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XXIII. évfolyam. SOPRON, 1911. szept-okt; hó. 9. és 10. szám .

•
Újabb kiáltó szó az orsz. ev, tanító egyesület

,érdekében, ' " ,
, '

piros ragyogással virradt föl a reggel Szombathely
augusztus 8, ~n, a dunántúli kerületi tanítóegyesület népes és tekintél
közgyütéséuek 'napján. Vajha ig'llzin hajnala. lenne az evangelikus tanl~\~~ •• E~. ,

'ság 'ors~ágostölllörülésének' is az a gyülésen impozánsan megnyilatkozott
1 határozat, mely helyeslését . és hozzajarulését fejezte ki .az Orsz. ágh,

lev. Tanítóegyesületnek az Orsz. ágh, ev. Tanáregyesülethez való csatla-
kozás.a fölött. "

Kedves' 'I'anítőtarsak ! lsten megsegítő kegyelmében bizva most már
habozas nélkül tovább keÜháladnunk 'a megkezdett úton, Most már nem
a, vitatkozásnak hanem az alkotásnak kell következníe. Most már kivétel
nélkül lépjiink, be tagúl az ágh .. evangelikus TaJlál~ok' és Tanítók országos
ezyesületébe, inert aki még f>7.e,'l1úl is gancsoskodik. az tulajdonkép ,
sem az egye8~lésnek, sem a különállásnak nem haszl~ál" -- az valójában
sem' az egyikei, -sem a másikat n-m akarja. Mo~t már nem arról van
szö.. hogy, ki akarja' 'a ,csatlakozást, ki nem akarja, mert a csatlakozás
megtőrtént . a nagy többség határozatából. A többség pedig az, egYl(düfi
forum, melynek joga van dönt-ni 1 ' És most már , nem' arról van szó :
hol és hogyan 'gYÚljünk össze: Budapesteu-e, vidéki vándorgyülésekeiJ-e,'
a tanárokkal-é, vagykillönmagunkban-e, hanem arról, hogy akinek
helyen a szive és testvéries kartarsi érzése, egyházához és annakiskolái-
hoz való ragaszkodása, az nyúljon a, tollához és írja alá a nevét a
legközelebb majd cini ére él'kezö' víszonvaleszos t~.gsági levelező lapra,
azutén bizza rá a többi dolgot egyelőre azokra a lelkes tanítétarsakra,
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iskolai szakosztályának 'céljaira, hogy az ország evang. tanítósága lássa
legalább a jóakaratot.

Terveiu az, ho~y az elemi iskolai szakcsetalv tagjainak sorából
minden kerülethól legalább két-két te~tvér helyet fog aljon ·az egyesület
ügyeit korminvzé választmanyhan és ezeknek a nyolcaknak Ip.s~ feladatuk
adunálltúli kerületi tanítóegyesület mintájára a többi kerület-kben is a
kerületi tauítóegyesületeket meaalkotni a még sok f'gyházlIIe!!'yében szunya-
dozö esperességi tanítéeayesületek fölébresztésévei és uiunk ira sei keutésé-
vel. Maga a~ elemi iskolai szakoSlz~ály, tehát az evang. tanítóság köz-
ponti ezervezete azon az évenként egyszer és csak néhány óráig Jartö
főgyülésén azután csak a kész anyagot rendezné, amelyet a kerületi
tanítogyülésen már 'letárgyaltak és megvitattak Testvéreink és mint
közös kivánalmat, "az evangélikus tanítőság közvéleményét kivállnák az
eg-yetemes egyház, vag-y az egyes főtisr,t. egyházkerületek korrnanyzó
gyüléseihez fölterjeszteni. Segítségünkre lesz ezeknek a tervek nek gyors
megvalósftására az a szabályrendelet tervezet, melyet az egyetemes egyház
küldött le a kerületek hez alkotmányos tárgyalásra: »Az ágh: evang.. egy_O
ház elemi népískolái tanítóinak szolgálati viszonyait meghatározó szabály-
zat« cime alatt és amely szabályrendelet is kütelezi az avang,. tanító- ,
ságot a m~ga esperességi és kerületi tauitóegyesületeinek a meg-

, alakítására,
Előre Testvérek! sorrakozzatok kétszázunk mellé mind a tizenöt-

százan, - de ha csak kétszázan maradunk is, munkálkodni f(}g'unk mind-
nyájatokért, a [öügyért, úgy ahogy tudunk. S erre a jö feltételünkre adja
a kegyelemnek Ura áldását, adja. belétek, fiatalabbakba különősen az()
szentlelkét s ez gyújtsa és ápolja bennetek a mínden jó ügy diadalához
szükséges tüzet és lelkesedést.

Czegléden, ·1911. augusztus 20.
Alexy .Lajos: ",

Az ágh, evangélikus Tanárok' és Tanítók országos egye-
sülete elemi iskolai Slzak()~ztálya' tagjainak névsora 1911.

augusztus 15-éig.
1, Sass István Bú li, Romogy megye.
2 Kocz- Mál'ton, AIR ~á , Vas m,
3. Nagy Bálint, Vasnáda-d, Va~ ro
4, Nits István, Kemeneshőgyé-z, Vas m.
5, Kirnbauer János, Újkörtvélyes, Vas m.
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6. Hammer Gyula, Ko.zeg, Vas m.
7 Kamel' Frigyes, Kőszeg. Vas m .
8. Bácz . Kálmán, Kőszeg , y as m.
9. R6th Kálmán, Uraiujfalu, Vas m,

10. Horeczky Gyula, Csánig, Vas m
11. Terplán Oszkár, Zsidány, Vas m.
12. Oser Laje-, Kem enesmihályfa, Vas m.
13 Németh Sándor, Ostffyasazeuyfa, Vas m,
14 Lubersbeok Tófor, Városhodász, Vas m.
15. Rehling. Sámuel, ~ émethszentmihály, Vas m.
16. Széles Gyula, Doroszlé, Vaq m.
17. Ulreich Gyula, Sopron város.
18. Geleji Frigyes, Sopron város.
19. Schád János. Sopron város.
20. Ki-s Jözsef Sopron város.
21. Thirring Sámuel, Sopron város.
22. Gráf Sámuel, Sopron város.
23. Pösch L·I.io~, Sopron város.
24. Krug Lajos, Sopron város.
2b. Rittar János. Sopron város.
26. Laschoher Gusztáv, Sopron város.
'27. Kis Gábor. Osáva.. Sopron m.
28. Varju Marten. Jobaháza, Sopron m.
29. Takáts Jössef Mihá yi, Sopron m.
30. Mol, ár Sándor, Répceszemere, Sop.on m.
31. Osizrnadia Ferenc, Beléd, Sopron m.
32. Horváth János, Vadosfa, Sopron m.
33 Varga Dez-ő. Szllsárkány, Sopron m.
34. Farkas Györ~y, Zseheháza, Sopron m,
35. Szíj Lajos, Fillád, Sopron m,
36. Bakody Imre, Ki-falud, Sopron m.
37. Cserhalmi István, G.yor város
38 B"'"edek Vinc~. G.vör város

- 39. Gróf Endre. Gyor város.
, 40. Borsody János, Gyor város.

41. M~cher Béla, Gyiír város.
42. Kirchn rElek. Ovor váres.
43. Balik« J6z~pf, Bókofl. Kumárom m.
44. Beralan Ferenc, Bokod. Koma.om m.
4,). Plutz-r Ká,roly, S >lk, Komárem m.
46. Varju Elek. Vértesketh ly: Komarom m,
47. Kovác- Sándor. Szend, Komárom m
48. Virrad István, O,o-zláIlY, Komárorn m.
49. Demeter Károly, Oroszlány. Komárom m.
50. C-engey Gyula, OroszláIlY , Komárom m.
51. Börlees Sándor. Nagyv/l1e!!, Fehérm-uye.
52. Gnggvnberger Gvula. Pusztavám. Fehér m.
53 Mpidel Károly. Csákvár. Fehér m

\ .54. N gy Lászlö. Gyurö, F •.hér m.
55 Pöntör Béla. Torfla~, Fehér m.
56 O I'IlJ6si Lajos, Terdos. F"hrr m.
57. Karner J f>no, Nagyvelei{, Fehér m.
58. Polgár Mihá y, Kiskarn-nd, Veszprém m ..
59. Fodor Mihály, Pusztamiske;' Ve~zprém m.
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60. Szutter Dániel, Pápa, Veszprém m.
61. Rácz Károly, Tés, ,Ve,zprém m.
62. Süle Sándor, Kerta, Veszprém m.
63. Ssambath Ernő, Lajeskomárom, Veszprém m.
64,.! Sümegi János, Nemesszalék, y.eszpr~Ill m.
65. Halász János, Leányfalu. Veszp ém m.
66. Kárdv József; Veszprémvarsány, Veszplém m.
67. Csányi Lajos, Ba, onytamási, Veszprém m,
68. Baier János, Szárazd, Tolna megye.
69. Németh Lajos, Szárazd, Tolna m.
70. Hatz J özsef', Borjad, Baranya. m
71. 'I'iefbrunnor Ernő, Tékes, Baranya m.
72. Ptendesack Lajos, Hidas, Baranya m.
73. Löbel Jinos, Hiuas, Baranya m.
74. Fittl-r Henrik, Hidas, Baranya .m.
75. Heffmanu Samu, Kaposszekcső, Raranya m.
76. Purt Gusztáv, Ag, Baranya m .'
77. Záborszky Kálmán, Porrogszentkirály Somogy m.
78. Németh Sándor, Vese, Somogy m.
7~ . Németh István. POtTOg, Romogy m.
80. Bucsky Sándor, Nallyb bony, Somogy m.
81. Bakó János, Sürüh-za, Somogy m.
82. Horváth M hály, Gyékényes. Somogy m.
~3. Tóth Jözs-f Tarrós Somogy m,
84 Zsuffovszky Samu, Lehelfalva, Somogy m.
86 Bándy Geza, Kővágóőrs Z;r1a megye.
86. Mikler Győző, Légrád, Zala m.
87, Beukő Béla, Öcs, Zala m.
88. FreussmuthPrigyes, Pozsony város.
89. Kovarik Mihály, Pozsony város .

• ~O. Müllner Mihálv, Poz-ouy város.
91. ManI Károly. Pessony vár os.
92. Dex Ferenc, Pczseuy varos.
9~ Nitsebinger Pál, Pozsony varos.
94. Sle ezer Lajos, Possony város.
95. Degendorfer Károly, Pozsony város.
\)6 Porubszky Lajos Pozsony város.
97. Kava, ik Mihályné, Pozsony város.
98. Porubszky Hermin, Pozsony város.
99. Falb Gyula, Pozsony város.

100. WUl'm Károly, Pozsony város.
1Ol. Schr-iner Adolf. Pozsony varos.
102 Rajter L [os, Pozsony város.
103. Schörrhoter Káro y, Pozsony város •.
104 Po-ch Károly, Pozsény város.
05. Tatzeit Gyula, Pszsony város.

106 Lenhardt Ká' oly r kp. ig., Meder, Pozsonytnegye.
107. KJin·a Em.!, Mod"r, Pozsony m.
10~. Kostyál Sándor, Modor, Pozsony' m.
109. Kopa Jözsef, Modor, Pozsony m. #

110. K raic Sándor, Modor, Poz ony m.
lll. Rapos Midály, Modo'r,. Pozsony lll.

112 Neumann János, Medorkirályfa, Pozsony m.
113. Stetka Mihály, Madorkirályfa, POlSOUy m.

/
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114. Ruzsek Pál, Meder Perlina, Pozsony m.
115. Zetter György, Bazin, Pozsony m•.
116. Voda Károly, Hattyuputak, Pozsony m.
117.· Skrabak Károly, Li.ubach, Pozsony m.
118. Hatvar Károly,. Grinád, Pozsony ID

. 119. Pellaesék R~zső, Nagyszombat, Pozsony m.
120. Krkos Gusztáv, Nagyszombat Pozsony m.
121. Kuuszt Keroly, Somorja, Pozsony m
122. Reichel Lajos, Misérd, Pozsony m.
123. Stark Sándor} ct ls szeli, Poz, ony m.
1~4. Hasak Lajos Felsőszeli, Pozsony m.
125 Z .bo]i Gyula, Fe'8ő,zeli, Pozsony m.
126. Ormosi Káimán, Felsőszeli. Pozsony m.
1 <;;.7. Kellel' Ferellc, Magyargurab. Pozsony m.
128. Kutzky Pál, Nugylévárd, Pozsony m.
129. Fürst Károly, F ••rév, Pozsony llJ.

