatta oly értelemben, hogy kamatait a kőszegi
leányiskola bármely növendéke élV"ez~eti (t.~,hAtpem, mint eredetileg volt,

.~ .'," i"'..·.!, ,~,l , ' '~'_', . _,_",_, '_ ' . , ,

hogyelsősorban kemenesaljai ev. t anírók le~nyai}, s az ajánlás jogát az
egyesülettől megvonta. A kőzgyülés vÚa' ..riélk~legyszerüen tudomásúl

• ~ :_" 10, ',' .'. _;. ~ _

vette. v ;0

Felolvastattak az egyházkerületi es az egyetemes egyház közgyü-
léseinek a tanítóságra vonatkozó harárözatai.:

A sióvidék i tanítóegyesületindítványait Sz órády Dénes eze ll-
dömölki kartárs ismertette.

Az 1. pontot: mely a helyiségre vonatkozik, elfogadja, de megjegyzi,
hogy gyakran nem áll módunkban választani. A helyiség kérdését, s az
ülés időpont jának meghatározását az elnökre bizza.

A 2. pontot teljes egészében elfogadja, sőt nyomatékkal hang-
súlyozza, hogy az egyházmegyei egyesületek véleménye mínden ügyhen
kikéressék. határozatai pedig kötelező erejüek legyenek.

'A 3. pontot nem fogadja el, mert a tanácskozási ügyrendet magunk
alkottuk, s ha azon csorbát űtűn k, az eredményes munkálkodást tesszük
kétségessé.

A segélyala~ot legsaivesebben megszüntetné, a tapasztalatok csak
erősítik ezt a nézetét, leülőnben egyesületünk sem volt soha barátja.
De mert megvan, elfogadja a sövidék ie k indítványát kiegészítve ezzel:
,Nem r észesít hei ö segélyben az, ki nem az egyházmegyei tanítóegye-
sületek útján, és ajánlatával nyújtotta be Folyarnodványát.f -- A kőz-
gyűlés egyhangúlag elfogadja: Szórády Dénes javaslatait,

Az "Evankélik us Irká "-ról Cser Lajos, kemenesmihályfai kolléga
referált.

Ez. új irkák sz erkesztö]e Nits István kemeneshőgyészi kartárs,
"kiadója Dinkgreve Nándor könyvnyomdája CeJldömölkön, Van egy
vonalas, számtani, s magyar szépirási füzet. 100 drb ara 1 kor, 40 fill.
Célja, hogya különböző ir k á kat k iszor ítsa az evang. iskolákból, s
protestans nagy jainkat úgy képekben, mint életrajzokban megsimertetve,
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ez' által a pr o t est a n s sz e l lern e t , a hit hűség et az egyház iránt való
sz e ret et e t terjessze nemcsak a t a ouló k, hanem a szülö k körében is.
Nagyjaink k ő zű l már m egje le ntek r Karsay Sándor, Gyurátz Ferenc,
Radó Kálmán, Ihász Lajos, Rátz Ot tó dr.; Ajkay Béla dr., Sass
István, Berzsenyi Jenő dr., Osiffy Lajos dr., Haubner Rezső dr., Poszvék
Sándor; rövid időn belül megjelennek: Gottlieb Wimmer Ágost, Káldy
Gyula és Kapi Gyula. .

A képek sikerültek, az életrajzok vonzó módon, ügyesen megir,t
dolgok. Miudeg yi ken meglátszik az a fáradhatatlan búzgóság, az a
meleg szel e te i , amelyet Nits István belevitt munkájába. Elismer és és
k ős zőnet illeti meg a vállalat megindításáért, nekünk pedi kőt e.lessé-
gÜllk támogatni.

A k őzg y ülés k imondja, kívánatosnak tartja, hogy tagjai a Nits-
Mle ir k á kat mindenütt vezessék be iskoláikba,

Ol vastatott Sass István elnök felhivása a fizetésrendezés, és a
nyugdíjrevizió tárgyalásának ügyében.

Mindkét pont előadja Oswald Sándor, ki tekintettel arra, hogya
Magyarország Tanftóegyesületek Országos Szővetség éröl is érkezett
felhi vás a ker. elnökség útján, hogy a fizetésrendezésseI, s a szövetség
nyári gyülésének pontjaival foglalkozzunk, indítvá nyozaa, hogy az
érdemleges tárgyalás előtt mondja ki a kőzg yülés, hogy belép az
országos szövetségbe.

Miután még több egyházmegyei tanítóegyesület nem tagja a sző-
vetségnek, s miután a belépést, saját érde-künkben igen üdvösnek .tar-
tom, az előadó javaslatának egyes részeit szószer int közlöm .

• A szövetség elnöke Moussong Géza, szakfelügyelő igazgató
(cirne: Badapest 1. ker. Czakó-utcai iskola), aki - tapasztalatból
mondhatorn - a legnagyobb előzékenységgel. ad minden kérdésben
fel világosítást."

Az alapszabályok felolvasása több időt venne igénybe, azért csak
röviden ismertetem.

A tagsági díj minden tag után évenkint 50 fillér. Ezt az összeget
egyes\iletünk megbizottja szedi be, s julius 1-éig beküldía szővet-
ségnek. A kötelezettség 10 évre szól Egyesületünk minden gy ülésének
jegyzőkönyvét egy hitelesített példányban be kell küldeni, hogyannak
lényegesebb pontjait a szövetség tárgyalhassa, s ' hivatalos lapjában
k őzzétehesse.

A szövetség kebelében háromféle gyülés van. Alap a szővetség ,'
tanács gyűlése, amelyben az egyesületek 50-50 tag után 1-1 taggal
képviseltetik magukat, hol is a megbízottak tanácskozási s szavazati
joggal birnak. A szövetségtanács, mely minden évben tart ülést,
választja az igazgatóságot, amely pedig negyedévenkint ülésezik.
Végül a szövetségtanács rendes k őrülmények között 5 évenkint egye-
temes gyűlést hirdet, amelyen a szövetség k őte lékébe tartozó egyesü-
letek minden tagja megjelenhetik, s szavazati joggal bir. Az egyetemes
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gyülés költségei re minden tag legfeljebb 5 koronát fizet, de ennek
- ellenértékéül port órnentese n megkapja a kőzgyülés naplóját .. Ennyi
röviden az alapszabályokróJ.

A szövetség hivatalos lapja a "Tanító· (kiadóbivata\: Budape5t,
VI. ker., "Nagyrnezö-utca t. 5zá.rn) meg}e\en\k mlnden héten egyszer,
csütörtökön. Oktatás- ne ve lésüg y i kérdéseket tárgyal, s a szövetség
kebelébe tartozó egyesületek müködésről tájékoztat bennünket, Elő.
fizetési dija úgyemlékszem tagoknak 5 kor., de ezt is a beirat ási
díj ból fedezhétjük.

l

Ugya lap, mint a szövetség nem szabadkőmüves, nem egyesül
a sociál'ist ák k al, nem felekezetellenes. Tehát az, hogy felekezeti
tanítók vagyunk, egy cseppet se tartson vissza a belépéstől. Hiszen
az ország tanítóságának csak 20% a állami tanító, a szövetség kebelébe
pedig 96 .egyesület tartozik 20000 taggal, kiknek 'nagy többsége fe.le-
kezeti iskolánál müködik. A kerületünkben lévő evang. egyesületek
kőzül már 1908· ban il szövetséghez tartoztak: a bakonyvidéki-,
soproni a lsó-, sió vidék i- győri-, felső vasi egyesületek. Azóta már több
is beléphetett.

Felekezeti érdekü ügyeinket épúgy tárgyalhatjuk tehát ezután
is az egész tanitósággal érdeklő ügyekben pedig szavunk lesz, mert
határozatainkat mindig figyelembe veszik. Sorakozzunk tehát a szövet-
'ség zászlója alá, hogy erőben növekedve, annál sikeresebben küzd-
hess en ügyeinkért. _.

Tudjuk, hogy egyesülésben az erő. A történelem tanusága,
a munkások sztrájkja, a társadalomban fennálló ezer meg ezer
egyesület élénk bizonysága. Most tehát, midőn itt van a szövetség,
mely kivánta a félárú vasuti menetjegyet,mely tanítói bank fe lá l lí-
t ásá n fáradozik, mely tanítói ügyekben sokkal nagyobb súllyalléphet,
s lépett is fel, mint bármely egyesület, szó va l, amely. ci mi, a tanítóság

anyagi s erkölcsi ha la dá sáért k üzd, nem lehetünk közönyös szemlélői
munkájának,panem a _ magunk érdekében kötelességünk támogatni,
előresegíteni abban, ho.gy érettünk és velünk minél több és több sikert
vivjon. ki.

A közgyülés egyhangúlag kimondja, hogy 41 taggal belép az I

országos szövetségbe. A szövetségtanács ülésein való képviseletünkkel
Koczor Mártont bizza meg.

Ezután a fizetésrendezés tárgyalta a közgyülés, s az előadó indít-
ványára eihatározta: .

"A felekezeti tanítók fizetése és lakbére ugyanaz legyen, mint
az áll amia ké, de a fizetés megállapításánál a kántori kűlőníttessék el,
s az így megmaradt összeg legyen kiegészítve állam segéllyel. "

Az országos szövetaég nyári kősg yülésének : pontjai k őzül a
tanítói bank felállításának eszméjét helyesli, a négy iskolaügyi pont
kőzűl pedig. e "tanügyl közigazgatás szakszerüsítését, és· a nép-
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oktatásügyi törvények revizióját jelöli meg a szövetség nyári gyülésé
nek t árg yáúl,

Majd a -nyugdíjtörvény reviziójára került a. sor.
Előadó a nM,agyarországi Ta nulók Országos Blaottságáv-nek ter-

vezete alapján készítette javaslatát, mely amattól nem sokban tér el.
Igya' 7. pontot törli,' 10 évf sz olg álat után 40% helyet 50%-ot- ~ett
fel, a 10-30 évi szolgálat közben 2'ó%, s a 30-35 évi szolgálat k őz-
ben·2% emelkedés helyett 10-35 évig 2-2%-ot vett fel j- az állami
hozzájárúlást pedig nem 10' évenkint előre, hanem csak 3 évekint
előre véli megállapítandónak. --- Javaslatát a közgyülés elfogadta.

Szabó Antal magyargenesi kartárs előadta azon módokat, amelyek
/ segélyével alapítványt teremthetünk azon célból, hogya k ösaeg i leány-
.iskolában tanítőkIeánya inak nevelését elősegitsük •. A közgyülés ajánlja
a tag-oknak, hogy saját hatáskörükben szolgálják az alapítvány ügyét
is, seg ítsék elő meg teremtését.

Az új énekeskönyv dallamait Koczor Márton ismertettej .k ieme lve
a bizottság nagy kőrültek intést igénylő nehéz munk ájár.

Olvastatott tanfelűg y elö úr felszólitása, amelyben az eg)*esület -,
ala pszabályait, .a tisztikar, s a tagok .névso rát kéri, majd püspök úr
felhivása a madarak és fák napjának megünneplése, valamint a selyem-
tenyésztés felkarolása tárg yában, ' . .

A szolgálati prag-matika előadója Koczor Márton .. Indítványára a
közgyülés a tervezetet a következőleg mödo sítja :

~. §. a meghivólevél vétele után a tanító nem r őgtőn," hanem 15
'nap múlva k őteles ny ilat kozni, lemond~e?;

23. §. -törlendő ez -a pont: "a szert ar tásokb an segédkezni j" az
énekkar vezetés'ére vonatkozólag pedig a lehetőleg szó beszurandö ;

26. §. törlendő: "kivétetik az az eset, ha erre öt a meghivő.
levélben szerződéses viszony kötelezi j" hozzáteendő : "nyugalmazott
tanítók és' tanítók özvegyei személyükre nézve - bárhol lakjanak, -
mirrdenféle egyházi tehertől mentesek." _

30. §. az utolsó mondat elé beszurandó: .m~ltányos eljárás
mellett;" .

35. §. kihagyandó;
41. s.·úgy módosúl, hogy "az iskola tisztántartását·- - stb. "a

tanítónak joga van ellenőrizni."
Koczor Márton elnök Ielhivja a közgyülés figyelmét a "Nép-

tanítók Lapja" 1911. évi 8. számában közzétett miniszter i rendeletre,
mely apatronázs egyesü\etekröl szöl, utalva arra, hogya rendelkezé-

.sünkre állÓ. összes eszközök igénybe vételével törekedjünk a .gyerm{:l-

.keket s a fiatalkorúakat a bünöktől visszatartani .
. Munkát olvasott Németh Sándor ostfiasszonyfai, biráIta Pethő

Sándor gérczei kartárs.

A munka címe: "A kedély nevelése." A gyermek kedélyének
nagy fontosságát hangoztatja s felsorolja azon pedagógiai elveket,
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a melyekkel a gyermeket jó kedélyüvé nevelhetjük. Mint legfontosabb
tényezőt, a tanító jó kedélyét állítja fel első követelményül, mert a
gyermek belső világa önkénytelenül is olyanná formálódik, mint amilyen
tanítójáé.

Pethő Sándor birálatában e lismer-és se l adózik munkahozónak, de
kifogásolja, hogy a kedély definitióját nem adja, holott sz er inte ebből
kellett volna k iindúlni,'

A közgyülés nagy figyelemmel hallgatta úgy az érdekesen meg-
irt, szép stilü mun kát, mint az alapos tudásra val ló birálatot, s úgy a
munkahozónak, mint a birálónak köszönetet mo ndott tartalmas dol-
gozatukért.

A pénztáros és könyvtáros jelentése után az egyházkerületi k őz-
gyülésre képviselőül Róth Kálmán uraiújfalusi, és Varga János, malom:
so ki kartársakat, az egyházmegyei közgyülésre pedig Nirs Tstvá n
kemenéshőgyészi kartársat küldi egyesületünk. .

A Zsedényi-díjra Weber Gyulát, Hajnal Endrét, és Haja~ Dénest
ajánlja a közg.yülés.

Őszi közgyülésünk Ostfiasszonyfán lesz, hol Németh Sándor tart
mintatanítást, tavaszi közgyülésünkre pedig munk át hoz Joó István
kisköcski, birálja Csir karcs József bobai kartárs.

Szóba jött az orsz. ev, t anítóeg yesűlet kérdése is, de a közgyülés
nem foglalt állást, hanem a tagok belátására bizza, hogy me ly ikhez
csatlakoznak.

Elnök megköszönve a sok fontos tá(gy miatt hosszúra nyúlt ülé-
sen tanusított lankadat.1an érdek lödést, a közgyülést bezárja.

Oszwald Sándor .

.Jegyzőkönyv
a györi ág. hitv. evang. egyházmegyei tanítóegyesületnek 1911. évi·

junius 7·én Győrött tartott közgyüléséről.

, Az evang. templomban tartott - buzgó ének s Pálmai Lajos
lelkész úr alkalmi imájából álló - istenítisztelet után:

1. Bándy János egyesületi elnök a • néptanító" elnevezésből kiin ,
dulva - hivatás szeretettől áthatott szavakban - fejtegeti a magyar
tanító társadalmi kötelességeit. Az ideális, hivatása magaslatán álló
tanltónem vél eleget tenni kötelességének az iskolai munka végzésé-
vel, folytatja azt az ifjuság s a felnőttek körében s igyekszik népét

..Úi<Y szellemi, mint anyagi téren előbbre vinni, mert csak úgy lehet
hazánk holdog ország, benne egyén és társudalom .gazdag, életerős,
megelégedett, ha a haladásban 'sem anyagi, sem szellemi téren meg
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nem áll. E munkát kitartással, lelkesedéssel végezni azonban csak
anyagi gondoktól fel mentett tanitóság képes.

A kartársakat kitartásra, Ie lkedésre buzdítva, a megjelenteket s
köztük külön Barcza Géza egyhm. felügyelő urat az egész tanítói kar
nevében melegen üdvözölve a gyűlést meg nyítja,

A k őzg yülés a kiváló gonddal é" pontossággal szer-
kesztett jelentést helyeslésse l veszi tudomásúl.

3. Macher Béla győri tanító olvassa fel "A tan í t ó nak egy i k
leg sze bb é sle g g y ő n y örü b b -n ev elő i hivat ása, ho gy
tan í tv á n y a i val meg ked vel tes s e a te m pIo m o tU cimü érte-
kezését, melyben a tanító személyes példáját, a szoktatást, a templomi
hangulatkeltő éneklést, az iskolai tanítást és fegyel mez ést jeleli meg,
mint a tanító birtokában levő föbb eszközöket a templom megkedvel-
tetésére,

I

A mindvégig érdeklődésseI hallgatott munkálatért, a
közgyülés köszönetet szavaz munkahozónak.

4. Nagy Lajos bezi-i tanító ismerteti a Magy. Tan. O. Sz. nyár on
tartandó gyülésének munkat-ervezetét, melynek a tanítók anyagi hely-
zetére vonatkozó I. A) és B) pontjait azon hozzáadással javasolja a

gyűlés tárgyául - a kántorságot is teljesítő felekezeti taní-
tókra való tekíntettel - felvenni, hogya kántorság, - ép
úgy, mint az állami tanító kná l, - mellékfoglalkozásnak te-
kintessék s mint ilyen külön díjazandó s a kántori fizetés
sem az alapfizetésbe, sem nyugdíj alapjául beszámítható ne
legyen, ha nem ettől függetlenül legyen a felekezeti s községi
tanftó fizeténe s nyugdíjigénye is az állami ta nít ők éva l egyenlő.
Hogy a cél mielőbb elérhető legyen, a tervezettel egyetértve
szükségesnek tartja, hogy a napilapok at s ezek utján a k őz-

- véleményt ügyünknek megnyerjük.
A Tanítók Bankjának felállítását - bár a cél szép és

nemes - a tanítók szegénysége miatt ez idő szerint kivihe-
tetlennek, másrészről pedig időszerütlenek tartja azért, mert -
ellentmondást lát abban, hogy mig egyik oldalról nyomorú-
ságunkat hangoztatva fizetésjavításért zörgetünk, addig másik
oldalról 200 koronás részvények jegyzéséveI bankot akarunk
alapítani. Ne .adjunk fegyvert az ellenség kezébe,

A tanügyi. kérdések k őzül a tárgysorozatba felvenni
ajánlja nA tanügyi közigazgatás szakszerüsítése " cimü tételt
azon megjegyzéssel, hogy mig a felekezetek iskolát tartanak
fenn, addig a felekezeti iskolaszékeket eltörölhetőnek nem
tartja, de azoknak hatáskörét csak az iskola dologi ügyeinek
intézésére korlátozni igenis szűkség es,

Helyesnek és megvalósitandónak . tartja. a Szövetség
azon javaslatát is, hogy tanfelügyelő csak tanítói gyakorlattal
biró szakember lehessen, aminthogy ma is diszére válnak a
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tanfelügyelői karnak azon ta nítóbót lett tanfelügyelők, kiket
nem a protekció; hanem arravalóságuk s elismert tehetségük
emelt a tan felüg y alö k sorába.

A tanügyi kérdések másodikául "Az általános megyei
tanítóegyesületek és a tanítói ka marák" cimü tételt tartja
a tárgysorozatba felveendőnek.

A közgyüiés az előadottakat teljes egészében magáévá
teszi; miut á n azonban egyesületünk a T. O. Sz. nem tagja,
határozatát a Szövetség Igazgatós{l.gához fel nem terjeszti.

5. Az előbbiek kel kapcsolatban 'Szabó György inditványára a k ő z-
gyülés felkéri azon egyesületi tagokat, kik még a .Győrvidéki ált. tan.
egyletnek" nem tagjai, hogy abba s ezzel egyuttal . a T. O. Sz.-be is
belépjenek. Egyesületünk ugyanis nem lépett be a T. O. Sz ..be, miután
tagjainak egy része az ált. megyei tan. egyesület révén úgy is tagja
a Szővetségnek O két oldalról nem óhajt tagdíjat fizetni.

Az általános meg yei tanítóegyesületbe annyival is inkább erkölcsi
kötelessége belépni. minden ev. tanitónak, mert annak a népes s túl.
nyomóan róm. kath. tanítókból álló egyesületnek elnökévé Bendek
Vince gyóri ev. tanítót választották. Becsüljük meg a magunk emberét
azzal, hogy az általa vezetett egyesületnek kivétel nélkül tagjai legyünk .