130. Szekurisz János, Bacsófalva, Hont várm.
131. Schrmkö Rezso, De.zsenye, Hont vm.
132. Gaspar Is van, Százd, Hont vm.
133. Balássa Gusztáv, Pelsőnaka, Hont vm.
134. Czirák János. Ipolymagyari, Nőzr-d vm
335. Molllár Lász 6, ZÓlyoml<ecsl<és, Z61yom vm.
136. Butyóvszky Milo«, Hibue, Lipiö vm.
137 Va16áy Gábor, HIbbe, Liptó Im.
138. Droppa Rezső, Vido nya, Trencsén m .
.' 39. Dob Adott polz. ig, Ig16, oz epa- m.
140. Kertsebe. Sándor. Késu.srk, Szep.s m.
141. Kintzl- r Béla, Késmark. Szep-s m
142. Szamuelisz Alfréd. Késmá k, Szepes m.
] 4 .. ~Iarton Gyula. Pe.jé-e, Gömör m,
144. 'SZ.I hÓ Eudre, Tapo ly hanusfa iva, Sáros lll.

145. Itj. G .j-tos János. Kük-rn-zö Sáros ru.
·146. Duchaj-György, Mer-szpat- k, Zemplén m
147. Nagy Sándor, Navykárely, Szatn.ár m,
148. Mlkolik Kálmán pl h. 19, Budapest.
149' D bröut •..y Irén. Budap ...st .

. 150. Fuchs Paula, Budapest.
15-1. Özv. Gerzsol Ká.olyné, Budape-t.
152. Jakob •.i Margit, Bud ipest.
153. Jakabei Erzsébet, Budapest.
154. Kalm I Pál, Budapest.
155. Köpe Anna, Budapest.
156. Lamann· György, Budapest.
157. Mokry Eszter. Budapest.
158. Szűsz Lajos, Budapest.
159. T, auschenfels Elza, Budapes'.
160 W,ndt Jözs-f Budapest. ,
J 61 Al, xy Lajos, Czegléd. Pest megye,
lü~. Kiszet János, Cze z léd. Pest m
163. Lakatos Emil, Czezléd, Pest m.
164 Mészáros Gzella. Cz~gléd,' Pes: m
165. Perényi R- z·<ÍÍ, Aszöd prst m,
166 Mt ndelényi Ede, Soltvadkert, Pest m
167. Klimek Rezső, Soltvadkert, Pest m.

.1
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1G8. Kírner Gusztáv, Apostag, Pest m,
169. M rtz Gyula, Apostag, Pest m.
170. Gvbhardt Im! e, Harta, Pest m.
171. Polster József, Hada, Pest m.
172. Poh oka Ödon, C,övár, Past m.
173. Petrovics Vilmos Kaskautyu, Pest m.
174. Marschalkó G)ula, Rákoskeresztur. Pest m.
175. Kubisch Emil, R koskeresztur, Pest m,
176 Kiiho Elun, lklad, Pest m
177 Szalai Károly, A lberti, Pest m.
178. Sramkó Kálmán RAko8palota, Pest m.
179. Bel-man Adorj 10, Rakospalota P st m.
150 Blaskovits Oszkár, Nagytarc-a, P r'st m.
181 Droppa Dániel, Erdoku t, Pe-t m.
182. Zserlö Pál, C ömör, Pest m
183. Eehér- uty Béla, Domony, Pest m.
184. Pehérkuivné Szt!árdMilrgit, Domony, Pest m.
185. Gemzic.kj; Gvza, Gyon, Pest m.
186. Egyed M6r, Tápiöszele, Pest m.
187. Illanicz János, PiI8" Pest' m.
188. Kuzsma István. Pilis, Pest ill

18\). Ku-zy Daniel, Rákoskert. Pest ill.

190. Fe encz J6zspf. Mf'ude, Pt'l:lt .m.
191. Pr.useher Vilmos. Bácsf •.keteheav. Bács m.
192. Si ötze. Károly. 'I'iszak.rlmáufulva, Bács m.
193. Bándy János. Kapi, Győ •. m.

A szociálizmus.*)

Wigand tagtársunk múlt évi őszi közgyülésűnkön fölolvasott
mun k ájá ba n azt fejtegeti, hogya szociálizmus rejtélyes és a vele való
foglalkozás réRebbe~ nyomasztólag hatort. A szociá.ldernok rat a; párt,
programmjábal végre megismerhettük azt a maga lényegében .és most
tudunk róla ennyit, hogy osztályharcot jelent, a mai társadalmi r en d-
nek a fölforg arását, Szerinte a szociálizmus társadalmi, g azdasác i és
politikai kérdés. Célja az anyagi jólét és a társadalmi eg yenlöségj
testvériség kivivása, s ennek érdekében a legradikálisabb eszközöktől
sem riad vissza. Ilyen eszköz a privát vagyon ki kőz ősít ése, a tulajdon
megszüntetése. Mindenki dolgozzék és pedig a k őzue k , de nem nyere-
ségre, h~nem hogy a f •...ld~lgozottból kapja azt, amire szüksége van,
Al a lacsony abb munkában' mindenki részt vegyen bizonyos ideig,
későbben lehet számára hajlamának és tehetségeinek megfelelő munkát
adni. Gyermekek, aggok, hetegek eltartása a társadalomra hárul. Család

*) Felolvastatott a mecsekvidéki evang. tanít6egyesület Bonyhádon tartott ezévi
tavaszi kösgyülésén,
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alapítása fölösleges. A családdal megszünik az állam, vele a nemzeti
féltékenység, a háború és elesnek a katonai terhek. Az egyes nern-
zetek egybeolvadnak, az egész emberiség egyetlen egy társaságot
alkot.

Roppant fantasztikusan hangzik' ez az egész és úgy látszik, ezt •
. a munkahozó is érezte, mert nagyon óvatosan sainte félve k'ezelte \ tár-
gyát és saját véleményét alig nyilványírotta, Egyik 'helyen ugyan azt
állítja, hogy ez az elmélet a gyakorlatban kivihetetlen, másutt érvel
is a fölosztási terv ellen, a végéu mégis odakonkludál, hogya szocl-
álizmus célja szép, de hogy eszközei megfelelők-e, azt még nem tudja.
Ebből az ellenmondásból azt látom, / hogy Wigand kartársunk inkább
csak referádát akart nyújtani a nagyon éles és mindnyájunkat érdeklő
társadalmi csatározásról, melytöl. - hogy ujságirói nyelven fejezzem
ki magamat - állandóan puska porral telített a közéleti levegő. A
referátummal k issé k urrán bánt el, de dicsérnem kell helyes érzék ét

meJlyel a problémának igazán időszerüségétfölfedezte, vele tisztába \
jönni iparkodott és vizsgálódásainak eredményéről kartársait is tájé-
koztatta. Csak azt sajnálom, hogy a legridegebb formában éppen a
legszélsőségesebb irányzatot: Marx tanítását ismertette.

'Mi néptanftók a haladás elől el nem zárkózhatunk, a kiforratlan
eszméket az isk olába ugyan be nem vihetjük, mégis á llásunk, hiva-
tásunk megkiván ja, hogy kellő tájékozódással birjunk korunk mozgató, '
hullámverő ideáiról, különösen a nap.nap után m indink át.b ag resszi-
vebben föllépő szociálizmusról s 'e7,:zel sz ámolnun k kell. Egyrészt ezen
elvből k iindúlva, másrészt, mivel az emlitett kartárs rövid dolg'ozata
csak halovány fényt vet a kétségtelenül hatalmas konoepciöjú szociá lis
akcióra és a szoci olog iára, s mivel továbbá az egyes tételek támaszait
egyáltalán meg nem világítja, -szükségesnek tartom a dolgok eredőire
legalább egy pár szóban rámutatni. Tudjuk a természettudományokból,
hogy minden élő és élettelen test fejlődésnek van k iréve; Évezredek
alatt új nővény-, állat- és emberfajok keletkeztek. A tőrt énelem lapjai
arról tanuskodnak, hogy nemzetek tűntek el és újak léptek ezek
helyébe. A vaJlás a sok isten hivéséböl az egy' igaz Isten imádására
vezete.tt. Az egyes nemzetek, társadalmak, felekezetek, kaszlok k őr é-

ben is óriási 'átalakulások történtek. A rég i rendek, sz ok ások, törvé-
nyek kiváltságok meg dő lte k és új alakulások. új e rvekv.új világnézetek
formálódtak ki, Az idő soha meg nem áll és a nagy evolucióban előre
tör az előitéletektől és a lelki rabigátói fölszabadított ember, az e~ued
az öntudatos Én. Az' egyén jogainak, kikijl~ése: ez a XX. század
forradalmi jelszava. Ez ama nagy mozg atö erő, mely 'tömegeket
fe~yelmez~'i képes -és példás rerrdban végig vonultatja mun ká sa ink at a
főváros és a vidéki emporiumok utcáin a hires fölirással : j0got a
népnek!, Rettenetes z:"arolásoknak, erőszakosságoknak és bünöknek
k e llet ti't őr ténni ő k, mig· az alsÓ riép.réleieÍ<·- müvelet le'nségük és durva-,
ságuk mellett - ilyen szervezetté egyesültek. .. " .
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A néptanítö, ki legközelebb áll- az egyszerű emberekhez az értel-
miség k őz űl, és ezek őr őméb en-bán atáb an osztozik, szintén nagyon
szenv ed és ez er zsebből vérzik a mai társadalmi rendnek óriási igaz-
sflgtalanságai -folytán . .szivem keserű fájdalommal telik megj valahány-
szor egy társamat látom testileg és lelkileg összetörve a ny ag i gon-
d okt ótvvag y önkénykedő kezek brutális ostorcsapásai alatt. Ilyenkor
érzem helyzetünk tarthatatlanságát, lelk em ereje sz int e hatványozódik
és küzdelemre vágyódom. De soha eszembe nem jut a nemzet kőzi
sz o ciá list á k táborkara és ennek fegyverzete. Úgy vélem, az igazi
népnevelő a szó közö~séges értelmében s.iociá.l istává nem lehet.
Állitom és vallom azonban,' llogy valamennyi embernek, a királytól a
kotdusig, elvitázhatatlan joga van az anyagi és erkölcsi bo'ldoguláshoz,
tehát még a tanitónak is, akinek boldogulása elé - sajnos -- sokszor
emelnek gátakat. De határozottan vallom azt is, hogy erkölcsi fegy
verek mellett más eszközökkel sohasem küzdhetünk sikeresen. A mi
leghatalmasab,b szablyánk és paizsunk, a - b ib lia. Ne feledjük,
Jézus tanító volt, ki a legszebb, leg k ővetehdöbb példát szolgÁltatta
neküuk mindenekben. Ö tanítotra félreérthetetten nyiltsággal és vilá-
gossággal, hogy az emberek egyenlők és testvérek. Nem a Vi" gyon,

,nem a rang, nem a szűletés, nem a hideg tudás számít, hanem 'a belső,
er k ő lcst érték, Senkit elnyomni, kiz sá kmán yo lni nem szabad, ahhoz
se nk ine k joga nincs. A szeretet törvényénél fogva, a jóakaratú egyén-
nek a maga, a családja, a társadalom, az egész' emberiség jól fölfogott
érdeke szer int egyenesen k őt elesség e a minél tökéletesebb érvénye-
sülés. Jogcsorbításhoz hozzájárulnunk vétek, inkább azon leg yünk , hog y .
az 'összes emberi lények minél teljesebb jogokat élvezhessenek és
gyakorolhassanak. Szűkkeblűuéz a legundokabb bün,

t

Ha egyszer az ilyen g-ondolatok meghóditják az elméket és szive-
ket és közvéleménnyé válnak, összediilnek a szárnitó önzésből fe-lállt.
tott társadalmi kor látok ,s a meglátott igazság fényénél közelebb kerül-
nek egymáshoz az annyira széttagolt egyedek. Önmagunk és az
elnyomottak számára készítjük elő a ta lajt egy boldogabb jövő eléré-

'séhez, amikor megértetjük az' emberekkel, hogy nem az' -érzéketlen
anyag" nem a hivalkodó tekintély 'alapföltétele elöha ladásunkna k, ha-•
nem egyéni becsünk, a lélek, az isten, aki bennünk lakozik. Becsüle.
tesen fölvilágosítani a népet és kitárni előttük a tiszta valót, ez a mi
szent hivatásunk. Ez hevftsen bennünket, ha erőnk lankad a sok ellen.
állá" k őve pette s ha tudatlanságból, r ővidlátásból, rossaakaratböl- éppen
azok már ijá k szivünkbe a kinzó tövist, kikéri legtöbb jót teszünk.
Jézu!' nyomdokain haladjunk. Hogy tanftana ő il Mindenkor e kérdést
tartsuk szemeink előtt. Mert meg-ingathatlan az a nézetem, hogy
csakis a krisztusi elvek hirdetésével és életbe léptetésével oldható
meg végleg ese n a 'viszálykodást szülő szociális probléma és k ővet c ez-
hetik be az általános, és tagadhatatlan fejlődés folyamán az a korszak,
amidőn gazdag a szegényt, úr a szolgát,. egészséges a- beteget, eszes
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a gyámoltalant tisztelni, szeretni, segiteni fogja: ő n kén t, minden
külső befolyás nélkül, egyedül lelkiismerete sugallatára hallgatva.

Az eddigiekből látható, hogy nem vagyok hi ve az u. n, materialisz.
tikus világnézetnek, mely a létért küzdö bestiá.vá alacsonyítja az embert.
Elitélnem és megrónom azért azon kartársaimat, kik más uton is
próbáikoznak képtelen helyzetük megjavitásán, nem lehet. Ropparit
visszatasair ó az, mikor a jómódban élő és vagyoni előnyeihez ,gör-
csősen r ag aszk odó kiáll a piacra és la megelégedésről, türelemről,
önfeláldozásról szónokol. Ha egy hozzánk hasonló lenné ezt, azt gon-
dolnánk esetleg, hogy magasabb célok vezr-t ik, de ig-y, amazoknál
nagyon kilátszik a rút önzés. ,Igen, a; mai kornak is megvannak a
maga képmutató, hatalmukat, tekintélyüket féltő farizeusai és, gőgös,
önbizakodott, gúnyolódó sadduceusai, Ezeket közéletünk felelősség-
teljes állásairól leszorítani, valóban minden igaz keresztyénnek első-
rendü feladata, mert ezzel útját egyengetjük a krisztusi tanok meg-
valósításának. (Olv. Máté XXIII.)

Szólanom kellene még a családról, az ál larnról, az egyházról.
Ezeket illetően is a bibllát fogadom ,el zsinórmértékül. A feminizmus..
nak a nők egyenjogusftásáért való küzdelmét megokoltnak tartom, de
a család fönmaradásában bizom. 'A tiszta erkölcsnek legerősebb véd-
bástyája a családi szentély. Ennek .bemocskolása meg nem engedhető.

Hazámat szererem szívemnek egész melegévei, de nem egy 01-
dalúan, nem önzően; ör kődőm afölött, hogy iránta való mélységes
szer ete t em más nemzetek iránt gyülöletté, lenézéssé ne fajuljon.
Vad érzelmek dúlhatnak azok kebelében, kiket hazájuk sorsa kőző-
nyösen érint. Fő lerntítik azt, hogy a nemzetek véres bet tik kel irták a
történelmet. Ne feledjük, ennek nem a haza az oka. Pogány időknek,
pogány k övetkezményei ' a nemzeti dicsőségért, uralkodók féktelen
kapzsiságaiért, valamint a kereszt nevében vivott összes gyilkos had-
járatok. Ha egyszer a keresztyén ség nemcsak külsőségekben megnyi-
latkozó ceremonia, hanem élet, gondolatainknak és cselekedeteinknek
egyedüli helyes irányitója lesz, úgy elmaradnak a régi bűnők, a népek
milliói békés lelki harmoniában .egyesülhetnek és' minden féltékeny-
ség. Irigység nélkül fogják előmozdítani egymás anyagi és erkölcsi
javát. Ebben az irányban a kezdés már megindúlt. ,KözismereteseWk a
nemzetközi sajtó, pedagógiai, orvos kongresszusok, az interparlamen-
táris békekonferenciák stb. Petőfi égi rajongása a' világszabadságért
csak úgy magyarázható, hogy mindenki az egész földön a zsarnoki
hatálom alól fölszabadítva, a minél tökéletesebb lelki szabadságot
élvezhesse. Ez a fölfog-ás messze áll ci kozmopolitizmustói, mely a nem-
zeteket egy k őz ős szervezetté akarná egyesfteni. Ez a törekvés -
szerintem - álomszerű.

Hát a krisztusi jós lat az 6ó{y akolról és egy ~pásztorról, miként
valósúl meg P Azon az úron semmiesetre sem, melyen a felekezetek
ma haladnak. Ameddig a felekezeteknek, az egyházaknak az lesz a
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legelső t őrekvésük, hogy szervezetüket főntart sák és annak épségén ne
ejtessék semmiféle csor ba, nemcsak eme fönséges eszméhez nem k őze,
ledik, hanema türelmetlenség magvait hintegetik szét s a hit isteni
érzelmét teljesen kiölik a lelkekből. A hierarchia érdekében tett intéz-
kedések" léte sített intézmények és elrendelt szabályok súlya alatt a
hivők áhítatos serege nyög- és sóhajt, mer t ezek nem az lsten -csodá-
latos kegyelme szer int i békét és örömöt jelentik számukra, ellenben
terhet, béklyót. Inkább a formákra, aszertartásokra fektetik a fő-
súlyt, mint a. belső, vallásos életre. Óh, az agyonszorongatottak és
agyonszabályozottak más szellem, más vallás után áhitoznak, Csak azt
a hittétdt kellene az összes felekezeteknek elfogadniok és megvaló-
sftaniok, mit Jézus oly gyönyörüen és nagyszerü rőmörségg e] fejezett
ki : ,,~zeressed a te Uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes' lelkedből
és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mirn :
magadat.· (Luk, X .. 27.)

Szerény munkámat ezzel befejezem, kifejezést adván az igazság
győzelmében való rendithetetlen bjzodalmamnak és ama meggyőződé.
semnek, hogy a nagy társadalmi harcban a legszebb, a legnemesebb
k\izdÓtér a kulturáé, az iskoláé, a tanítóságé.

Tolna- Váralja.

Vinekker János.

Eredetiségre s önallösagra való nevelés.
I A következőkben talán szok atlan, de mindenesetre nem érdektelen

kérdésről akarunk nehány szót elmondani. Agenie és eredetiség prob-
.Iémája filozófiai probléma és annak nevelése attól függ, hogye kérdést
- mi a genie P az eredetiség P - hogyan oldjuk meg. Ha a lángész a
környezet terméke, akkor a környezetet is meg kell változtaeni. ill.
úgy alakítani, hogy ilyenek születhe ssenek. Ha pedig a lángész kérdése
nem szóciális kérdés, ge pusztán individualis, ha születését pusztán a
szűlök szellemi előkelőségé határozza meg, ha nevelni csak talentumot
lehet; akkor a genie termelésről nevelés utján le kell mondanunk.

\ Eredetiele azon egyéniségek, akik merész képzelőtehetséggel és'
nagy teremtőerővel bírnak, Az egyéniség" a saját Énünk érvényesítése
nagyon fontos. "Hogyerényetek sajátotok legyen és nem idegen"
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mondja Nietzsche is .Zarathusltrá"-jában. Nag-y, eredeti lenne minden-
ben. 'A t őmesr, a nag-yok érdekének van alávetve. P ....rsz e Nietzsche azt
se bánta, ha a rosszban eredeti valaki, ő --rk ő esi értekeket nem ismert,
csak aes t het ik a i értékeket. A nagyság: -k ülőnbség másoktól minden-
ben. Ebben követői ugyan nem lehetünk rni, akik a világ fejlödését
erkölcsi értékeknek vetjük alá.

A képzel et előzi meg a teremtés munkáját s i\;!y a szempontunk-
ból ennek nevelése s fej lesztése nagyon fOOlOS. Eddig ném volt még
magyar e lrn e , aki eszméivel a vv ilág ot m/"grenditette volna. Teremtsünk
ép azért olyan világraszóló produktumokat, amelyeken meg látszrk, hogy
m~gyar; amelyekben s zinma g y a r vér foly. Teljesen a miénk leg-yen S
még is ; meg hódírja az eg~sz fő ld k er ek séz et. Sajnos, még sohasem ha-
tottunk úgy. mikép egy Kant, Lroethe, Darwin vagy Spencer hatottak.
Kultur~t ép íteni Sel<!Í,üflk mi is. de ennek fejlödésére még nem hatot.
tunk át al a ftólag. Bólyaink ugyan egyenrangu Göussal, de nem Gali-
leivel vagy Newt onnal. Egyesek szerint a turáni faj talentumokat szül
csak, de nem láng észt. A talentum (tehetség) újat nem teremt, csak
kitünően utánoz. A lángész újat ter ernt az ihlettség pillanatában, A
talentumban benn van valami a vassaorg alombót, a k írart ásból, a genie
,azt me llöz heti. De ehelyett benn van valami a transscendenrá lisböf
valami ami nem e világból való. Ihlettség alkalmával - úgy monda ,
nám - szellemi trance ba esik, amelynek elmuitával ismét közönséges
emberré válhatik.

Érdekes eszempontból megvizsgálni, hogya jelenlegi váligkultu-
rában melyik nép vezet?

Az irodalomban a franciát, a tudományban a németet tartják
vezetőnek. Anémet kultura . kérség kivül nagy, sőt vezerö, Mindamellett
az a szellem, amely jelenleg az europai kulturát áthatja, inkább reális
és praktikus irányú. ami a francia és angol szellemet jellemzi A ssép.
irodalomban is az új áramlat, szociológiai és természettudományi esz-
mék bevitele orosz és francia vonás. Kulőnősen Oroszországból indul
ki a mély paychotog iai- e lernzés pl. 'Dostcijewskij, Andrejeff Arzibazew.
A német irodalom ujabb iránya is e szellemben indul. A költé~zetben
a modern irány a francia Ba ud laire nyomán indul s hazánkban Ady
Endre költészetében látjuk a' nyomát; A filozófiában a posftiviimus
vezet és Spencer. Anémet spek.ulat iv gundolkodásmód Ht-g e llel érte
el tetőru>ntját. Az ismét kétségkivül igaz, hogy, anémet mélyebb filo-
zófabb nemzet az angolnál. A fejlődés elmélet ép ezért itt is önálló s
nagy bölcsészeti hatást tett. Némethon' filozófjait pl. Kántor, mélység-
ben sehol sem érték utol. A fejlődés gondolata is - nem természet-
tudományi, de filozófiai alapon - nérnet produktum ;' HegeI vezette be
a b őlcsész etbe, bár az is tény, hogy e fogalom mai természettudományi
értelmezése angol eredetÜ. A szaktudományok terén a német vezet, a
találmányok terén Amerika. Altalában mondható, hogy spekuláció,
sokoldalú, megviIágitás, elmelét, rendsaeresítés- s tudománnyá való
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kidolgazás teren a németek viszik ;a vezérszerepet, mig a francia s
angol inkább megfigyelések a kisérletek terén, sőt meg a filozófiában
sém oly spekulativ gondolkodású. A magvar kultura még fiaral.s de a
rohamos haladás s pl. az alföldi városainkban látható eredeti magyar
kulturszony páratlanul áll.

Mí nem fogjuk fel egyoldalnán it. -fajok szellemi képesség'ét, mert
e felfogás teljesen' ellenkezik a m~i evolutionális felfogással. Az ész
nem a fajok ban, de a faj kebelében levő egyénekben differenciálódik
lángészre és ta lentumra, . d'a'cára annak az anthr opog eog ráfia i állás-
pontnak, hogy más képességeket szül az észak s másokat a dél. Nem
a faj eleve predesztinált szervezete, de a faj kebelében létrejövő hatá-
so k.. tanulás, vándorlás, életmód, szellemi törekvések szülnek zseniáli~
vagy talentumos embereket.' Ha ez nem igy volna, akkor meg kellene
tudnunk, vajjon az ősemberfaj zsenire vagy csak talentumra vo lt-e
predesztinálva s hogyan volt lehetséges' a fajok szerinti további, diffe-
renciálódás langészre s tehetségro-P Uj alkalmas kőrriyezet , életmód"
vidék, vándorlás egy csak talentumos fajt is kell, hogy zseniálissá fej'
lessze. ',fiszta faj továbbá amúgy sincs. A magyar faj is kevert és így.
az eredet iség re való nevelés' szempontjából úgy' sem állhatunk tiszta
f~jjal szemben.: De azért lehet és kell is arra törekedni, hog-y a pro-:
duktumokon, ha ne~ is a vér de a nemzet, a magyar nemzet érz elem-
világa, gondolkodása meglássék s ez: eredetiség.

Már most nem a fajt, de a magyar nemzetet véve is, sajnos hosszú
ideig nem volt kulturánk európai sz ínvonalú. Akik a mag yar nemzetet
bir áljá k, elfe lejrik, hogy nálunk hosszú ideig csak egy gondolat hat-
hatta át a nemzetet: a védelem, amelyre német, török s ~ás támadás
késztette. Emellett nem volt középosztályunk. Az arisztokrácia régeb·
ben keveset törődött a tudomány- és irodalommal, k ivérelt Csak egyes
iskolapártoló fejedelmek és fő'urak, k épezt ek, A pór 'nép életmódja
sz inrén nem olyan, hogy oly szigorú logikus g ondolkodá sra. k ész t-vtné;

amilyenre pl. az ipar ost, akinél. meg fesz ítet.c gondolkodás tudásvág-Y'i
,fürge ész őrők lödik áto Am iparososztályunk nem volt. Az ari;;ztokrá-,
cián ak továbbá nem volt szüksége megfeszített gonqolkQdásra; a va-
gyonából élt s legfeljebb a politikával tőrödőrt, Igya' sok háború,'
folytán a politikai nevelés el~yomta a kulturneve lést . amelyet csaki
újabban vehettünk ismét. fel. Elfelejtik azt is,_hogy,kifelé hatni, úgy a
tudomány, mint az irodalom terén, csak általános emberi es zm ék ke l
lehet, Csakhogy minden népnek kulturája először a saját nemzeti esz-
mékkel fog la lkoztk., -Irodalornban is csak ujabbbn kezdünk a hazafias,
verselés mel lett álra lános emberi eszméket feldolgozni. Kütőnben nem
a tárgy kőr, de leginkább a feldolgozás módszere adja meg valamely
törekvés v'agy hatás eredetiségét vagy k iha tását, Jókai legnagyob,b ,
mese irók, s mégis eg-yetemes irodalmi téren nem volt átalakító hatása,
Irodalmi irányt nem alkotott.' -; '

Specialis magyar felfogás, valami új, .arni egyuttal ma.gyat is~
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nyilványuljon meg szellemi és anyagi termékeinken. Ezt elérni, ha
generációk mulva is, legyen tanításunk célja.