. 6. Bándy János egyesületi elnök terjeszti be Sass István ker: tan.
egyesületi elnök úrnak 1577/1911. számú január hóban kelt körirata
nyomán a következő ha tá roz at i javaslatait:

a) »Mondja ki a közgyülés, hogyatandíjkárpótlás k iutal-
ványozásánál és rendezésénél tagjaira nagy sérelmet lát, a
mennyiben sokaknak még mai napig (1911. jun.)' sincs' uta l-
ványozva, holott arra - a tanév el mulván - keservesen
rászolgáltak és hogy enn~k hiányában fizetésük tetemesen
csorbul s úgy nyomorognikénytelenek ; mondja ki továbbá
a közgyülés, miszerint a tandíj foly ósit ásár a nézve azt ki-
vánja, hogya megálla pitott összeg a régi bevételi szo káshoz
hiven az iskolai tanévben adassék ki olyformán, hogy fele az
iskolai tanév (szept.) elején, másik fele pedig január L-én
vagy is a tanév második féle kezdetén fizettessék ki az ile-
tőknek. Ez ügyben pedig kérettessék fel a kerületi tanító-
egyesület és az egyházmegyei kőzg yütés, miszer int sz ives-
kedjék feJterjésztéssel élni a kerületi kőz g yűléshez, mint fö-
hatóságunkhoz, hogy jogos kivánságunkat nagybecsü befolyá.
sával hathatós támogatásával a miníszter íumnal szorgalmazni
kegyeskedjék !"

b) »Kivánja a közgyülés, hogya felekezeti tanítók fi.
zetése az állami tanítókéval teljesen egyenlővé tétessék, a
kántori javadalom ne számittassék tanítói fizetésnek, hanem
miután kűl őn szolgálatot és munkát kiván, - tekintessék az
mellékjövedelemnek. Nyugdfjtörvényünk pedig már rég meg-
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haladta azon időt, rn:elyen r ev izió allt k e llett volna kerülni,
tehát nemcsak méltányos, de alaposan jogos is azon kivánal-
munk, hogy az a legrövidebb idő alatt revideá ltassék s benne
a 40 évi szolgálati idö töröltessék és helyette 3ó éi,t állapít.
tassék me~."

A közgyülés mindkér határozati javaslatot egyhang ú

helyesléssei elfogadja s elnököt a szükséges intézkedések
megr ételére felkéri.

A ker. tan. egy. Igazgatóválasztmánya azon határozatának, hogy
a tan. egyesületek a kőszegi leányiskolánál tőke gyarapttáeára gyü-
léseik alkalmával gyüjtést rendezenek és pénztáraikból bizonyos
összeget megszavazzanak -, egyesületünk eleget nem tehet, egyrészt
mert pénztára üres, másrészt mert a tagok már az egyes gyülekeze-
tekhez megküldött. gyüjtőivek utján is meg vannak az iintézet céljára
adóztatva.

7. Kiss Lajos ujfalui tanító "A fl el ye m her n y ó te n y ész t é s
has z na" cirnű, jóizü humorral füszerezett s saját tapasztalatán nyugvó
\l~unkájában vonzóan irja le a selyemhernyó tenyésztés hasznát és
nehézségeit, mely utóbbiak különösen a lombhiányban s a szederfák
helytelen nevelésében nyilvánulnak. Ha tehát azt akarjuk elérni, hogy
Győrmegyében a drága munkásviszonyok mellett is fellendüljön a
selyemtenyésztés, könnyen lombozható szederfák neveléséről kell
gondoskodni. Kiemelve a selyerntenyésatés nemzetgazdasági fontos-
ságát buzditja a kartársakat, hogy ahol a kereseti viszonyok megen-
g edik s van elég lombozásra alkalmas fa, serkentséle a népet a selyrm.
tenyésztés felkarolására, a kőzség i előljáróságokat pedig minél több
szederfa' ülterésére.

A közgyülés Kiss Lajosnak zamatos magyarsággal meg
irt s a tagok figyelmét és érdeklődését mindvégig lekötő
felolvasásáért köszönetét nyilványitja.

8. A sióvidéki evang. tanitóegyesületnek 1. a kerületi tanítói gyü·
lések helyére; vezetésére és ügyrendjére ; II. a kerületi segélyalapra
vonatk ozó vhat vrozati javaslatát Bándy János elnök ismerteti s indít-
ványára a közgyülés határozatilag kimondja, hogy:

1. a sióvidéki evang. tanitóegyesületnek azon indítványát
mely a kerületi tan. gyülés helyére, idejére, ügyrendjének

. szélesebb körökben való előzetes megvitatásárá és a gyűlé-
Baknek higgadt, komoly és tárgyilagos mederben való tapin .
tatosabb vezetésére vonatkozik, - teljes egészében a magá-
évá teszi és erről a ker. tanftóegyesület vezetőségét jeg yzö
köny vi kivonathan . értesíteni határozza.

II. A sióvidéki ev. tanÍtóegyesület a segélyegyletre
vona tkozó indilványának 1.,2., 3. és 4. pontjait, azok in do-
kolását helyeselvén _:.. elfogadja j az 5, 6. és 7. pont alatti-
akat azonban - mivél azok kivitele részben geografiai és
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anyagi nehthsegekbe ütközik, a törzskőrtyvezés pedig már
úgy is megvan, - mellőzendőknek tartja.

11. Benedek Vince egyesületi pénztáros másnemű elfoglaltságára
hivatkozva me gköszöoi az egyesület bizalmát, kéri hogya pénztár-
nokságtól felmentsék.

A felhozott indokokat méltányolva a közgyülés Benedek
Vince urat - neki eddigi buzgó és lel k iisrner etes mun k ál-
kodásáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazva - a pénztár-
nokságtól felmenti s ajánlatára egyhangulag megválasztja az
egyesület pénztárnokává Macher Béla győri tanítór, ki a
tisztséget elfogadja, 8 a pénz tárt a számvizsgálók [elenlét ében
fogja átvenni.

13 Elnök jeler.ti, hogya "Zsedényi« segélyre mult évi megálla-
podásunk alapján is Borsody János kartársunk következik s hozzá
mástól ez ügyben nem is érkezett kérvény.

A tanítóegyeselüti köigyülés megbizza Bándy János
elnököt, hogy Borsody kartárs kérvényét az egyházmegyei
gyüléshez ajánlásával beterjessze.

14. A "Földváry seg él ya la p=-b ó l a számvizsgálóbizottság ez évben
két egyenként 50 koronás segélyt javasol kiadni. Ez iránti kérvényét
Hollós István szabad hegyi tanitó küldötte meg az elnökséghez ; a
gyülés folyamán pedig' Demetrovics Mariska adta be a már hosszabb
idő óta betegeskedő Bauer Lenke györi tanftónő kérvényét.

A közgyülés az egyik segélyt Bauer Lenkének egy'
hangulag megszavazl.a és pedig az eddigi gyakorlattói elt é.

rőleg a pénz tár ost a segély azonnali folyósitására utasítva.
A, második segélyt - Hollós István azon indok át, hogy

kányát, aki Budapesten helyettes, tanít ónó, havi segélyben
részesíti, elfogadhatónak nem tartva s mivel ö már a seg élyt
1903-ban élvezte - a gyülés folyamán jelentkezett Sass
József mórichidai .tanítónak határozza k iadatni, ki gyerme-
keinek taníttatása' folytán a segélyre jobban rá van utalva.

A "Földváry" segélyek odaítéléséve l kapcsolatban
határoztatik, hogy a jövőben csak annak a kérése fog a
segélyek k ioszt á sá nál figyelembe vétetni, aki erre akár szó-
val, akár irásban legkésőbb a gyűlés megnyitása előtt az
elnöknél jelentkezik.

ló Alapszabályaink 7. §. j.) pontja értelmében elrendeli a k őz-
gy ülési elnök az ez évi egyh. kerületi közgyülési tanítóképviselők
meg vál as at ását - megjegyezvén, hogy ez évben 1 képviselő a vasi
k őxé p, - 1 pedig a györi egyházrneg yéböl választandó.

Erre közgyülés egyházkerületi ranttó képviselökűl 29-29
szavazattal Szigethy Dénes répcelaki és Varga János malom-
so k i tanítókat választja.



két ékesíteni tudta. A kőrben nálamnál élteseb kartátsakta találtam,
kik szorgalommal kidolgozott munkákat olvastak fej: itt-ott élénk vitába
bocsátkoztak - anélkül, hogy személyeskedésre hajlottak volna. Yalá.
mint akkor, úgy a későbbi években is, különősen pedig midőn Nagy-
tiszteletüséged mellett a kör egyik tisztviselője lettem, egész idáig sokszor
ta paszt alhattarn, hogy azon előleget, melyet ifjúkoromban önként hoztam
részére, kiváltotta, anélkül, 'hog-X az előlegről tudomása lett volna. Alkal-
mam volt évek hosszú során át: Nagytisztel~t{iségedet nemcsak mint
körünk hölcs vezérét tisztelni, de beszédiben s egyéb dolgozataiban
érezhettem szive jóságát és ész r evehet.tern, bámulhattam lelke rugékony-
ságát, nemcsak. én, ld k őrfink be n betöltött ,állásomnál fogva talán
közelebb álltam Önhöz, de érezhette, tapasztalhatta ezt körünk minden

_tagja. S ezért osztatlan szeretetünket, hálánkat a negyven évet túlhaladó
el nők ség e alatt nem egyszer nyilvánítottuk, szomor uság ban és ör őrnnap-
jainkban; most hogy tőlünk válni, pihenésre készül, szivünk, elszorúl,
fájdalmat érezünk, bensőnk sugalmazza: egy [öakar ónkkal szegényebbek
lettünk. S ha majd csendes otthonában lelki harmoniájában visszagondol
az átélt -idöszakra, elmereng, kérjük, gondoljon néha szer etett e l . ránk
is, kik szeretettel, hálával szivünkbe zárjuk az _Ön emlékét, kik most
itt állunk és buzgó szivvel a Mindenhatóhoz fohászkodunk, hogy áldja
meg minden áldásával Nagytiszteletüségedet!"

Mély meghatottság vesz erőt a k őr tagjain, az egyesület
köszönetet mond nt. Stanó Sándor lelkész útnak buzgóságáért,
jóindulatáért és nagy lelkesedés között választja meg disz-
elnöknek.