Vannak tudósok, akik a nevelés lehetöség ét kereken tagadják. A
gondolkodás átformálásával - úgy mondják - a kultura képét meg·
változtatni nem lehet. Marx Károly mindent gazdasági alapra vezet
vissza, a sz el l-mi mozg-almakat is. Emerev, álláspont ma már nem áll
meg. Visszatértünk Leibnitzhez, aki azt vallotta. "Adjátok kezem be a
nevelést és megváltoztatom a világ képét. S igaza van neki. A nevelés
sokat tehet. Szerintünk azt, hogy idővel több eredeti termékünk legyen
kétféleképen érhetjük el: 1. a hazai szellemi környezet' megváltozása
által kulturintézmény~k létesítésével, mert sajnos nagy gondolkodóink
itthon reájuk nézve hem termékenyitöleg hátó milieuben élnek. 2,' a
képzelet nevelésével, önálló cselekvéssel való neveléssel és a tudo-
mányszomj felkeltésével.

Lássuk ezeket,
Taine mondja, hogy valami szellemi termék' részbeh a környezet

terméke is. Nekünk sajnos fejletbenmilieunk van, Pedig a kedvező
környezetre minden nagy férfiunak szűksége van, hisz a kulturszomjas
lég kőrtöl nyernek inspirációt. Jászi Oszkár ezt szépen megirta a
"Huszadik Század" ban. Ady Endre , Hortobágy poerája". pedig mondja

• Ezerszer gondol t c~odaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján evilágnak
Szent dalnok lett volna belőle"
De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra meg a csordákra nézett,
Eltemette rögtön a ,nótát;
Káromkodott vagy füryör észett."

Nálunk a tudornányszornj felkéltése az iskolákban is' csak másod-
rangú feladat, Külföldön ez az első. Élő példa Franciaország, A tudo-
mányt népszerűsiteni szabadlyceumféle elÖadásokkal meg csak újabban'
kezdik nálunk. Ime az így teremtett kulturszomjas lég-kör szülhet idő.
vel eredettségeket s képesek lesznek nagyjaink is érvényesülni benne,
Népszerű tud. előadások, olcsószinházak, olvasótermek, népkönyvtárakat
a vidéken is kellene alapitani mindenütt. Előny ős a külfőldőn a szel.
lemi nagyságok ke letk ez és ére az is, hogy ott könyebb a muzeumokhoz,
tud, és müvészeti remekekhez való hozzáférkőzés. Értékesebbet i~ lát.
Teresnteni kell továbbá egy oly intézményt, amelyet Ruskin alapított:
Shetfieldben egy néppark s benne muz eurn, képtár, szobrok,épületek
utánzatai stb. Rendezzüll~ kirándulásokat a külfő ldr e, mert ha' lelkünk
eredetfségekkel táp látk o zi k, arra fog törekedni.

De mít tehet az iskola az erederíségr a való nevelés, szompontjá-
ból? Elsősorban fontos a gyermeki elme s ítéletének helyes irányban
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való nevelése. A középkor - sz intén az önálló goudclkodást üldözte
- kevés eredeti gondolkodót szűlt , E cél érdekében a tőrténe lemtaní-
tásban a monda mondának, a történet történetnek tanitandó, a termé-
szettudományban a' tények tényeknek a hypothezis hypothezisnek .

. Teremtésre, munkára akarunk nevelni. Aki teremt, annak először
a képzelete mük ődik. A képzelet roppant fontossággal bir az emberi
életben. Mi haszon volna pl. a földrajz tanulmányozásából, történelmi
s kulturt őrténelrní ismereteinkböl , avagy csak egy regény végigolva-
sásából, ha nem volna képzeletünk il Ugyancsak a feltalálandó gép, a
készülő kép s sz obor először a feltaláló s müvész agyában jö létre. A
képzeletet úgy neveljük, ha képekben beszélünk, szemléltetünk s gene-
tikailag levezetünk. "Egy porszem ben - mondja Dr. Molnár István -
benne van az egész természettudomány, egy ragban, képzőben az egész
nyelvtan s psychologia. Vezessük le a vasércek biog ráfiáját a bányá-
tói a gépig. Ime a könycsepp foltja I Miből lesz il Hogy lesz a gránit-
ssikla alkatrésze könyemnek ". Ma ifjaink nagyrészt nemhogy az iskola
révén a tudást megkedvelték volna, hanem a diploma után minden
tudoinányos ambiciónak vége. Ne tanitsunk azért száraz anyagot, de
valódi tudományt. Igy pl a biológia nagy jelenségeit s törvényeit már •
a népiskola V-VI. o.sban, Induktiv uton megfigyelve: alkalmazkodás
létért folyó harcz stb. Látassuk a képzelet nevelésének érdekében az
atomok mozg ását, az, agysejtek müködését stb. Eszünk kenyeret,
pecsenyét! Mi lesz ebből a gyormorban il Velő, vér, csont. Mondjuk ej,
hogy miként? Továbbá mindent a természet után törekedjünk bernu-
tatni. A szemléltetés inkább tárgyon s ne képen történyék. Itt érvé-
nyesül a természet utáni rajzolás is. Végre önálló feleletekhez és gon-
dolkodáshoz kell szoktatni a tanulót. A szlőjdoktatás hivatása is a ne-
velés terén lép előtérbe, mert nagyon neveli az önállóságot s a terem.
töképzeletet, Az ipar és kereskedés terén:is szükség van eredetíségekre,
Azért nincs iparun k, mert elhanyagoltuk az iparos nevelését. Ug-yan-
csak célunk érdekében pártolni kell a magyar ipart' s termékeket,
Ipert ez arra vezethet, hogy idővel jobbat, eredetibbet produkálhatunk.

Az önállóságra s eredetiségre való nevelést tekintve a nyelvtani dol-
gozatok terén is fontosak azok, amelyek a növendéket gondolkodásra és
nemcsak utánzásra készteti~, ame,lybe egyéniséget is belefektet-hett s
igy nagyobb örömmel is dolgozza fel. Ezek az u. .n, szabad témák.
Nemzetiségi vidéken különösen ,fontosak, mert a magyarul beszélni
nem tudó gyermek fogalomkörét is tágit ja s fogalmazni tanul. Reőthy
Vladimir karolta, fel e témákat. Gondolom a népiskola IV - Vf.o.ban
is nagy hasznuk vehetők. Magam, mint polgáriskolaitanár már az
Lo.ban is nagyrészt ily feladatokat adok: Mit csináltál regeltől estig?
Irj az otthonról, iskoláról, állatokról, egy ünnepélyröt l Életrajz. Leg-
kedvesebb játékom, Emlékezetes esemény. Lakóvárosunk leirása stb.

Ezeket akartam elmondani témánk keretében. A k ult ura haladá-
sában való hitünkben pedig ne téveszen meg semmi. A régi népek
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műveltség'e, 'bármily 'bámulatos. sokkal egyoldalúbb volt, A görögök
siobrászata, és .Ratael festészete, nélkütöz í a maimüvés~et, finom .árnya ,
latait, emellett nem is szólunk az óriási technikai haladásokról .s a

" sajtóról. Ug yancsak haladás van az erkölcsi felfogásban. A humaniz-
must pl. a kőzépkor alig ismerte. A fejlődést és háladást . B ert ex-xe 1
szemben hangoaratjuk. A boldogság más fogalom, de a haladó ko; az
emberi boldogságot is előre viszi s a kénye lmet.r Hutren és Bacon ezt
már megmondották, A civilizálatlan vad nép csak állati boldog~ágban
él, A k uliura gyönyör s felemel. Természetesen a rohanó kulturával
nem szabad elhanyagoini a sziv s az, Istenség. ku ltusz ár, me~t csak
ekkor lehet a kultura összhangban ajóléttel és bol dog ság'g al, A val-
lás az 'a bizalom, amellyel sorsunkat nyugodtan bizzuk a~ Istenre;

. csak a hit nyujthat reményt slehet rámasz a szerencsétlenségben,
Korunk lerázta elmélétíleg már a szocializm~s, mater ia lizrnus és, nöe-. .

• mancipáció béklyóit, Ez eszmék megtisztulva érvényesülhettek. A szo
cializmus gondolkodóba ejtette az emberiséget és a vallásos' felfog~ssal
s a humanizmussal, továbbá az egyén jogaivel ősseeeg yezt ethet ö társa-
dalmi törekvéseket szült: A nemzet.köz.iséget felváltott a a~ a tudat,
hogy miuden némzetnAk van egyénisége; a nöemancipáció .a nO valódi
lelkének.' a férfitö'l elkülőnődö sajátságainak felismerésére s .igy 'az
igazi nöne ve lésre s nem válasarójogra.. egyenjogusit~sár~ vezet.ett, A
materiálisztikus monizmust felváltotta a szell~mi monizmus, mert mi
marad az emberből, ha a szellemet elvonjuk tőle P Utóbbi esetben egy,
véletlen, ,geológiai fejlődés 'eredménye s nem. -Iesz több 'é~téke egy
'ködarabné l. Ámde mi n em vagyunk e felf~gás hivei. Mi az a hajtó
erő, amely a növekvést s az embryÓ fejlődését e~sz,köz'Ji? Sej'tet' sejtré
rak P Egy. véglény, műk ődésenek megértéseért hiába erölterve agy un-
kat, itt kell leborulnunk,' Itt látjuk Isten nagyságát s halljuk e 'szava-
kat: "Én vagYtok az Alfa és az Omeg~," S az ember'p· A; e~b~r t őb b
az 'állatnál s a mi feladatunk legyen az embernek e szellemt részét
benne diadalra vinni. .

KoUer István.

Pályavalasztás .elött,

Ismét megnyiltak' a tudomány tál'bázainak ajtai, hogy. ismét .kebe-
lökbe fogadják a pál' hónappal ezelőttörömmel hazatért,' .de tanülni.
vágyó gyermek sereget, és ifjúságot. 'A nl\~U. vaká~ió mál'e]múlt s a'
tan ulö k test ben és lélek ben megerősöd ve tértek vissza a szül{H ottholl ból.

. Sa boldog ifjús,ág It ézülni va,gy rokoni körben az üde levegőn, a gond-
nélküti életben csakhamar visszanyerte testi és lelkifrisseséget, rug'ékony-
ságát. Cs~k, p~r hónapig etté~ ai édes otthon k-nyerét S arcuk halavány-
ságát már is at egészség piros szine váltotta fel. '



Egyik másik helyen' napokon át tartottak a családi konferenciák.
Az édes apa és anya naponkint ínegújuló tanáoskozást folytattak gyer-
mekök jövője, felett. A fiú már elvégezte a 8 osztályt és most már oda
jutott, hogy pályát' kell részére iálasztani. Az ifjú legjobban szereme ott-
hon maradni" apjagazdaságában. Mi!1dig örömmel foglalatoskodott a gaz-
daságban. Számtalanszor pötolta vakációban a cselédet szántás, aratás és
takarítás idején s most szülei azt akarják, hogy tovább tanuljon'. A édes
anya éhaja, hogy pap legyen; az apa kivánsága pedig, hogy ügyvéd
legyen. Végre is a szülök megallapodnak, hogy menjeu az egyetemre s
legyen ilg)'véd. A ifjú befolyásolva a szülőí akarat által, minden am biciö

'nélkül megy fel az egyetemre. A szigorlati vizsgákon többször elbukik,
de végre az ügyvédi oklevelet mégis uiegsserzi. S most csak jövő sorsa
felett gondolkodik, Hogy' a fővárosban ügyvédi irodát nyisson, arra nem

, is gondol, hanem elmegy megyéjé székhe.yére s ott kezdi meg ügyvédi
pályáját. De ott is mar többen 'vannak a jeles ügyvéd-k és neki vajmi
kevés kilatása van a megélhetésre. Szülei házába nem akar menni, laká-
saban pedig az unalom ütött tanyát. Ar, ullalom pedig rossz tanácsadó,
Illivelhogy a henyélés a véteknek lágy párnáj a. Keresi a társaságot és
csakhamar a mulatozö barátok közt érzi jól m agát. Hivatalát elhanya-
golja, utóbb hogy vétkes szeuvedélyét kielégíthesse, rossz útra téved
s a sikamlós lejtön mindig alább sülyed, míg végre egészen elzüllik.

Pedig ha az édes apa nem akart volna belőle minden áron diplo-
más urat nevelni, mostotthon volna szüleinek gazdaségaban, hova szive
vonzotts ; örömmel váltaná fel öreg atyját a gazdaságban és talán csalá,
dot alapítva,' boldog 'családi életet 'élne, És hányan, de hányan vannak
ilyenek' az ügyvédi, az orvosi, mérnöki, papi, tanítói és jegyz5i pályán,
kik minden hivatás nélkül, a s",ülói szigornak engedve, léptek a szülők
által kijelölt pályájára. Ez' az oka, hogy sok a proletár és oly nagy az
elzüllöttek száma a tudományos életpályén.

Vajjon nem lehetne-e ezen a szomorű helyzeten változtatni ~
Szetény véleményem, hogy igen. Ha a szülők nem akarnának minden

áron tudós embert' nevelni gyermekükbél, ha, nem tömjéneznének hiusa-
guknak, hogy én papot, másik orvost, harmadik ügyvédet stb. neveltetek
fiamból. ' I

Nem mondom, hogy az alacsonysorsú szegény szülök gyermekei ne
lépjenek a tudományos pályára, de csak azok kikben tehetség, szellemi
,képesseg és tanulni vágyás van. Ezek nélkül hiába minden eröltetés min-
den ssülői szigorúság célt nem érnek.

Hányan' és hányan vannak, kik alacsony sorsból magasra emel-
kedtek ~ Avagy ainesenek-e egyházi és világi méltóságaink között, kik
szegény szülőktől származva a hivatal magas fokára emelkedtek. Vajjon
mi emelte fel, mi tette őket embertársaik előtt tiszteletre, bécsülésre
móIióvá? Mi más mint a szellemi képesség, a tudni vágy'ás, az akaraterő,
és akitartó ssorgalom. Azért. ismételve ajánlom a ssülöknek, hogy csak
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azokat a gyenuekeíket adják a tudományos pályára, - kikben ezeutulaj-
donságok megvannak.I'És most kedves kartársaimhoz szólók, . vajjon -kik
isuierik fel előbb a gyermekben ezen tnlajdonságokat ha nem ha a
tanítók ~ Valamint az ügyes gazdaasszony megmondja, 'mely teJből lesz
tejföl; úgy a tanító is legelőbb felismeri a gyermeknek hajlamit. Midő.n
hallja, hogy módos szülűk minden áron tudós embert akarnak gyerme-.
kükböl neveltetni, de ő tudja, hogya gyermeknek tehetsége nincs
vagy csak alig kielégitő, vajjo-n nem kötelessége-e a szülőket figyel,
meztetni, hogy minden törekvésük hiába való lészen, mert célt nem fog-
nak érni ~

De egyik-másik - gyermeke jövő boldogaagaért - aggódó szülő
kérdezhetné, hogy mire neveltesse hát gyermekét, ha nem a tudomanyos
pályára, mikor anyagi tehetsége is van hozzá? Elleknek az aggódó S7.:Ü-

lőknek 'azt a jó tanácsot adjuk, hogy nevel tessék gyermekeiket iparosnak.
Az iparnak annyi mindenféle ágazata vall, melyek nemcsak megélhetést,
hanem: jólétet, becsülést is biztosítanak a szorgahnatos iparosnak.

Volt Osurgóu egy tanító társam ki üres óráiban nagy falíórat, majd
gő:t,mozdonyt készített. Ha e társamat hajlama szeriut iparosnak, gépész-
nek nevelik, talán országos nevezetességet, tiszteletet és becsülést szerzett
volna magának. Da szülei minden áron urat akartak belőle nevelni é..,
hivatalának csak alig közepesen megfelelő férfiút neveltek .. Ne idegened-
jenek. ,i vagyonos, jó médban élő szülők az iparos kereskedői élelpályától.
Hiszen a munka nem lealázó ; hanem felemelő, nem szégyenít, hanem
nemesít. Minden életpályán lehet vagyont, jólétet, tiszteletet és becsülést .
szerezni, csak a sr-ülők arra legyenek figyelmesek, hogy gyermekeik haj-
lamaiknak megfelelő életpályát válasszanak; akkor nem fogunk as-életben
oly gyakran találkozni elzüllött proletárokkal.

A gyermekek bóldogságáért aggódó szülök vegyék .figyelembe mind-
ezeket. Ne helyezzék a szülök akaratokat. . illetve -eihatározásukat, az ifjú
hajlamával ellentétbe. Egyik-másik fiú alig kielégítő bizonyítványt mutatott
fel szüleinek.' Ne erólttessék őt a tovább tanulásra, hanem adják hajla-
mának megfelelően valamely iparoshoz. Ügyelvén. arra, hogy 1;:t,Ívébell a
nemes indulatok tovább fej.esztesseuek ; akkor nem kell elcsűggednünk ..
hazánk, nemzetünk jövője fe Tett; mivelhogy a tudomány, az ipar, egyházi
és világi hivatalok lelkiismeretes szakavatott férfiak kezében r lesznek. É~
a ~záz sebből vérző orssagunk félépülsorvasztó betegségéből és kiyívj~
mindnyájunk által hőn óhajtott önállóságát.. -

Pataky Béla,
nyug. tanító.
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Megemlékezés Karsay ' Imréröl,
ct soproni alsó ev.' cgyhAfJm. ' lanÚóegyesülel volt el~ökérc5~"
I

, SOK szornor u kötelességet teljesítettem már ez életbe.n. Ez is azok
k őzé tart ozik. A mult év junius havában egy borza lmasan vész es hir
járta be vidékünket. Nem akarta azt sen k i sem elhinni, sajnos mégis
megtörtént. Egy őrült ember buta golyója robbantotta szép a legneme-
sebbim g ondolk odö főt. Három életet oltott ki a magáéval együtt a
vad, magáról megfeledkezett bőszült ember. Óriá'si részvéttel történt

, . ,
a temetés. Százan meg százan kisérték utolsó utján a kettős koporsót,
a ,gyilkost k iilőn terrie t té k. Scivet-Ie lk et mélyen megható beszéddel
bucsuzti:ttta~l drága halottunkat Farkas Mihály esperesI úr, a kiváló
szónok, kedves családjától, szerető édes anyjától" testvéreitől, gyüleke-
zetétől: lelkésztársaitól, jó barátaitóI, ismerőseitől és a mi tanítóeg ye-
sűlet ünkt öl, Nem maradt. szem csz á raz on, amidőn dübörögve hullottak
a néma hantok koporsójára, hogy örökre eltakarják a derék férfiúnak
földi maradványait,

, ,
Karsay Imre, lelkész úr Rábatamáaiban, Farád ev. gyülekezet'

fiók egyházában szűletett. A népiskolát Farádon végezte: Akkori 'tár sa i,
miqt éleseszű, élénk fiúra emlékeznek vissza. Innét "istenfélő és rnun-
k ás szülei a soproni ev. föisko lába vitték tanulni, ahol mint főgimnázista
és"theoJogus kisebb gyermekek tanftá~ival és neve léséve l is foglalko-
zott ,szép sikerrel. Majd mint felszentelt' lelkész Győrbe került káplán-
nak, ahol mint hitoktató tanított kiváló eredménnyel. Győrben érte a
szillsárkányi ev. gyülekezet meg hivása. "Meghallgatása" után azt mondta
egy bizottsági tag: Ezt válasatjuk meg papnak, mert olyan beszédet

"mondotr, akárcsak Petőfi irta volna. Hát mi ly entvint Petőfi? kérdezte
e~y má'sik. Csupa tűz, csupa l".ng volt az, volt rá .a felelet. Ugyh~árom'
év, multán ~gy társaságban két szi llsár kányi egyháztag is volt. Kérdezték
tőlük, hogyan varinak megelégedve papjukkal ? Igen jó pap, talán egy
k issé szigoruan erélyes is. Igen jó, első közigazgatási tisztviselő is vált
volna belőle. Ilyen pap kell nekünk! mondta a mási k- Szer ett e, tisztelte

• l ,.

az" egész gyülekezet, sőt még a, más felekezetűek is nagyon becsülték,
Áldásos emlékét meg fogja őri~ni a szillsárkányi ev. g yülekeaet, mig
csak fenn fog' *Jlani: • ' ,

; ,."

Ez előtt 8 évvel a "Dunántúli ev. egyházkerület" egy szabályren-
deletet bocsátott ki,amelynek egyik pontja értelmében az egy házme-
gye;i tanítóeg yes ülete k tanítot is'vÁlaszthatnak elnökül. Az egyházke,rület-
beli tanító egyesülétek elnökei, akik lelkészek voltak és ti szt ikara
egymásután lemondtak>. ~mi egyesületünknek akkori érdemekben 'gazdag
elnöke' -is és tisztikara is vIe mond ot t, Boldog e mIé k ű :'Lancsek jónás'
osperes úr, akk~ri' saererert ,elnökünk, me leg e n . ajánlotta 'u ró djáut 'a'
szinsárkányi lelkészt. Vála&szák meg, meglássák n'em. fogják megbánni
_ ~ondotta. Amennyiben, -már . egyesületün'knek több tagja. ismerte .:

"

tÓ:

I
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kőzelebhröl az agilis, minden szépért, jóért lelkesülni tudő fiatal l,elkészt,
egyhangulag meg választottuk egyesületünk elnökéül. A választást nem
bántuk meg. Sőt 6 évi elnökösködése alatt kiérdemelte a legmélyebb
tiszteletünket és szeretetünket. A legnagyobb tapintatosággal vezette
gyüléseinket. A maga nézeteit sohasem igyekezett az egyesületre eröl-
tetni, - minden tárgynál a pro és kontra hozzá.szóláaok után esetleg
elmondta a saját véleményét is, feltette a kérdést és a többség, hasznos
és üdvös, akaratát mondta ki határozatképen. A gyakorlati előadások.
kal egybekötött értekezleteinken is valódi szakérteImmel és igazságo
san elnökölt:· Hisz nemcsak elméletben, hanem gyakorlatilag is otthon
volt a paedagogiában! De nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is
igyekezett elősegiteni egyesületünk érdekeit. Hat évi elnöksége alatt
minden évben találkozunk nevével jegyzőkönyvünkben, arnidőn kissebb-
nagyobb összeget 'adományozott egyesületünk nemes céljaira. Az egye·
sület bármely tagja bátran f~rdulhatott hozzá, ha valamely ügyét óhaj,
totta előbbre vinni s ha lehetett segített. Mindig a 'szigorú igazságot
tekintette -asinórmért ekü! tetteiben. Ki tudja, talán épen ezen nemes
tulajdonsága vált végzetessé rá nézve ji Hogy milyen igazságos volt
bizonyítják az alábbi, esetek.

Ezelőtt két évvel két egyesületi tag folyamodott a ~Zsedéi1yi"
díjért. Egyik is élvezte már egyszer, a mállik is. Okaik egyformák vol.
tak. Egyik mint fiatalabb viszalépett. Az esperesi gyülésen a következő
évre a visszalépettet ajánlották. Elnőkünk felszólal, hogy az előre való
ajánlást ne hozza gyakorlatba a gyülés,mert hátha akad olyan kartárs,
aki valamely csapás kővetkeztében nagyobb mértékben rá van szorúlva
a segélyre.

Sohasem nézte azt, ami elválasztja a lelkészt a tarrítótól : a maga·
sabb qualificatiőt. Közös munkatársak vagyunk az Urnak szö löjében.
Közös kasszából kapjuk fizetésünket, mondotta inem egyszer. Több kar-
társat töntetett ki a baráti "te'" megszólitással anélkül, hogy az iránta
tanusított szeretet, tisztelet csak egy szemernyit is csökkent volna.
\ .

Midőn ezelőtt 7 évvel Pápán az ismert Berzevicz y-féle népisk.
törvényjavaslat ellen tiltakoz.ó gyülést tartottunk, mi dunántuli egyhk.
ev. ta'nitók.: elmondtam néki egyelőbbeni találkozásunk alkalmával, hogy
az én munkárn, mint egyik előadónak munk ája, abban csucsosodik ki
hogy mi felekezeti tanítók is olyan elbánásban-részesüljünk, mint az
állami tanítók és a ká.ntori jövedelmünk után ne csak fizessünk adót.
hanem a nyugdíjba is tudják bele, azt mondta: Igen helyes és jogos

. I
az önök követelése, mert hiszen a.felekezeti tanítók is, amikor a 'világra
jöttek, első sorban mag yar állam polgárok voltak; csak azután vétetett
fel mindegyik, tudta nélkül, a különféle vallásfelekezetbe. Dolguk meg
épen több van, mint az állami tanítóknak. Ami pedig a kántort jőv ő-

delmet illeti, az határ-ozottan igazságtalanság, hogy olyan jövedelem
után is megadóztatják a tanítot, amely a nyugdíjba nem sz ámít,
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A mult évben az elnőkségröl Jemondott. Kértük, és igyekeztünk
k ap acitáln], hogy maradjon. Mit gond@lna,k,' mit saölnánk: mi Ielkésze k
ahhoz, hog yha a mi papi eg y esülecűnk élére pl. 'ügyvédet akar na
valaki á l lit a niP] Manapság már: a tanító a müveltségnek 'áll a-zon magas-
latán, hogy bármelyik is megválasztható elnöknek. És nem fogadta el
továbbra ,az elnökséget. Igaz. barátja volt ő a tanítóknak; de ami a fö,
amikor a tanítók érdekeit igyekezett előmozdítani, akkor iulajdonképen
a népnevelés szent ügye lebegett lelki szemei előtt. Mint mor.dá:
Csak úgy várhatja a társadalom, hogy a tanító istenfélő és hű hazafiakat
neveljen, ha gondoskodik anyagi és szellemi előmenet.eléről, mert csak a
müvelt és a meg élhetr.si gondoktól ment tanító reljesítheti igazán, 'hiven
és pontosan ·köteless.§geit. - Igen, a népnevelés ezerit ügyére nézve is
nagy, igen nagy csa pás volt megrendftő halála. EgyhanguIag, közlel-
kesedéssel választottuk meg egyesületünk diszelnökéül. Amit rnidön
elfogadott, . igérte, hogy ezután is szivesenvesz részt egyesületü'nk
gyülésein, általában a tanítóság köréb~n örömmel jelenik meg.