A megürült elnöki székbe a k őr Schmidt József somogydöröcskei
ta nítót, a kőr eddigi jegyzőjét, ülteti,

Schmidt József kőszőni a kör b izalrnát, az eln.ökséget
elfogadja és megnyitja agyülést. '

. 1. A kot:eddigi jegyzője elnökké választatván előbbi tisztségéröl
lernond. A kör Mayer jözsefet válasz tja meg e tisztségre,

Mayer József k öszőni a k őr bizalmát, a tisztséget elfogadja.

2. A pénztárnoki tisztség eddig bétöltetlen volt, a vele járó teen-
dőket a k őr jegyzöje végezte. A' külön pénztárnoki tisztségre a, kör
megválasztotta Mészáros László tabi tanírét.

Mészáros L. a tisztet elfogadja.

3. Felolvasás a selyemtenyésztésröl, tartja Mészáros Lász ló, Elmondja
hazánk selyem tenyésztésének tőrténetét, megnevezi nagy jainkat, kik
fellendülését elöseg ítették. Ismerteti reális hasznát, fogla Iko zik a selyem-
tenyésztés gyakorlati részével és pediglen kimerítően. Utal arra, hog)
Francia- és Olaszországba-n épen 'úgy kereseti forrása a siegénynek,
mint amilyen bö jövedelmi tén,yezöje a nagyhirtokosoknak. Ajánlja
a kör tagjainak, legyenek rajta, hogy falujukban a selyerntenyésatés
mennél nagyobb tért hódítson,



A munkához hozzászól Becht Béla és hibáztatja, hogya
selyem tenyésztés kedvéért kiszorítják' a mézet adó akácot ,

. holott a métermelés talán több hasznot hajtana mint a selyem-
hernyó tenyésztése. - Petter János nagy nehézségnek tartja
a terjesztését a nép hangulata miat t, A szántó vetö, a föld.
mivelési napszámos nehezen hagyja oda eddig-i foglalkozását,
a lornbszedést pedig nem le het tisztán gyermekekre bizni,
mert rossz gondozás mellet haszonnal- nem jár.

1 A gyűlés köszönetet mond Mészárosnak a nagy gonddal
kidolgozott dolgozatáért. _

4. A folyó évi egyhk. gyülésre a vasi (közép) és győri egyház-
megyéből küldendő egy.egy tanitó"képviselőül.

A kör 18--18' szavazattal Benedek Vince, györi és
Roth Kálmán, urat.ujfalusi tanítót bizza meg a képviselettel.

ő, Sa ss Istvan egyhk. tanitóegyesületünk elnöke az igazgató választ-
mány 1910. évi jegyzökönyvének XII. 4. :p. alatti határozatára hivja
fel a köz figyelmét s adakozásra szólitja fel.

A k őr erre a célra pénztára terhére' egyszer. és minden-
korra 10 koronát szavaz meg.

6. Eg yhk, tanitóegyletünk elnöksége körünk terhére 68 K hátrá-
lékot mutat ki és kéri annak törlesztését.

A kör ennyi hátralékot nem ismer el és kéri az elnök-
séget, hogy az ügyet rendezze.

7., Schmidt József elnök inditványozza, hogy csináltasson a kör
hivatalos használatra ruggyanta bélyegzőt.

A. k őr az indítványt elfogadja és utasitja a pénztárost a
költségek kiutalására. A pecsét fölirata a k őr teljes cime.

8~Indítványok: Az ágo hitv. ev. tanítók és k ántor tanitök szolgálati
viszonyát meghatározó szabályrendeletre vonatkozólag Szalay László
magyarkéri tanító teszi a k ővet kezö indítványokat : a 8. §. szerint
"három' hónapig helyén maradni k őte les" sérelmesnek találja, mert a
legtöbb esetben, ha a tanító előbbi helyét elhagyja, rendesen magasabb
fizetésü helyre megy; mért kényszeritenék a tanítót, hogya kisebb
fizetésű helyen 3 hónapig megmaradjon? Ha a néppel való egyenetlen-
ség miátt távozik a tanító, 'mért kényszeritenék, hogy továbbra is meg-
maradjon és ezalatt esetleg a kellemetlenségeknek egész sorát végig
élvezz~? - b) a 11. § sérelmes, vagy legalább méltánytalan, mert még
a cselédnek sem számítják terhére a betegség miatti hiányt s a tanító-
nak önköltségén teljes ellátást kell sz er ézn ie helyettesének. A gyülekezet
ad ugyan lakást, da ez kevés segitség, fölötte méltányos volna, hogy a
gyülekezet gondoskodnék a helyettes teljes elJát ásáról is. e) 18. §.hoz .

. A müködési évek száma szá l lít tassék le 35·re, - el) a 29. §.ho? A kántor-
helyettes költségeit az egyház pénztár viselje, nem a szabadságolt tanító,

. a helyettesról a lelkész gondoskodjék, mely méltán megkövetelhető,
mivel a 45. § szerint a tanitó is köteles a lelkészt helyettesíteni.

A kör az indítványokat magáévá teszi.
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9) Napirenden van az ágo h. ev. egyetemes tanítóegyesűlet meg-
alakításának kérdése, azért Mayer József kötesei tanító foglalkozik vele.
Rámutat és eli téli az olyan n éz e te t , mely minentől idegenkedik, ami
nem tanítói, mely mindenkor az elnyomatás rémével küzd, Helyén lehet

. a félelem olt, ahol érdekösszeütközésről van sz ó, igenis nem áll ez akkor,
midőn az ágo h. ev. tanárok országos egyesülete hív- fel bennünket. Ha
azért vagyunk csak bizalmatlanok, mert a ta nár t astű le t magasabb műv el t-

ségü, ha félünk a lakájságtól, akkor hasonlítanánk azon po lg ár társhoz,
aki fél a kabátos embertől csa'k azért., mert kabátos. Bizzunk az ágo
hitv. ev. tanártestület evangeliomi müveltségében és csalatkozzunk !
Önállóságunkból még annyit sem ve sz ít het űnk , mintha az Országos
Tanít oeg y esűlet hez csatlakoznánk, mert az evang. egyesületben több
alkalom nyilik, hogy az állam most.oha bánásmódja ellen k ű zd hes sűn k.
Ne m az ér t sajá n lom a tanártestülethez va ló csatlakozást - mondja Mayer
József - mintha nekem is hizelegne, hogy esetleg tanár úrrrak sz ól íta-

nának, vagy annak néznének; ilyen kicsinyességet említeni és érvül fel-
hozni az ellenpárt részéről igen közönséges és ízléstelen volna. Ind it vá-

nyozom, határozza a k őr , hogy testületileg fog az orsz. tanáregyesület.
hez csatlakozni.

A k őr az indítványt elfogadta.

10. Szalay Lász ló magyarkéri tanító indítványozza, hogy kérjük
meg az egyházmegyét, főt. mélt. püspök urunkat, az összes tanító egye- .
sületeket, emeljenek szót mellettünk a mostoha bánásmód miatt, melyben
az állam részesít bennünket. A közoktatásügyi költségvetés tárgyalja a
lakbér rendezését, kérdés hány ev. tanító fogja azt élvezni, hiszen mind-
annyian természetben kapjuk a lakást. Követeljük továbbá, hogy fize.
tésünk az államiakkéval egyenlővé tétessék.

A k őr az indítványt· elfogadja azon k iig azf tássa l, hogy
a kántori választassék külőn, a tanítói fizetés legyen egyen.
lővé az államiakéval. Hogya kántoriakra kötelezett tanító
ugyanannyi fizetést kapjon mint a nem kántor, ez fölötte
sérelmes.

11, A siővidéki tanitóegylet határozati jovaslatot terjeszt agyülés
elé a ker. tanitóegyletre vonatkozólag: a) A ker. tanítóegyesület
elnöke tegyen lépéseket. hogya kerületi tanítóegylet a gyiiléseit min-
.de nkor olyan helyiségekben tarthassa meg, ahol másféle gyüléskedés-
nek nincs helye, továbbá akkor, midőn más a t ag ok at érdeklő gyülé.
sek nincsenek.

A kör a javaslatot elfogadja.
b) A k er ü let i t anít óg yűlés 'főbb ügyei előbb az egyházmegyei

tanltógyülések ütéseiu tárgyaItassanak és ezek tagjainak szavazati több-
sége leg y en a döntő a határozathozatalnál s ez a módosÍtandó alap-
sza b á lyo k ua is felveendő.

A k őr a' jayaslatot megáévá teszi azon módosítással,
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. hogy nem a k őr ők tagjainak szavazattöbbsége legyen a
döntő, hanem a tanítók őr ők nek mint testületeknek a szavazata.

c) A tanácskozási ügyrend szigora ne alkalmaztassék a jóindu-
latú felszólalókka 1 szemben, ha a gy üléseken szót erneln e k j több
szólásszabadság nyújtassék.

A k ő r magáévá teszi a javaslatot.

12. A sióvidéki t a nító eg ye sület határozati javaslatai. a segély-
egyletre vonatkozólag: a) Az egylet a seg€Jyalap évi jövedelméből
nem 70, hanem 90%-ot oszt ki évenként e-s csak lO%-ot tőkésít.

b) Ne csak a tanítóözvegyeknek adjunk. segélyt, hanem a sze-
rencsétlenség által sújtott tagoknak, valamint a tanítók tanuló gyer-
mekeinek.

c) A segély nagyságát az igazg: választm_ány állapi.tja meg, de
50 K-nál k ise bb, 100 K.nál nagyobb nem lehet.

d) Mindenkor csak a megelőző évi jövedelem 90% osztandó ki.

e) A segély kiosztásánál az nEötvös.i:l1ap" idevonatkozó szabály-
zatát átvesszük teljes eg észében,

f) A segélyek iránti kérvények idejében ki adatnak a titkárnak és
a mellékletek, a törzskönyv adatai és az egyházmegyei tan. egyletek
ajánlatai alapján javaslatot terjeszt az ig. választmány elé egy három.
tagú bizottság.

g) A kerületi tanító-egylet tagjainak törzskönyve oly módon vezet-
tessék, hogy minden tag k űlőn lapot kapjon, amelyen bevezettessék,
hogy az illető mióta tag) mikor fizette tagsági díjait s mely egylet útján,
kapott-e segélyt. mikor és mennyit.

A k őr a határozati javaslatokat magáévá teszi.

Mayer József,
egy 1. jegyző.