A mult évben itt ezen a helyen, ebben az iskolában néhai Gáspá ri
Imre nyug. kartársunk temetésére tanultunk egyházi gyászénekeket. O

, s itt volt köz.tünk.' Könnyezve hallgatta énekeinket. Óh ki hitte volna,,
hogy közvetlen, utána, az ö koporsójánál és sirjánál fogjuk ugyanazon
gyászdalokat e lzengeni P elénekelni?! Oh a nagy Úr Istennek urai végére
mehetetlenek, sz ándé kai k iszámít hatat lanok és megfoghatatlanok: Ked.
ves Elnökünk! Emlékedet meg fogjuk őrizni sziveiuk ben. Áldásos emlé-
kedet meg őrők ítjük jegyzőkönyvünkben. Az égnek béke ang, alai lebeg-
jenek virágos sírod felett! A szeretetnek Istene őrködjék drága szelle-
med felett! Béke és áldás legyen poraid felett! Úgy legyen. '.

Szij Lajos.
( .l !

, .
,

A dunántúli evang. egyhazkerületi közgyülésröl.
\ I ~, . Ez évben az igentisztelt egyházkerületi tanit6sá.g kitüntetö bizalmaból ,

Benedek Vincze györi tanít6 "kartérsammal együtt képviseltük a ker. tanít6-
ságot aZ auguszius 9, és I üén Szombathelyen tartott kerületi gyülésen.
Mi'vel, kedves kartársaink közül, 'számosan nem jelenhettek meg együlésen;'
régebbi szokáshoz hiven, elhatároztuk,' hogy a 'gyülés 'Iefolyásáról l'Qviden
tájékoztatni fogjuk e b. lap hasábjain szeretet kartarsairikat. . ,

,',Az előértekezletek és ~gyeH bizottságok tárgyalásai 'már augusztus
6-án megkezdődtek,. mArta népiskolai bizottság már e napon tartotta'
ülését a 'világi elnök dr. O.~tffy 'Lajos ősi kuriáján Ostffyasszony'fán,' 'A'
véleményezd 's gyámintézeti bizousagok 7- én, az evangéliumi és kerületi
tanűé-egyeeület 8"án tartotta üléseit, mely napon J d. U.' 5 'órakor 'tartatott

, J \ S .•.• •
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még a kerületi gyülés etőértekezlete is; este pedig volt a gyaurintézeti
isteni tisztelet, melyen Nt. Bancsó Antal theologiai iga;t,gató úr mondott
magas szamyalásu beszédet, a résztvevő és cselekvő szeretetről.

A kel'. tanító-egyesület közgyülésének határozatairól e cikk keretében
nincs szándékom megemlékezni, mert hiszem, bogy az más ok ból ugyis
e b. Iap basábjuira kerül; de meg öszíntén szólva nemis tudnék e gyülés
keretében horott határozatokról részletes tájékozast nyujtsui az érdeklődöknek.
mert mint fentebb említem, ezen gyüléssel egy időben tartatott a kerületi
gyülés előértes ezlete s mi úgy egyeztünk meg Benedek kartarssal, hogy
én ezen leszek jelen s kisérem figyelemmel a mainapi kerüleli gyülésen
előkerülő fontosabb tárgyak feletti vélemény nyilvánításokat s azokban a
mennyiben szükségesnek látom, lIJ3g::m is aktiv részt veszek, ő pedig a
tanítói gvülésen marad. - mivel itt egyébkint is dolga van - s köz-
vetlen szerez meggyőződést a tanítóságnak egyes tárgyaknál megnyilat-
kozó kivánságá.ról s akaratáról.

Délután 5 órakor tehát ... sajnálattal bár; - de- megállapodásunk
szerint kntelességsserüleg - eJtávoztam a ker. tanító- egyesület kö;t,gyü-
léséről s mentem az előértekezletre. Akik már több éven át részt-
vettek ezeken az elöértekezleteken. mint magam is, tudják, hogy itt elő-
zetesim minden fontosabb tárgy, melyről az egyházkerületi közgyülés
vezetösége gyanÍ'ja az erösebb birálatott, megvitatás alá kerül és igye-
keznek a hoszészölások után oly véleményt alkottatni, vagy megegyezést
létre hozni, mely után a másnapi közgyülésen való tárgyalás lehetőleg
sima lefoJyása biztositva szokolt lenni. Azonban ezen az előértekezleten

.nem került elő olyan tárgy vagy indítvány, mely hossza bb. avagy élesebb
eszmecserét váltott volna ki a jelenlevőkböl, a míből már előre látni
lehetett. hogy magán a kerül eti gy W ésen . sem kerül elő nagyobb hullám-
zást okozó ügy vag y indítvány. Mindössze az iskolai nagybizottság s a
pénzügyi bizottság előadói tejékoztattak nagyjában az ezybegyülteket a

'má~nap előadandó iskolai nagy bizottsági és pé zügyi bizottsági ülések
jegyzÖk?Ilyve~llek egy némely pontjáról.

E helyen' emlitem meg a~on altalánosan felpanaszolt s magam által
is megállapított tényt, hogy a tárgyalás - folyását az elnökségtól kissé
távolabb ülök csak. halló érzékük különös tnegeröltetésével, vagy egy-
általán nem tudták figyelemmel kisérui, a templomnak; hol agyülés

-tartva volt,· a földszintén való rossz hangvezetése miatt. Miért igen sok
tárgynál, n~m tudtuk meghallani s így megérteni, . az elnökség által ki-
triondott határozatot sem.

A kerületi gyülésen, mindjart agyülés megalakulása után, élénk
eszmecsere támadt a kö~zegi leányiskola sorsa felett. Ugyanis Szombat-
hely város részéröligen előnyös ajánlat tétetett a kerületnek. ha felső
leányiskoiáját Kőszegről ide helyezi át s kifejleszti 8 osztályu leanygim-
náziummá, vagy tanítőnöképzö-intézerté. A kerület többsége v már most
szivesen fogadta Szemhathely városának kedvező ajánlatát, mert Köszegen
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elen sok anyagi áldozatba kerülő szép és drágit Intézményét Lelyszüke
iniatt úgy mint kivánatos volna fejleszteni nem tudja. Természetesen a
kőszegiek nem nyugosznak egykönnyen abba, hog-y ez az intézet -
melyért létesítésakor ök is szép anyagi áldozatot hoztak s amely
kereskedelmüknek ma már eleven éltetője 8 a kőszegi nőkülturának külö-
nösen magas nivóra emelője, a városból el vitessék ; noha az intézet helyi.
ségeibe, mint hangzott, kárpótlásul egy kerületi protestáns árvaház fel-
állítása van tervbe véve a kerület részéről. Hogy mily irányban iniézödik
el ezen ügy, a jövő évi kel'. gyülés fogja., az iskolai nagybizottság tárgya-
lásai s jelentése alapján eldönteni. I

A pénzügyi bizottság jegyzőkönyvének kapcsán tárgyaltatott, hogy
ez évben, mivel junius egyig a kér. tanítóság kérvénye, költségelöirány-
zattal s megell)Zo évi számadással félsserelve nem terjesztetett be a pénz-
ügyi bizottsághoz a kerületi kösgyülés ne szavazza meg az évente folyö-
sitani szokott 250 korona egyhazt erül-ti seg-élyt a kerületi tanítóegye-
sületnek. Felszólalasomban reá mutattam, hogyakérvénynek kivánt
mellékletekkel való be nem nyujtása nem -rosszakaratból, hanem elnézés
folytán történt s mivel a pénzügyi bizottságnak módjaban áll ezen összeget
a közigazgatási pénztárnak 12000 kor. tiszta elkölthetö vagyonként
mutatkozö summájahúl (n Szerk.) az eg-yesiiletnek folyó~ítani,· a kerületi
gyülés ne tegye magáévá a pénzügyi bl:t.ottság javaslatát. A kerületi
gyülés mégis a pénzüzyi bizottság javaslatát emelte határozattá. És
most kérem a kel'. tanftó-egyesület igentisztelt elnökét adja be a kivánt
mellékletekkel fölszerelve az egyesület kérvényet a pénzügyi bizott-
sághoz a folyó évi összeg kiutalásáért s ba elutasító határozatot kapunk,
még lesz ehhez e helyen pár szavam.

A népiskolai bizottság egyházi elnökének. jelentése ·kapcsá~l tudomásul,
vette az egyházkerületi közgyülés, hogy 'az egyetem az állami tanterv
nyomán egy részletes tanmenetet fog készítn tni a protestáns népiskolák
számára, . melyben .a vallási tananyag is fel lesz dolgozva és így a ker.
tanító-egyesület által tervezett részletes tanmenet kiadása s a kerület által
e munka kinyomatására felajánlott összeg folJósítása. fölöslegessé vált.

Tárgyalás és bozzászÓlás nélkül ;fogadta el -a . kerületi közgyülés a
mpdosít'ott részeiben ·is fel nem olvasott ág: hitv, ovang. népiskolai tanítók

. szolgálati viszonyait meghatározó szabályrendelétnek a népiskolai bizottság'
által módosított tervezetét. Szívesen járultam hozzá· az egyhangu elfoga-
d ásho», mert módosítésaik fedíka tanítók kivánságállak legnagyobb részét.
Nevezetesen', ha a tanító beteg, a hel yettesnek fizetést, 1ak ást és ellátást
az iskolafentartó ad. A jegyzói teendők ellátásaért s a szám adások körüli
tevékenységéért a tanítót méltányos dijazás illeti meg. De különösen az
osztó igazság alapjára helyezkedett a bizottság, midőn a 17. §-t úgy
módosí.otta, hogy az evang. tanítók. kántori járadalmuk után az egyetemes
nyugdíj intézetböl nyerjenek nyugdíjat; mert a kantoreagot a tanító ki-
záról:.g az egyháznak végzi s érte javadalmát sennek megszünése után
nyugdíjat is jogosan megkivénhatja, hogy ettől nyerje.
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."Egy s más.*)
Úgy látszik, a közgyülés. idejének meghatározásában ném valami

szerencsés' .a mi igen tisztelt kedves elnök urunk. DélutÁn 3 óra ra
tüz ki egy olyan gyűlést, melynek 13 hatalmas pontból álló prog-
rammja van. Tudom, az vezette, hogy abban az időben érkeznek be
míndenfelöl, a vonatok. No, de délelőtt is érkeznek. Miért nem, lehe-
.tett 9 órára kitüzni il :A'zért mert a lelkészek üléseztek akkor? Hát·
hiszen csak meg lettek volna ök nélkülünk, meg úgy· hiszem, mi is ő
nélkülük. Az egyik lelkész úr igy is azért nem jött be, mert félt,
hogy összeverekszünk. Háta ki úgy' fél tőlünk, ne jöjjőn felénk. Úgy
emlékszem, teljes tisztelettel és előzékenységgel fogadtuk és szivesen
láttuk őket mindig. De azért, ha velük együtt. ülésezve. kénytelenek
lettünk volna is nél külözni' öket, azt hiszem, ezen veszteségért elég
kárpótlást nyújtott volna az, hogy prog rarnmunkon nem kellett volna
kutyefuttában átszaladni, hanem egész nap elég időnk lett volna a
megvitatásra. Mert igy bizony vitára nem kerülhetett a sor. Hajtott
az idö, Pedig a szolgálati szabályzat tervezet megérdemelte volna
a vitár,

Nem is értem, minek küldték meg az egyházmegyei tanítóegye-
sületeknek ! Hiszen Koczor bátyánk az' ö nem is nagyon jelentékeny
változtatásait úgy is megtehette volna. Vagy talán nem is szabad
rajta erősebb változtatásokat eszközöIni il Akkor minek adják le, mint
tervezetet ; adják le, -mint rendeletet.

* **
A nagy többség elfogadta, a tanáregyesületbe való bevonulást.

Nem tekintve azt, -hogya kérdés szavazás alá nem is tartozott, . elfe-
ledte az egyesület ezt akis verset: "Hová sietsz mez~ patakja il -
a nagy tengerben •.... elvész neved, elhalsz magad."

Mit is nyerhetünk mi a tanáregyesülettől ? Ne' gondolkodjatok·
Hisz megfelelt rá hamarosan Sa ss István, midön oly készséggel ki-
mondta a határozatot, hogy megker essük'[a tanitók orsz. szővetségét,
hogy' a Nagy Bálint által megrajzolt nyomorúságainkban gyámoIítson, .
bennünket.

Nekem pedig a~ jutott eszembe, hogy hát mért nem fordulunk
támogatásért a tanáregye,sülethez il Hisz, a többség már tagja. Talán
azért, hogy küzdjön helyettünk más, ' mig mi a tanáregyesület árnyé-
kában szép csöndben meghúzódunk. -Holott az Orsz. Szővetség épen
r'llo~t }(apott_. a m iniszter úrtól egy erős dorg'áciőt, hogy honnan veszi

*) Habár cikkiróval nem mindenben 'értek. egyet, megfelelő hangon irt észrevételeit
közre bocsátom, mert találunk azokban megssívlelní valót is. Különben mindenki elott nyitva
áll az üt a tárgyilagos reflexi óra. Szerk,'



*

298

a bátorságot a tanítók erdekeiben szöt "emelni. Úgy látszik ilyen
veszedelem a tanáregyesületben nem fenyeget bennünk.

Hát bizony: az okos enged. Ha koplal ni kell is, .csak ~üzdeni ne
kelljen. Vagy a tanáregyesülettel, mivel az evangelikus, megélünk az
Isten igéjéből is !?

Beérkezett hat mnuka. De a hat összesen sem ért egyet .. Igy'
( .'

szólt a hivatalos birálat. S miután igy megállapította, hogy mind rossz
ill. a kellő mértékig egyik sem emelkedik, utóljára kisül, hogya
hatodik mégis jó és megérdemlí a pályadijat.
. Hát ne nehezteljen, az áltatam egyénenként is nagyon tisztelt

biráló bizottság, hogy felolvasott birálatával nem értek egyet. Mert,
mi a célja apályamunkák kitüzésének? Egyik, hogy a munkaked vet
élessze; a második, hogy ezen egészséges szellemi versenyben a sző- r

nyegen forgó thémákat megvitassa, vagy új eszmék felvetésével . az
egyesület ügyeit a fejlődés útján előre haladni segít se. ' Az első cél-
nak megfeleltek' al eg y l. tagjai, a mennyiben a versenykedv . megle-
hetősen megvan, amit elismer a bírálat ís, A második célnak nem
feleltek meg, mert vagy nem tartalmaznak a munkák eszméket; vagy,
ha igen, úgy nagyon gyarló a kidolgozásuk.

De ha igy van, akkor mért adja ki a birálóbizottság a kitüzött
díjat. Az a díj komoly, tartalmas munkára lett kitüzve, nem pedig
fércmunkára; mért nem tűzte ki az egyesület újra" a jövö évre I Ha
pedig mégis érdemes valamelyik munka, úgy minek rántják és gya-
lázzák le s teszik őket egy komoly gy ülésen nevetség tárgy~vá. Azt
hiszi a biráló bizottság, hogy ez éleszti a versenykedvet ! Majd talán
elmegy a jó dolguk a munkahozóknak, hogy mégegyszer veszödnek
egy munkán azért, hogy egy gunyoros hangú bírálatot meghallgat-
hassanak.

Pedig az elfogadott múnkának már a szerzője bizonyság arra,
hogy ez az - enyhén szólva - túlszigorú birálat nem volt helyén
való. Hogy nem a legalaposabb vizgálat előzte' meg a birálatot, azt
mutatja az egyik - általam is olvasott '- munka b irálata, melyről azt
olvasta a bírllló, hogy az egész rnunka egy tételen nyarg a lász , holott
az az egész bekezdés, mely arról az állított tételről sz ól, -négy ' (4)

. rövid mondatból áll. Mig úgy látszik, azt a bekezdést nem olvasta,
mely azon - általam is életre valónak tartott - eszmét tárgyalja,
hogy a kerületi . gyülés vagy az egyházkerület tűzzőn ki néples fel-
olvasásokra pályázatot, azokat nyemassa ki, hogy -legyen felolvasni
való a téli hónapokban,_ mert e nélkül felolvasó estéket csak nagyon
kevéshelyentartanak.·

De azért béke velünk. Nem zúgolódáskép irtam. Csak, hogya
tapasztaltakból vonjunk tanulságot.

Fidibusz.
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Ingyen-népoktatás.

Ma, rl}ikor mindenről
Azt halljuk, hogy drágább,
Csak a tudománynak
Csökkentik az árát.

Ingyen - népoktatás ..
A pénz nem lesz kevés;
Tandij helyett lesz majd
Új adófizetés.

" ,

Az élet harcának
,Végig küzdésére,
Ingyen kap fegyvert majd
Mindenki kezébe.

Mindenki- s ebben van
Ó törvény jósága -
Egyformán áldozzon'
A népiskolára.

, I

Ingyen -rerjed hát majd
Minden kis községbe,
A ,nagy tudománynak
Legelemibb rés,~e.

Köszöntve köszöntünk
Ingyen-népoktatás !
Kis iskoláinkra
Saálljon rólad áldás.

A kicsinyjét ingyen
Hát hogyan a nagyját ?
Azt biz' ezentúl is
Csak sok pénzért adják.

•

Adja az Isten, hogy l

Menjünk veled sokra;
Rá'nk férne nagyon is
Szegény magyarokra !

'Wurm
J

Károly,

A diófa alatt.
VI.

'"Két vizsgára vonatkozólag már hallottam .. véleményét Géza
bátyám Ideamint említette öt vizsgán volt jele e Szabadjon kérnem
ehát megjegyzéseit, a még, hátralevőkre nézve is,"

"Jól van Öcsém! Al időből kikerül. Most ráérünk. Ha nem unta,'
tom, folytatom, ~ szólt Géza bácsi.

,Kérem!"
',Ahé\.rmadik vizsga ahol jelen voltam .a Molnár Jánosé. A negye-

. dik pedig il. Nagy Irnréé." (
'nKapcsolatosan akarja ezekre vontkozólag megjegyzéseit tenni P-

kérdém .
•Igen I amennyiben e kettő eredményében egyre ment, azaz

mindkettő ',egyformán gyöng-ének bizonyult." '
".Akkor tehát helyesebben, eredménytelenségében egyre ment 1."

\ ,
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"Az eredménytelenség egyformá volt, hanem az indok az külÖn.
" .böz~ volt."

"Talán. az egyiknél a tehetség, a· másiknál meg a szorg alom
.hiány pu

"Nem! Hiszen ismeri őket Pl, Tudja, hogy egyiknél sem hiányzik
a tehetség, hanem a szorgalom P - az iskolában," a tanító részéről - 'az
más kifogás alá e'sik'" I

Miből meríti ezennézetét p/l
A 'vizsgán tette tapasztalásomból. Mind ~ kettő egyformán j6 tanító

lehetne; az egyik t. i, Molnár János~, ha akarna, a máaik pedig t, i.
Nagy Imre - ha tudna." '.

"Vagyis Molnár talán - iusta; Nagy Imre meg - beteges P"
"Nem !/I
"Akkor talán az ambició hiányzik. /1 ,~

"Ambició! pi< 4 ' ,

; "Igen!' de nem azt a beteges arnbíciót értem, arnidőn va:laki csu-
pán feltünésiyÁgyból minden a jóizlés által meg" - és meg 'nem en-
gedett módon és alkalommal másoknak, '- nevezetesen kartársainak
vállain, -- sőt ha kell azok érdemeinek letiprása, kissbebitése árán is.•. '
- egy fejjel kiemelkedni törekszik, -..!.. hanem azt,. amikor azt' a mun-

, kakőrt, - melybe öt Isten helyezte, - tehát tanítói magasztos hiva-
tását IstentöÍ nyert tehetsége s fizikai erejének tejes kifejtésével beről-
teni akarja, hogy ez által mínd . magának, mind pedig 'azon karnak
osztályosainak, akikhez tartozik, nemcsak környezetének, hanem min-
denkinek megbecsülését éf'Jtiszteletét kivivja. " " '

"E,z' az ! -Öcsém I ami 'nál~k hiányzik,' Igaz, hogy ezt Őn : és
mások is ambiciónak nevezik, én azonban eú a mozgató eröt j - a
dolog r~góját, hivatásszeretetnek nevezem. ,Különben .az elnevezés' nem,
lényeges. Azon ne, vttázeunk, Lényegében e kettő: ugyanaz. Csak
meglegyen. Ezzel a tanító: minderr; eúnélkül : semmi. - Ez az éltető
szellem. A lélek. E nélkül a tanító: hulla és nulla." .

Tehát ,ez hiányzik Molnár j ánosnál és Nag y-Imrénél P''
"Ez,IAzonban ne mondjuk oly ridegen, hogy hiányzik, rnert ez

kizárjá azt hogy talán nem is volt meg. Ilyent, Öcsém! nem tudok
feltételezni egy kartársunkról se, aki e pályára 'Iépért v~gy lép. Inkább
mondjuk úgy, hogy meg volt, de "ma már nincs meg."'

"Vagyis Jézusunkként: "A leány nem halt meg,csak '~hiszik."
Ennélfogva még lehetséges 'az - ébredés." '

"Alig' hiszem j mert ,,~jó magqt.". Molnárnál: "~z ég,i madarak
elkapdosák ji Nagy Imrénélpedig: a, tövisek elfojták, ",

"D~ ezt a példásatot -, mint egykor Jézus ranítányai- -:- ugy én
nem értem ám meg. magyarázat nélkül Géza bátyám!"

"Pedig oly egyszerü !" ,
"Annak, aki tudja!", 'különben is a rebuszok megfejtésével nem

foglalkozorn,' .
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Nos tehát a példázat megfejtése ez: a jó mag: a hivatássaeretet.
- Molnárnál: "az égi madarak elkapdosák azt" és lett belőle a taní-
tói pá.lyán: ...:..egy napszámos. Nagy Imrénél pedig: "a tővisek eltoj-
ták azt" és lett belőle a tanítói pályán: - ~gy robotos."

.Ahhá! most már értem I Molnár János inkább szereti hallgatni
"az égi madarak at " mézön, kertben; az iskola rovására; míg Nagy
Imre szivében .szúrós tövisekkel"kedvetlenül munkálkodik az pr ssölö-
jébenl" '" v:

"Igen ! Ezért' mondottam, hogy az, 'egyik, - Molnár, - nem
akar; a másik pedig - Nagy Imre, - nem tud- tehetsége szerint
kötelességének megfelelni.

,'"Beszéljen hát kérem, Géz~, bátyám elősiör a napszámosróil."
•Vizsgflja az iskolában )ett megtartva. A tanítőn elsö pillanatra

meglátsz ott, hogy nem valami nagy~n érdeklődik maga sem az egész
aktus· iránt. Ruházata is hanyag. Ó az óráját vette, kezébe s az időt
nézte le róla, én meg az arcát néztem és azt olvastam Je róla: "Minek
ez a - komédia • .Jobb volna - ott kint!" Az egész tanitás olyan se
hideg - Se meleg féle volt. A tananyagotelvégezte -- úgy, - ahogy.
Olvasás: - gyenge ....:...az egész vonalon. Nagyon meglátsz~ú aj gya-
korlás hiánya. Feltünö volt a gyermekek hibás olvasása. Ebből
nyilvánvalóan kitünt, hogy a gyakorlás közben a tanitó vagy testileg,
vagy lelkileg, de - távol volt. A számolás nagyon sokkivántii valót

I

hagyott ~aga. után." . ~.
•S egyéb, tantárgyak P" kérdém. . '.
"Amit be lehet magoltatni: az elégiszépen ledarálódott ..;....dicsé-

retére legyen. mondva a tanulöknak. Hogy,' nem értették az elmon-
dottakat - az a tanitó - bűne, ak!' még a tananyaggal sincsen tisztá.
'ban, ,Meg vagyok győződve, hogy Molnár sem· olvasta a tanitók
bibliáját .....,.a miniszterium által kiadott •Tanterveté .és a vele kapcso.
latos - ,,~'ta$ítást." .Vizsgáközben :etetni valót ,hozott a cselédje. 'A
zőrgésre rögtön fö!neszelt s azonnal laz ablakhoz lépet a dolog meg-
tekintése végett, ezzel,is jelezvén, miszerint - nek.i vizsga; tanitás,-
publikum - Hekuba.· '

"S a tanítványok?"
"Nos hát! "Fejétől büzősödik a hal." Azok is főlváltva kettesével

-:- hármasával kéredzettek - kifelé, ki - a sz<tbadba, talán egy kis
verébvadászatra j vagy gombozásra s más egyéb kedvenc gyermeki
fog lalkoaásra, Úgy jártak-keltek, mitha vásáronlvolnának."