,

Jegyzőkönyv
felvétetett a vasi felső ágo hitv. evang. egyházmegyei tanít,óegyesület

1911. julius ő-én Felsölővőn tartott k őzg yűlésér öl;

Jelen volt 79 tag.

1. A "Jővel Szentlélek Úristen" eléneklése után Stettner Gyula
főesperesmondolt az oltár előtt, megható imát visszaemlékezve az
egyesület 25 éves fe nnál lá.sár a. lma után Zirmann La10s elnök szép
szavakkal 11yi.\.)3 meg a g:y\l\~st. Me\egen üdvöz\\ a szép szá~ban meg-
jelent tagokat Á? vendégeket az egyesület köszönetét fejezve ki Főes-
peres úr egnyitó imájáér t, Jelenti, hogy Kiss Gábor egyesületi
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aljegyző Debrecenben' tanfolyamot hallgat,kinek helyettesltésére fel-
kéretett Karner Mihály viIIámosi kartárs.

II. Ez elnöki megnyitó után Jakab Elek alelnök olvassa fel
•Visszatekintés az elmult 25 évre" cimü visszaemlékezését, A felolva-
sásban visszatekint az eg-yesület megalakitására, mely azelőtt 25 évvel
megindult a maga nemes utján ezen jelszóval : ~vallásos erkölcsös
népnevelés terjesztése, mely célját az egyesület mindig maga előtt
látta azóta is, s ma sem kell féltenünk a kitüzött zászlót az eleséstől.
Meleg szeretettel emlékezik meg a zászlótartókról és munkavezető
közkatonákról, kik k őzül a isteni gondviselés 35-öt hivott el ama jobb
hazáb-a, 8 le lk ész t, 5 tanárt és 22 tanít ót. 11 buzgó munkása az egye-
sületnek a nyugalom mez ejéröl figyeli a zászló mai lobogtatását, mig
31 tagtárs más. egyházmegyébe va ló k ől tezése, vagy lemondás folytán
vált meg az egyesülettől. Mig viszont ,az egyesület tagjainak száma
11 új tanerővel szaporodott. A zászlóvivő elnökei kőzül Stettner
Gyula főesperest és Ulreich Pál szentmihályi lelkészt ma is körünkben
tiszteljük, Az Úr legjobb áldásait kéri végszavaiban az egyesület
fejlődésére.

A közgyülés a meleg szeretettel hallgatott víssaatek in-
tésért felolvasónak őszinte köszönetet mond.

Ill. Elnök olvassa a mult egyesületi évről szó ló jelentését.
A kőzg yülés az elnöki, jelentést köszönettel tudomásul

veszi, örömmel értesül, hogy. egyesületünk a kerületi t. e.
választmány ban kél tagg,al lesz képviselve és hogy a ker.
t, e. alapszabályai revizió alá kerülnek. A tagokat kéri az
egyházker. t, e. tagsági é s segélyalapi díjaikat - me nny i.
ben még nem fizették - fizess ék be a köri pénztárak ba.
A közgyülés az egyházmegyei és egyházkerületi közgyülés
utján kéri a tandijkárpóllások méltányos, igazságos és gyors
k iutalásár, A közgyülés ez évközben elhalt Mühl Gottlieb
halála fölött őszinte mély fájdalmának ad kifejezést, emlékét
a jegyzőkönyvben megörökfti, s úgy ezen elköltözött család.
tagjainak, valamint Ebenspanger Sándor és Gusztáv, Varga
József és Cipott Géza tag társak nak, kik .egy.egy kedves
családtagot veszítettek el ae; évben, igaz részvérét fejezi ki.
A közgyülés Maar Lajos, Benedek Frigyes, Feiler János és
Ulreich Pál nyugalomba vonult tagoknak azt kivá~ja, hogy
pihenésük legyen. édes, és köztünk való idözésűk még hosszú,
Tudomásul veszi a közgyülés Zeller György, Böm Sándor és
Neber Károly eg y esületün kb öl való távozását. Szívböl
köszönti az új tagokat: Polster Reinhold Nándor határfői,
Feiler Jenő v ár ossza lo nak i, Br uck ner János fetsöör i.Wend lln
György és Klenner Rezső aJhói, Pummer Ernő ör ibűk k ősdi,

. Frattner Má,. s vasfar kasfa lvi és Neubauer János vasdobrai
tanítókat. Tu ornásul veszi a köz~yülés a II. kör alelnök ének
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Ziermann Mihály és Sup per Károly és elnökének Ziermann
Lajos, valamint a IV. kör alelnökének Laschober Samu
lemondását, utódjaikat Ziermann Mihály ali. kör elnökét,
Kiss Gábor a IV. k őr alelnökét, Kirnbauer János IV. kör
elnökát, és Karner János a IV. kör alelnökét üdvözli mükö-
désükre Isten gazdag áldását kéri. -

V. Elnök az egyházi ,alkotmány 112. S. c. p., valamint az egy~·
házkerületi pályarendelet V. szakasza, ugyancsak a mult évi egyházker.
jzőkönyv o. p. értelmében felszólítja a k őzg yűlést az egyházkerületi
k ö agyülésre 2 tanító képviselő választására.

A közgyülésen jelenlévő61 szavazatképes tag egyhangu-
lag Szigethy Dénes .répce lak i és Benedek Vince győri
tanitóra adja le szavazatát, úgy hogy ezekre egyesületünk
részéről 61-61 szavazat esett. '

VII. A közgyü1és meghallgatja ezután Karner József drumolyi
kartárs •Welche sind die wichtigsten Erfordernisse bei Heranbildung
'unserer Jugend, bes~nders in der Jetztzeit, II Kiss Gábor .a magyar-
országi tanitóegyesületek országos szövetségének munkaprograrnmja''
cimü munkáit, '-

A közgyülés előbbiért köszönetét fejezi ki, Kiss Gábor
munkájának nagy részét szinte elismeréssel fogadja, de azon
részeit, melyekben a lelkészek és tanítók kőz ti viszonyt 'raj-
zolja, egészen ferdének és a mi egyházmegyénkben nem
zólétenek ekinti.

A) a föpénztár bevételei
vagyon kimutatás

B) a segélypénztár bevételei
vagyonkimutatás
hátralék

92'98 K
146·80 K
67·- K

'1058'70 K
5·20 K,.

A közgyülés a pénztáros éseaámvevö jelentését k ősző-
nettel tudomásul veszi s nekik a felmentést - a fenntartan-
dók fenntartásával - megadja.

IX. Indítványok:
a) A Zsedényi jutalom elnyerésére a II. kör Ziermann Mihá ly

öribükkösdi tanítot ajánlja.
Az egyházmegyei tanítóegyesület a II. kör ajánlatát

elfogadja, és azt az egyházmegyei közgyülés elé terjeszteni
határozza.

b) Hammer Gyula segélya lapl segélykiosatásokra vona-tkozó indít-
ványát az egyes körök tárgyalták.

A közgyülés az egyes körök javaslatait összevonva,
következő pontokban állapodott meg.

1. A vasi felső ágo h, ev. egyházmegyei tanítöegyesület
kebelében fennálló tanítói segélyalap javára minden egyház-

/
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megyebeli. tanító évi 50 f t~gsági díjat fizet, hoz.z ács at o l tat-
ván ezen segélyalap a la ptö k éjéhe z a netaláni e célu alapít-
ványok és adományok is.

2. A segélyalapot - mint kezelöbizottság - az egy-
házmegyei tanító-egyesület tisztikara keteli s műk ő désér ö l
évenként az egyesületi közgyülésnek jelentést tesz.

3. A segélyalapból . való segélyezés megkezdődik, mi-
helyt az alaptőke 1000 (ezer) korona összegre emelkedik.

4. Minden özvegy, árva s a sors keze által sújtott és
rnunkaszéptelenné vált egyesületi tag húzza a neki évről.
évre megszavazott segélypénzt. A kérvényt a választmányi
gyülés előtt terjessze be a kőzgyülésnek. .

5. A rendelkezésre álló _ évről évre változható seg-ély-
összeg utólagosan, a mindenkori évi rendes közgyülés után
s napra az igényjogosu ltnak megküldendő.

6. Az egyházmegyei t, egyesületnek i::, ennek folyo-
mányaként a segélyalap kezelőbizottságának is megszünése
esetében a segélyalap kezelése az egyházmegyei kőzgyülésq
száll annak kötelezettsége mellett, hogy mindenkoron a jelen
alapszabályok ban foglalt határözmányok érvényesüljenek s
segélyek kiosztásánál.

c) A segélyalap segélyezése ez évben vevén kezdetét segélyért.
Taucher Károly velegei kartárs adott be kérvényt.

A k őzg , ülés a kérvénynek helyt adván, ezen első
segélyt Taucrier Károlynak engedélyezi.

d) A tanítók szolgálati sz a bá ly re nd e le t tervezete a népiskolai
bizottság ülésén lesz megvitatva.

e) Sass István ker. t. e. elnökének indítványát a kőszegi leány.
nevelő intézetben létesítendő tanítói alapra vonatkozólag azt elnök a

tagok meleg figyelmébe ajánlja.
f) A sióvidék i tanít óeg y esiilet inditváuy á ra vonatkozMag a k őz-

gyülés az I. k őr ajánlata alapján azt egészében elfogadja, de
mégis a II. pont kihagyásával.

g) A magyarországi tanítók országos szövetségének munka pr o ,
grammjával kapcsolatban ill. az odavaló belépési felhivásra közgyülés

elhatározza, hogy egye5ületünk, mint egyesüle! jelenleg sem
az. orsz. sz ővetség be sem az evang. tanáregyesületbe nem
lép be, de az egyes tagoknak ajánlja a belépést.

h) 1. k őr indítványozza, kéressék meg az egyházmegye az évzáró-
vizsgák időtartomának két órában, való megáliapítására.

Mint hog y ez az egyes iskolaszék ek ill. iskolaszéki
elnökök hatáskörébe tartozik, a közgyülés felette napi-
rendre tér.

i) 1. k ő r. indítványozza, hogy ~yülési k ő ltség ek 4 kor oná.ná l na-
gyoQb összegben állapfttassanak ll!e~.
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Minthog y a lapszubálya ink 6. §. szerint a tanítónak joga
van fuvar és napidíjat kérni ezen indítvány .tá rg yta lan.

j) Ill. kör. a lemondott iskola vizsgáló bizottság tagjatúl ajánlja
Beyer Teofilt, dr. Schneller A urélt és Hammer Gyulát,

Mivel az i;kolavizsgáló bizottságok megválasztása . az
egyházmegyei közgyülés dolga, ezen indítvány is tárgytalan.

X Ziermann Lajos elnök megköszönve a kőzg yülésnek a tisztik~r
iránt viselt bizalrnát, bejelenti a tisztikar lemondását.

A közgyülés Zier mann Lajos eIn k " és Jakab Elek al-
el nő k nek szeretettel és búzgó munkássággal teljesített fára.
dozásukért jegyzőkönyvileg hálás k ősz őnetet mon d.

Elnöknek egyhangulag meg v á la sztja Karner Frigyes
k ösz ep i, alelnöknek Zipser Róbert fe lsöl ővöi kartársakat.
A többi tisztviselők újból felkérettek tísztjeik viselésére.

Több tárgy nem lévén, a .Maradj meg kegyelmeddel" c. énekkel
és búzgó imával agyülés bez áratot t.

Németh Ferenc,
főjegyző.

A külső somogyi ev. tanítóegyesület közgyülésének
jeg yzűkörryvéböt,' (1911. jún. 26., Ibarosberény.j]

Jelen vannak : Héricz Sándor e. elnök, S11SS István, Mikler Győző,
Héricz Zsigmond, Zábórszky Kálmán, Horváth Mihály, Simon Zsigmond,
Németh István, Teke Lajos, Simon 'Jenő, Novak Elek, Bínozi Dániel,
Németh Sándor, Wölfel Gyula, Csatáry Kálmán. Fuchs Pál egyesületi
tagok, Borbély Gyula ev. lelkész és Hérioz Jenő okI. tanító, mint vendégek.

3. Elnök' terjeszti elő jelentését, malyben a uiult gyülésen történt
mégbizatásai, egyesületünk ügyei, a népoktatásügy jelen helyzete és teen-
dőink felől röviden referal és adja elő nézeteít.

Kapcsolatosan szölott a M. O. T. E. O. Sz, tevékenységér@l,· s
arról a nagy mozgalomról, mely az ország tanítósága kerében a taníték
anyagi helyzetének megoldása körül felmérült. Néhány rövid vonással kitér
il 'kultusz tárca tárgyaJásá kö: üt elhangzott. felelős és felelőtlen, de ránk
nézve igen tanulságos kijelentések re, melyeknek megjegyzését s azokból a
tanulságoknak levonasát az egyesület tagjáinak szintén figyelmébe ajánlja.
Felhívja az egyesületet az önzetlenül és férfias bátorsággal küzdö Orsz
Szevetség kebelében a teendők nek támogatására,· rnely teendőknek a szö-
vetség 'hivatalos lapjábóJ .- a 'I'anítóból- -. leendő felolvasását és tudo-
másul vételét kéri. Ennek megtörténte után szóvá teszi aZOIl tarthatatlan
helyzetet, amely szerint az egyesület egyes tagjai a mult tanévi tandíj-
kárpótlási összeget még most sem kapták meg.

Folemlíti 'még azon köztudomasu, nyilvános tényt, hogy az Evang
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Népiskola cimű folyőíratba az egyesületnek egy tagja a mult gyülésről
névtelenül egy szándékosan piszkálődó, sértegető közleményt küldött be,
mely közlemény még adatainak teljes valósaga esetén .ís - holott az
csak némi kis részben áll meg - teljesen szembe helyezkedett a jö ér-
zés és ízlés követelményeivel. Kérdi az egyesületi gyülést, mí a nézéte e
tekintetben ~

A gyülés Simon' Jenő tilgtál'snak rövid indítvanya és magának a
kérdéses közlemény egyes tételeinrk az egyes. elnöke által történt ismer-
tetése után, Sass István tagtársnak ellenkező felszólalásával szemben, a
magát megnevezni nem ak aró névtelen tudósnőt jegyzőkönyvileg gyáva
egyénnek minősíti és meggondolatlan csipkedéseiből folyó sotromba tudó-
sításában foglalt piszkolódását megbotránkozással utasítja vissza.

Elnöknek jelentéséért a gyülés jegyzőkönyvileg elismerést szavasz.
4. Az elnöki jelentésból kifolyólag agyülés megkeresni határozza

az egyh.-mf'gyei közgyülést a még el nem intézett tandíj kárpótlások
ügyében, felkérve azt arra, hogy azon egy.bázközségeket, ahol a tandíj-
kárpótlás a mult tanévre még nem történt meg,' utasítsa a tanítöiknak
díjlevélileg biztosított tanításdíjaknak haladéktalan kifízetésére, az állami,
tandíjpótló összeg kiutalásának pedig szorgalmuzására. .

5. Binczy Dániel tagnak ll. szőlőmívelésrél előadott alapos tanul-
mányu és időszerű vonatkozásokkal kellőleg kibővített előadása elismerő
köszönetben részesü It. ' .

6. Ezután a M. O. T.' E. O. Szövetségének f. évi tételei közül az
e. elnöke li tanítók anyagi helyzetének kérdését ismertette, aminek alap.
ján a gyülés teljes egészében elfogadja a Szövetség által felállított köve-

. teléseket •. Ezek közül első sorban kivánja, hogya felek. isk. tanító fize-
tése az államiakéval egyenlővé tétessék, - a kantori járulék a tanítói
fizetésbe be ne számfttasék és (pötjaváslatul) határozatát kivánja, hogy a
tanítói nyngdíjtörvény a legsulyosabban érzett, ismeretes sérelmek eloszla-
tásá'lal noveHáris uton szintén l'endeztessék. Mely határozati javaslatokat
illetőleg az egyesület elnöke a »Tanító« cimü lapban már előzőleg rész-
letesebben kifejtvén. a gyülés azokat egészében magáévá teszi.

7. Németh Sándor tagtárs a felállítani szándékolt Magyat'ol'szági
\ anítók bankja és a Tanügyi Közigazgatás szaksze~'üsítése cim~ tétel.eb?l
tartott szélesebb tájékozottságú, lendületes előadást, s elf~~a~asl:aaJá~))a
a Il-ik tételnek az Orsz. Szövetség f. évi közgyüléséll leendő targyalasá-
Bak javaslatát.
. Mindkét elöadás élénk hozzászólások után javaslataikkal elfogadtatott.

8. A' kitüzött 'tárgysorozat szerint Simon Jenő és Horváth, ~ibály
elöterjesztéseik alapján hosszabb víta indult me~ az Orsz. Ev. tamtoe~ye-
sírlet ügye körül, melynek végeredménye odajutott, hogy az 0I'sza,?,os
pgyesületnek önálló és független alapo~való életrek.~ltése az egy~sulet
l~gj~inak. általános óhaja ugyan, de rsivel az egyesuletne.k 9 ta,gJa az
Or~í'. Ev tanáregyesületbe leendő belépési nyilatkozatát Sass Istvan volt, '



ügyvelető elnöknek felhivására annak idején bejelentette, az Önálló meg-
alakulás mellett csak 7 tag szavazhatott.

9. Az egyházkerületi tanítók részéről a ker. gyülésre küldhető két
tanítőképviselőt illetőleg az egyesület: Benedek Vince győri és Roth Kál-
mán uraiűjfalui tanítókra adja jelenlevő 16 tagjának egyhangu szavazatát.

10 A f. évi egy bázmegyei gyűlésre az egyesület képviselőjéűl :
Binczy Dánielvései tanílót küldi ki.

12. Tudomásul vétettek az egyesületi elnökséghez intézett hatósági
felhivások, egyesületi átiratok.

a) Ezek közül a sióvidéki ev. tan. e. elnökségének 25. jan. 1911.
szám alatt a kel', tan. egyesület vezetése, annak segélyesetésa körült .
kivánaliuait méltánylólag osztva, a gyülés kifejezi, hogy a nevezett testi
véregyesület azoknak a ker. tan. egyesületi gy ülésen igyekezzék érvény-
szerezni.

e) Pontonként tárgyalás alá vétetett: Az ágo hitv. ev. egybáz elemi
népiskolai tanítóinak szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendelet ter-
vezete,' melyre vonatkozólag a múlt évi Egyet. gyűlés jkve 83. pontja
értelmében az észrevételek és változtatást kivánó módosítások (melyek kö-
zül jelentékenyebbek: a 11.. 23., 28, 29., 30., 32., 35., 45., 46.
pontoknál fordulnak elő, megálIapíttatván, azok az illetékes helyre felter-
jesztetnek.

13. A f. évben tartandó Orsz. Szövetségi gyülésen egyesületünket -
- mint az ottani megjelenésre önként vállalkozott tag - Sass István
fogja képviselni; egyebek ben . pedig felhívatnak az egyesület tagjai a
nevezett gyülésen minél számosabban megjelenni.

14. A Zsedényi-Iéle ösztöndíjat illetőleg az egyesület elnöke sor-
rendi nyilvántartás vezetésével bizatik meg.

15. Ugyan ilyen sorrendi nyilvántartás megállapítása határoztatott
el az isk. vizsgáló tanítók kijelölése, ajánlása tekintetében is. - Itt a
jövő ciklusra ezen megbizatásra: Bíoozy Dániel és Hériez Sándor ajánl-
tatnak az egyh. megyeí gyülésnek.

. 16. Az inditványok során:
a) Sass István megfelelő indokokkal javasolja, hogya feloszlatandó

egyesületi könyvtárunk ért befolyó jövödelem 1/2 részben az eszköz lendő
gyűjtéssel együtt adassék oda a kőszegi felsőbb-leényiskolában tanuló
tanítólánykák segélyezésére szolgálandó alap gyarapítására, 1/2 részben
pedig adassék Pohánka Margit, néhai liszöi tanító árvájának a > Harang-
szó« cimű lapban megjelent mély érzésű, az isteni gondviselésben meg-
nyugvást kifejezö, hangulatos, szép kis versének méltatásául. - Egyhan-
gulag elfogadtatott. .

b) Szébahozatal folytán a gyűlés megkeresni. határozza. az egyház-
megyei közgyülést, hogy a mennyiben az a rég-ebbi gyakorlat, amely
szeriut az egy~ázmegyei gyüléseken az egyházmegye minden tanítója
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résztvehetett, változást szenvedett, hasson oda, hogy a nevezett gyülésekre
az egyház községek minden tanítója, habár nem is mint rendes tag, de

- legalább jegyzőkönyvi kivonattal kikiildessék.
19. Elnök ezután a terjedelmes targysorozaüal szemben a tagok

élénk érdeklődését és az, ugyancsak. hosszúra nyult gyülési idő alatt ta-
nusított kitartó tűrelmét megköszönve s egyben az egyesület tagjainak a
legkellemesebb szünidőt óhajtva, a gyűlést bezárja.

Jegyezte: Héricz Zs!gmond,
e. fjegzzö.

Héricz Sándor,
e. elnök.

A vasi közép ágo h, ev. egyházm.egyei tanÍtó egyesület
közgyüléséröl.

Tanítóegyesülelünk idei közgyülését Muraszombatban tartotta meg
junius 27·én. A mi egyházmegyénkben két tanítóegyesület volt: a mllgyar
és vendvidéki. A mult évben a két egyesület összeolvadt s az idén tar-
totta meg első közgyülését. Örömmel indultunk utra mi magyarvidékiek
már 26-án, hogy idején megérkeshessünk a vendvidék nem valami gyor-
san járó vioinálisán, Egy kicsit meg is tört' bennünket az 5 órai utazés •

. Ej pedig de nincs okunk a panaszra, ha elgondoljuk, hogy ezelőtt mindig
a vendvidékieknek kellett eljönni az esperesi gyülésekre a magyar vidékre
Körrnendre. vagy Szombathelyre' s a nagy utat kocsin kellett megtenniök
meglehetős görbe utakon,' Vagy még' mennyivel rosszabb dolguk volt
azoknak a l'ég elporladt, buzgó vendéknek, kik, az üldözések korában,
napokig utaztak, hogy itt a mi kis íalunkban (Nemescsö) hallgathassák I

ar, Isten igéjét. .
Másnap junius 27·én tartotta meg egyesületünk közgyülését a pom-

pás uj templomban. Jelen volt egvesületünk, 38 tagja, továbbá Nt. Kund
Sámuel esperes ur, Kap! Béla, Zongor Béla, Darvas Aladár, Helner Géza
lelkészek, Molitórisz Jenő, Titán Iván, Vértes Sándor, Faludi János áll.
tanítók stb.

Kovács István muraszombati lelkész buzgó imája után Horeczky Gy.
egyesületi elnök nyitotta meg a gyűlést szép beszéd kiséreteben. Követ-
kezett az elnöki jelentés. melyben elnökünk első sorban is történeti vissza-
tekintéssei ismertette egyesiiletiink 50 éves muttját, megemlékezve az
uttörökről is, akik már 1847·ben megalakították a soproni és vasmegyei
ev. tanítók egyesülerét. A 48-49-iki események azonban szétszórták az
egyesületet s hamarosan nem is tudott ujra llIegala.kulni, mert még az
egy ház is bizal tnatla Ilsággal nézte a tanító k szerveskedését. 1 861· ben
mégis·. megalakult a tanítóegyesület Nemesescban Csaply István meszleui
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lelkész elnökléte mellett. At: egyházmegye ekkor már dicsérettel helyeselte
a megalakulast és a népoktatás emelését remélve tőle, az összes tanítókat
kötelezte II belépésre. Osatlakozott a kemenesaljai egy hazmegye is. Kör-
menden megalkották az alapszabályok at s megvetették alapját a mai
gazdag' könyvtárnak. - Érdekes, hogy kezdetben II vendvidéki tanítók is
beletartoztak az egyesületbe, de II nagy távolság s a rossz közlekedés
arra kényszerítette' őket, bogy külön kört alakítsanak, amely kör most,
50 év mulva, egyesült ismét az anyakérrel. AJ. egyesület elnökei
voltak Poszvék Sándor meszleni lelkész, Kiss Imre uraiujfalui lelkész,
Éder József nemesesői lelkész, Sehranz János volt körmendi tnnítö s a

_ legutóbbi 6 ev óta Horeczky Gyula osauigi tanító, kik mindannyian nemes
ambicióval s szakavatott kezekkel vszették az egyesület ügyeit.

A közgyülés lelkes éljenzéesel fogadta az érdekes és tanulságos meg-
emlékezést s köszönetet mondott azért a gondosságért is, amellyel elnök
jelentését ez évben ,is összeállította. A közgyülés fontosabb tárgyai ezután
a következők voltak.

Az egyesülés követelte uj alapszabályokat véglegesen megállapítta a
közgyülés s jováhagyás végett fel terjesztette az egyházi felsőbbséghez.

Sass István leveléből örömmel értesült egyesületünk arról, hogy az
elnökséget az egyhazkerületi Tanítóegyesületnél ujból elfogadta. Arról
ellenben sajnálattal vettünk tudomást, hogy sokan még nem ,kapták meg

. tandíjváltságukat. Egyesületünk felkérni határozta az egyházm közgyülést,
hogy a tényekre hivatkozással, tegyen fölterjesztést ar. egyházkerületi- köz-
gyüléshez a sérelmes ügy gyors megszűntetése tárgyában.

. . ,
A kÖ:lzegi leányiskolanal létesítendő alap javara egyesületunk meg-

szavazott 10 évre, évi 10 koronát.
A szolgálati viszonyaink at szabályozó egyetemes .szabaiyrendelet ter-

vezetet Nagy Bálint ismertette s azt néhány kisebb módosítással elfogadta
egyesületünk.

Az országos ev. tanítóegyesület ügyére vonatkozóan' közgyülésünk,
beható víta után; úgy határozott, hogy tudomásul vette az orsz. tanár-
egyesületben a tanítói szakosztály megalakulását s ajánlotta a tömeges
belépést. -

A siovidéki tanítóegyesület _határozati javaslataira nézve határozata a
következö egyesületünknek:

Az 1., 1. a) b) pontok al itt ti javaslat elfogadható, a 2.,
3-ik pontok felett pedig napirendre tért.

A II" 1. pontra kimondta, hogy továbbra is maradjon
meg a 70%-lék .. A 2., 3. poutra nézve az eddigi gyakorlat
tartandó fenn. A 4.. és 5. pont tárgytalan, a B-ik pedig val-
tozatlannl hagyandó. .

A' 7-ik pontban, javasolt 3 új rovat a törzskönyvbe fel-o
vehető.

I
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A"jövő tanévi tananyag megállapítása, a pénztárosi és könyvtarosi
jelentések tudomásulvétele után, az egyházmegyei közgyülésre kiküldte
egyesületünk képviselókül Badies Ádám és Ruzsa Ferenc tagtarsakat. Az
egyházkerületi közgyülésre 39-39 szavazattal Horeczky Gyula és Benedek
Vince küldettek ki.

A Rupprecht Tassiló-féle alap kamatait ez évre Asbóth József @ri-
lllagyarósdi kartársnak szavazta meg egyesületunk.

Végül Csizmadia Pálnak fogadtatott el a következő indítványa:
Kéressék meg az egyházkerüiet oly határozat hozatalára, mely szerint
minden tanítónak fizetését 35 évi szolgálat után emelje fel az rgJház-
kerület 400 koronával s ez által tegye lehetövé, hogy fizetésük az állami
tanítókéval egyenlő legyen, moly fizetés javítás a nyugdíjba is beszauiít-
tatvan, a gyáurolda megszüntetése által okozott vesztesség kárpótoltatnék.

. Egyesületunk körében az elmult évben a következő változások for-
dultak elő: elhaltak Somogyi Lajos és ifju Lórántfi Lajos tagtársak. uj
tagok ul beléptek: Somogyi Béla szarvaskendi, Széles Gyula közsegdorosz-
löi, Osváth Sándor és Nika Lajos battyándi, Dávid János könnendi, Cserni
Károly csalogányi, Ruzsáné Tomka Gizella muraszombati tanítók, illetve
tanítöuő és Zongor Béla uraiujfalui lelkész ur. Badics Ádám,

egyesület jegyző.

V egyes e k.
. Gyászhfr. Sebestyén Gyula kir. tanácsos, az áll. tanítóképző- intézetek orszá·

gos szakfelügyeléje. az ersz. közoktatási tanács előadötanáesosa, ev. egyházunk
.buzg6 híve f. é. julius hó 5.-én Pestszentlörincen jobblétre szenderült. A nevelés
magasztos eszményeiért szöval tettel és irásban küzdve, fenkölt szellemének örök
emléket á1'1ított hazai tanügyünk történetében. Példás egyén ségének em léke min-
denker élni fog közüttünk, - Pap Ferenc, nyug. kemenesmagasii tanító, a kivál6
pedagogus, kinek n ve kélönösen Kemenesalja népoktatásügyével. mint annak egyik,
elsőrendü munkásáé, oly szorosan összeforrott, a jól megérdemelt nyugalmat nem
sokáig élvezhette, t. é. jul. h6 22·én, 70 éves korábau elhunyt. Pap Ferenc a
kemenesmagasii ágo hitv, evang. gyülekezetnek 42. éven át volt tanítója, a keme-
nesaljai ágo hitv. ev. tanít6egyesület egyik alapit6ja, vezetője a fáradhatatlan mun-
kása, az egyházmegyének egykori törvényszéki birája, az ágo hi tv. evang. egyház-
kerület népiskolaiigyi bizottsági tagja volt. Temetése a hivek s tanít6társai nagy
részvéte mellett julius 23-áll ment végbe Az Urban elhunyt nagy eszmékért lel-
kesült nemesen küzd6tt. - Áldái'i emlékére!

Meg~ívó. A dunanántúli ágost. h.tv. evang. 'egyházkerületi tanító-egyesület
a Il l, rendes közgyülését 1911. augusztu; h6 8· án délután 3 órakor Szombathe,
lyen, a vármegyeház gyüléstermében tartja meg, a melyre az egyesület összes tag-
jait s a tanügy barátait tisztelettel meghivom. A közgyülés tárgysorozata. 1. A
közgyüléa megalakulása, megnyitása és a jegyzőkönyvet hitelesitö bizottság meg-
vál-sztása. 2. Elnöki jelentés. 3. A lemondás folytán megüresedett fő- és aljegy-
ző! állás b-töltése. 4. Az igazgatö-választmáuyban lemondás folytán megür-sedett
egy helynek, és az 1909. évi közgyűlési jegyzőkilnyv XVIII. 4. b) pontja a'atti
határozat értelmében bet Itendő öt, iletve három rendes és két póttagnak meg-
vála ztása. (Rendes tag választandó a Vasi fe'ső egyh. m. taní 6egyesületből kettő,
a Bakonyvidéki egyesületből E'gy, a Somogyi egyházmegyei egyesülétbfil egy, a

; Mecsekvidéki egy.esületből egy és a Balatonvidéki egyesületból egy.) 5. Az alap-
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szabályok m6dositása. Előad6: Suster Dániel, Pápa, 6. A tanítök fizetésrendezése.
Előadó: M. Nagy Bálint, Nádasd. 7. Az ágo h. ev. tanítók szolgálati viszonyait
meghatároz6 ssabályrendelet tervezete. Előadó: Koczor Márton, Als6ság. 8. A
selyemtenyé-ztés megkedveltetése népünkkel. Előad6: Kiss Gábor, Felsőőr 9. A
pályamunk I biráló-bizottság jeleutése, és a pályadijnyertes munka felolvasása Elő-
ad6: Benedek Vince, Győr. 10. Pénztáros jelentése. Előadó: Farkas György, Zsebe-
háza. ll. Számvevő jelenté-é és a jövö évi költséaelőirányzat beterje-ztése. Elő-
ad6: R6th Ká mán, Uraiujfalu. 12. S•..gélyezések. Előad6: R6th Kálmán, Uraiujfalu.
13. Inditványok. A 8i6-vidéki egyesület inditványa: a) A tanácskozási ügyrend
betartása tárgyában. b) Az ágost. hi tv. ev. tanít6k orsz. egyesülete üsyében. c) Az
egyh. ker. tanító-egyesület Segélyalapi szaháyzatának mödositása ügyében. Az igaz-
gató választmány tagjait telkérem. hogya közgyülést megelőzőleg délelőtt 10 óra-
kor a vármegyeház közgyülési termében tartand6 igasguté-választmányi gyülésen
megjelenni sziveskedjenek Surd, 1911. julius h6 6-án. 8ilSS István, elnök.

30 éves tálálkozó. A soproni ev tanít 6képző-intézet azon volt növendékei
kik 1881·ben tettek képesítö vizsgálatot, még mint a 3 évolyamű intézt ut61só
csapatja, f. é. julius h6 6-án az intézet falai közt b.irátságos összejövetelt tartot-
tak s ez alkalommal "a soproni ev, te nítóképzfí-inléaet volt növendékeinek talál-
koz6i alapítványa" címmel alapítványt i'l létesítettek. Lapunk legközelebbi száma
mindenről bővebben beszámol.

10 éves találkozó. Horváth János evang. tanító (V.dosfa, Sopronmegye)
ezuton is tudomására hozza iskolatársainak, kik 1901-ben nyertek képesítést, hogya
Sopronban tartandó 10 éves találkozót augusztus ~4-re tűzte ki a rendező-bizottság.

A Gömöri ÁHE Egyházmegye Tanftóegyesülete 1911. évi julius h6 25-én
Jolsván tartotta Xll-ik évi rendes k özgyülését A közgyülés tárgysorozata volt:
1. "Erős vár a mi Istenünk" éneklése, orgona kisérettel. 2. A gy ülés megnyitása.
Elnöki jelentések. 3. Főjegyzői jelentés; mult évi közgyülés és a választmány
jegyzőkönyveinek felolvasása, hitelesitése. 4. Emlékb, széd. Az egyesület mult évben
elhalt tagjairól. '1'artott:l Polcz J6zsef. 5. "Tiizbiztonsági szabály tervezet" röl szóló
vélemény. Előadta Martoll Gyula 6. "Szolgáiati pragmatika" ismertetése. Előadta
Mathaeidesz Ákos. 7. Pénztári jelentés; mult évi számadás, f. évi költségvetés.
Bemutatta Galkó Pál. 8. Az esp. éR kerületi gyűlésekre szól6 hiküldetés ügye.
9. Tisztujitás. 80. Inditványok. 11. A gyülés befejezése, Himnusz eléneklése.

Kimutatás. A folyó évi junius 14-iki kimutatás óta fizettek a dunántúli
taníté-egyesület pénztarába :

1. A soproni alsó egyházmegyei tanítóegyesület 1011. évre' .
2. Kemenesaljai" ,,1910. ~
3. Soproni felső. ,,1911 .. "
4. Balatonvidéki tanit6egyesület 1910. "
6. Bakonyvidéki • 1911.
6. Balatonvidéki tan-egyl. a kőszegi leányiskolára .

Összeg •

52· kor,
78 "
12 ,;
40 "
40 "
10 •

292 kor.
Zsebeháza, 1911. julius 29.

Farkas György,
pénztáros.



A Franlcltn-Tár-sutat kiadásúban Budapesten
(IV., Egyetem-utca 4.\ megjelent:

AZ

]~VANGELII(US NÉPISI(O-LA
}(ű-\ YVEI

A dunántuli ágo hitv. evang. cgyházli.crűlct által
clfogadva és ajánlva.

/

-Az osztatlan ev. népiskolák szamá ra
KAPI GYULA és PAPP JÓZSEF. Ábécé és olvasókönyv. Ötödik

kiadás. Kötve., . ._ ._ ._ ,, . ". _'0 __ ,,_ 50 fillér.
A miniszteri engedélyezés száma: '1'104.87/19119.

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

A míntsztert enqedétyezés száma: -l39J52/'19G7.

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

A mtntsztei-í engedélyezés száma: '139052/'1907.

- Lesebuch fül' die II. und Ill. Klasse. Nach dem ungarischen:
Lesebuch deutsch bearbeitet von KAHLFnüHwIHTH. Zweile, nach
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér,

Az osztott ev. népiskolák számára
KAPI GYULAés PAPP JÓZSEF. Olvasókönyv a II. osztály számára. ,

Kötve _. ._.. __ ._.. "" ._ .__ . 68 fillér,

, Ugyanaz
«
«

a nt. osztály számára.; - -) Ezek a kőtetek
a IV. « « _ _ szűkség sz erint fognak

az ViV!. « CI. _ _ _ megjelenni.

Tankönyvül való alkalmazás céljából sztvesen küldünk mutatvány-
példányt míndazoknak, kik eztránt levelezőlapon hozzúnk fordulnak.

{
) -

I



~~~~~~~~~~~~~~~~~

I.Kapi Gyul~ és Papp Jó:z:sef ~
'rMJ könyvei mm
~ ~!ml az evang. népiskolák számára: @!J

~ ~béce és ol'V'asók:öny~. mm
j~ ~!iiiJ Ötödik kiadás. -.- Ára. kötve 50 fillér. @!Jm Ministerileg engedélyezve az evang. népiskolák számára frIDJ
;i1!:U 116, 487/1909. sz. a. Illiil
m ~
rmu Ol 'V". asókö·n ~.,..V'"'_ ~
~ ~ ~
~ Az evang. népiskola ll. és lll. osztálya számára. frIDJ
lf1W Tizenkettedik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. - Ara kötve 80 fill. ~
JJril Ministerileg engedélyezve az evang. népiskolák számára @!J
:~. 139, 052/1909. sz. a. ~

m Ol"Vasó- és tank:öny-"V. I
nw Az evang. népiskola IV., V. és VI. osztálya számára. IWfI
J3iI Tizenegyedik javított az új tantervhez alkalmazott kiadás. - flillJm Ára kötve 1 korona 80 fillér. fr[!]
illi\! Ministerileg .engedélyezve az evang. népiskolák számára 00]
!fM 139, 052/1909. sz. a. ~

.~ flillJ
~, E régóta bevált tankönyveket a dunántuti és a bányai ágo hitv. lliiil
!ffil evang. egyházkerület elfogadta és ajánlotta. @!J
:~ Kitünő paedagogiai kidolgozásuk s a segitségükkel elért jó tanítási ered- mrli
"'" I mények révén az evangelikus népiskolák Iegnépszerűbb tanköuyveivé lettek BI elterjedtségük egyre fokozódik. !ffilJ
~ Fali olvasótáblákat I-XXIII. ingyen szállít a kiadó- mm
;iilJ,~ hivatal ntinden iskolá~ak, mely a könyveket tankönyv Ol lill11
.~ - --- bevezeti.@!J

~ ~

I Fran.klin.-társula t FrIDl
~ Budapest, IV., Egyetem-utca 4. Frml

I Kaphatók tllinden könyvkereskedésben. Frml

~~~~~~~~~~~~~~~~~



.'Amerikai C OTT A G ,E-~zivólégrendszerü

HARMONIUMOKAT
valamint európai rendszer szerint
= legolcsóbban szállit ='

PAJKR REZSŐ és TS.A
BUDAPEST, .

X" Delej-utca 25. szám (TisztviseJötelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek. )

Ára 180 K-tól fölfelé, Részletfizetések 8.- K-tól fölfelé.
5 évi jótállás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás.

12-5 Bérmentes szállítás az utolsó vasuti állornásig.
'Pedálos harmoníum ok mindkét reudsaer szerint és minden nagyságban pontos orgona·--=- méretekkel templomok, szemináriumok részé re IÍs mint gyakorló orgonák. -=--
======= Tanerőknek külön százalék-engedmény. =======

Mühle kertészeti értesítöje
az összes rnagféJékről, gyürnölcs- és díszfá kr ót, szarnócákról, rózsákról,

virághagyrnákról, virágnövényekről, 10-7
és a kertészkedés szakmájába vágó összes cikkekről

épen mnst jelent meg.
Ezen elegáns árjegyzék mint kézikönyv megbecsülhetetlen értékü minden kert-
tulajdonos részére, a mennyiben megismerkedteti vele a kerteszet összes

,újltásait és temérdek tanáccsal jár kezére.
Ingyen és bérmentve küldi:

J!v.:t"Ö'":S::LE ..Á.EJ? ..Á.D.. Ter.o.esvá.:r
magkereskedés, kertészeti nagy telep, fa- és rózsaiskola.

E S2 5"2 SE S'2 52 SE SE s'

'252 S5 25 25 252? S2 5
Alapittatott: '1867. évben .

.A.N G S T E B Je é sF I .A.
orgona- és harrnon iurri gyár PÉCSETT.

Elektromos és fujtatógépek. - Légnyomatu és elektromos berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O r gon á k, har m o ~ ium Q k
legtökéletesebb kivitelben.

Mindennemű javitásokat, hangolásokat s
átépitéseket olcsón elv.állalunk.

Árjegyzéket. kivánatra ingyen küldünk.