_"Más e.gyébmegjegyzése nincs?" '"
~De igen. Nem tudtam mire vélni azt, hogy' a tanító folyton a

könyvből kérdez s attól megválni nem képes."
. ;Készületlen, hanyag." .
"Én' is annak magyaráztam. Azonban ha a~t' a könyvet fiatal

ember kezében soha. semmiféle körülmények között - ha arra

. I
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egyébkint a tanitás tárgyánál fogva szükség van - .meg nemtürném
is, eg'y, éltes tanítónál elnéző tudok lenni."

.De Molnár nem öreg ember! Igy hát arra a kényelemre jog-
címe - nincs." '

"Hacsak az nem, hogya nagy fáradalmakkal és 'kellemetlensé.
g'ekkel járó gazdálkodás közben magát az iskolában - kipihenje.
Mert, hogy Molnár előtt kedvesebbek ~az égi' madarak" és a "m,ezők
liliomai" ,mint az iskolája, s hogy, a .saját szölöjét előbbre valónak
tartja ~irt az "Úr szőlőjét;" azt eléggé bizonyítja rendezett gazdasága,
szalma- és takarmány kazalai s egyéb sok apró és öreg marhái
mellett: -:- szegény iskolája. Az iskola falán k ivül látszik, hogy: jó
gazda; belül pedig: látszik, hogy csak: - napszámos,"

"Hj~ 1" "Két úrnak nem lehet szolgálni." Evégből legjobb volna
minden tanítör a gazdálkodástóI eltiltani.

"Azt gondolja Öcséml hogy ezzel célt érnénk? Nem egészen. Az
ilyen embereknél mint Molnár katrársunk nem a~gazdálkodásban rejlik
a hiba hanem - a hivatásszeretet - hiányában. Azonban én is osz-

'tom abbeli néz etét, hogy a tanító egyáltalán ne marüljön el a gaz dál.
-kodásban, s rossz szolg álátot tesznek a tanügynek. azon iskolafőntar-
tók, kik alkalmát adnák a tanítónak készpéna-helyett a főldhaszon-

I

.fizetés által.
'"Ez azonban egyelőre bajosan fog megvalósulni."

, "
"Bizony nagy' akadályokba ütközik. Addig pedig vigan folyik a

gazdálkodás az iskola hátrányára."
,':,,,MinLMqlnár János és társainál 1"

"Igen 1 Shogy visszatérjünk hozzá, a rövid <vizsga után kénytelen-
kelletlen "benéztern lakására is. S minö örömmel cipelt engem kifelé
gazdaságának megtekintése végett. Büszke önérzettel mutogatta meg
nagy- marhaállományát s ezek között "saját nevelésű" 4széptinóját.
Nem is állhattam meg, hogy maliciózusan meg ne [egyezem : "No édes
kollegárn I Őn csakugyan ért a "borjuk neveléséhez. " "Hát egy kicsit
'értek hozzá 1" - felelt szerénykedve. - Ezután nem is 'sokat időztem
nála. Úgy éreztem itt magamat, mint egy jómódu földmives gazdánál.
Beszégetésünk is - tekintette! reá. - a gazdáaág kőrül forgott. Itt
elemében ,érezte magát. Elmondta szerencséjét, szerencsétlenségét .vá-
sári élményeit, kirándulásait, Ez persze .engem szörnyen -,.. nemérde-
kelt. De hát, elhallgattam békességesen azon tudattal, hogy ezzel le
kell szolgálnom, az adott - ozsounát. Ezután el, -és hazamentern.

"Ezzel egyszersmint eszembe juttatta kedves 'Géza bátyám az
ozsonnát, ame lyet talán jó lesz elköttenünk. Majd aeután lesz 'saíves a
még hátralevő két iskoláról referálni? Majd inkább kihozatom ide a
diöfe alá; itt. sokkal kellemesebb lesz, - ha ugy' tetszik 1"

, "Jól van Öcsém 1 csak azután 'a lehető legegyszerübb t-Iegyen.
Tudja. hogy .nem szeretem - az urizálást," "
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. "Cs'ak mint szoktuk 1" felelérn.
Ezzel befelé siettem s nyomban hozzáfogtunk az egyszerü ozs.onna

elfogyasztásához, mely mint faluhelyen szokás, a házból került elő.

** *
Ozsonnázás után nemsokára ismét rátereltem a beszédet Géza bá-

.tyám vizsga-tapasztalataira, kérvén őt annak folytatásra .
•Hm 1 Molnár János a gazdagsági dolgainak végig hallgatásával,

~ Őn pedig Öcsém, tapasztalataim elmondásával akarja az ozsonnát
megszolgátatni velem pa - kérdé mosolyogva Géza bátyám.

, '.Ments lsten lHa igy veszi föl a dolgot7 ú'gy inkább lemond ok
arról az élvezetről, hogy Önnek érdekes megjegyzéseit hallgassam.·

,No' .ne értsen félre. De főképen; - ne haragudjék Öcsém,
.ezen maliciózus tréfáért. Nem érdemes haragudni, Ezzel sokkal több
has~n~t hajt az ember másnak mint - önmagának.De mert Ön jó és
hálás hallgatóság, -. tehát nem bánom, foytathatjuk témánkat. Hol is
hagyluk el P

"A robotosnál."
.,Ah' ugy) igen' Nagy Imrénél, Ismeri Öcsém e jobb sorsra érde-

mes kollégának családi és vagyoni viszonyait PI<
.Csak annyit, hogy' sok gyermekkel áldotta meg az 'Isten és

emellett igen ezerény sőt mondhatnám szegény anyagi viszonyok között
él, miután kizárólag a tanítói s talán alig-alig számba vehető mallék-
jövödelem böl kell magát és bokros családját fenntartania. /1

"Igen 1 és a megélhetési gond, az agg-odalom mint sötét felhő bo-
rítja be állandóan arcát, melyen keresztűl az öröm sugara csak

, ritkán képes k~resztül törni. Csöndes őnmeg'adásaal rezignációval 'tűr í

sorsát. Kedvetlenül érzés' és lélek nélkül teszi veszi miuden dolgát.
Olyan, mint a sebzett, fáradt. madár, mely fájdalmasan- vergődik."

.És természetesen a tanítványolora ez hatás 'nélkül nem maradhat."
.Bizony nem' Szánalom nézni a vidor, mosolygó gyermeki arcok

helyett a körülötte levő életnéküli busongó, méla, szánalmas tekin-.1
tettel merengő tanitványokat. 'Mint, egy' borús6szi köd, úgy' terjeng- .
borong az isk ola levegőjében a .tanító gondterhe. . EÜep, megöl
minden életet. Örö'm,' éltető szeretet, nyájasság, barátság nem fog itt
fakadni. És valjon hol? .és mikor P minő 'a lak ban fog- az,- ha fog, -
e szomorú gyermekeknél' jelentkezni P Minő örömmel fognak ezek a
tanítványok e szomoru iskolának hátat fordíthatni 1 S minö érzelmek •

.kel fognak ezek iskolai·, gyermekéveikre egykoron visszaemlékezni ?
Boldog lsten" nem is jó erre gondolni."

"Hát a tanítási eredmény?"
.• Az sem kielégitő; A gyermekek ismeretei hézagosak, fölüJetesek.

Nagyon is meglátszik a- begyakorIás hiánya. Persze, a szánalomra
méltó tanító kénytelen -sokszor a kenyér miatt az iskolából kiki.
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szaladni, hosszabb-rövidebb ideig. távol lenni.. Kertben; mezőn; itt,
- ott - ahol egy kis anyagi haszon mutatkozik. Vagy. pedig
képzeljük el a Iejárandő váltók megújitásá val járó időrablást, a tanitói
tekintélyt mélyen lealázó - baráti szolgálatot kereső, illetve jótállási
kötelezettségért való - kilincseléIt, koldulást. •

, "Még ez is?" .
•Amínt- tudom - ei is."
"Pedig nyomasztóbb teher alig képzelhető az adósságnál. Ez az,

amiből - a kevés is sok -:- mert gondot terem, bánatot hoz, tekintélyt
ront és lelket - testet öV .~

.Igen! és bátran. állit hat juk, hogy egy az adósságok tenger-ébe
elmerült egyén, búzgó hivatalnők nem lehet s mint tanító eredményes
munkát végezni nem képes."

"Igazán kár ezért a külőnben szép tehetségü kartársért és nagy
családjáért. - De külőnben nem értem Nagy Imre eladósodását, hiszen
ö maga olyan -egyszerű dgénytelen ember."

"Hja ! Öcsém 1 A nősülés ! És mint a francia közmondás tartja:
.Keresd az assionyt 1"

"De hát .•.. "
"De hát - erről ne beszéljünk!" szakított -.félbeGéza bácsi.

Koczor Márton.

Szegénység.
Vagyont nem adtál, én jó Istenem, ..

Amim 'van, elfér nagyon kis helyen;
Nem kelti senkiben az irigységet,
E lángot, rnely lelkinyugtot eléget,
Gögöt szülö kincset nem' adtál nékem;
Ezerholdas birtok földtömegében,
Mint sajáromban. nem gyönyörkődöm;
Nevem pénzdőntö gyárhoz nem kötöm.

Már' bölcsöm ptelIett, ott virrasztott régen,
Ki hü maradt hozzám, a szegénységem.
Ez dúdolt felettem dajkadanát,
Ez kisér síromig, mint hű barát. -
Hűsége nem egyszer sebzé szivem,
Nem egyszer mondja: mi vagy? - semmisem.
Bánt, bánt, d~ megtanít a szegénységre,
És munkaközben felnézni az égre;
Bizva imádni azt, ki hü marad,
Ha öröm vagy bú, -mit aszfv arat.
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E 'régi dajkám alázatra int"
Ha lelkem büszkeség felé kacsint,

Hogy fáj-e a szegénység, kérditek,
Nem fojtja-e el bennem, a hitet,
Bizalmat, mely egy ,szebb jövőt igér,
Hová a szegénység már nem kisér, "
Hol a kérges tenyér simára válik"
Hol munka nem tör meg a ros kadáaig j

Hol gond és ~töpr~ngés nem ssánt barázdát,
Nem kell törölnöm arcom izzadását P

Nem fáj: megszoktam már e hü vendéget,
S ha lelkem néha-néha el is téved.
A vágy szárnyán a jómód mezejére,
Csak újra visszatér régi helyére,
S feledve vágya szárnyalásait,
Panassaal, zúgoló~ással szakít.

,Mért zúgolódnám, hogy szegény vagyok,
Hogy gondom, mint sok másé mér nagyobb ?,
Panasz és zúgolódás csak teher
A lelkem; fel nem emel, de lever.
Megnyugszom hittel Isten tetszésében,
Ki a szegény álma felett is ébren.
Felettünk virraszt mindig a hű őrszem;
Nem vonta meg Isten még senkitől sem
Az áldott miudennapi kenyeret:
Híven táplál jót, rosszat ezeret.

, Szegénységemben csak a hit vezessen,
Terhem alatt ez nem enged elesnem.

Nyilftér.
Tekintetes SlerkesltoÚ,.!

Mi, - a soproni ev. tanítóképző-intézetnek 1881. évben képesítőt
tett növendékei, - 30 teljes esztendőnek eltelése után folyó évi julius
hö 6.-án elő s z ő r i találkozóraösszegyülekezvén, ezen találkozásunk-
nak lefolyásáról iskolatársaim megbizásábőlvan szerenesém Tek. Szer-
}(esztő Úrnak az alábbi sorokban' referálni, *)

,*) A közleménynek a legnagyobb készséggel helyet adunk, Szerk.
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Az összejövetelen megjelentek: Dégay Gyula tak. pénzt. kőnyvelö,

Szakolcza. Erdélyi Béla evang. tanító, Szergény. Hajas Gyula evang.
tanító, Nemeskér. Hidasi (Laub] Sándor kir, tanfelüg yelö.i Uugvár. Koltay
Pál körjegyző, Felsőszölnök. Kubisch 'Ernilk ántortanító, Rákoskeresztur.
Nagy Jenő evang. tanító, Nagybörzsöny. Németh János 'evang. tanitó,
Kispécz, Szabó Antal eváng.' tanító, Mag yarg encs, Szollár :Pál áll. isk.
igazg. tanító, Nagyszénás.

Julius 5.-én a délutáni és esti vonatokkal édes hazánk külőnbőz ö

részeiből Sopronba megérkezve, - a "Fannonia U sz á lló egyik külőn-
termében találkoztunk, - jobban mondva ismerkedési előe~tét tartot-
tunk, mert bizony nagy csudáikozásunkra nagyobb részt be kellett egy-
másnak mutatkoznunk. És itt családias vacsoránk elköltése után kő vet-
kezett egy kedves élvezettel töltött idő, midőn ugyanis mindegy!künk
kűlő n-külőn elbeszélte élete mult jának történetér. - (Oh Istenem mily
eltér6k és mily változékonyak az emberi élet utjai 1) .. ' Késő éjsza-
káig, 'vagy helyesebben: kora hajnalig igy etbeszélgetve a multak ese-
ményeiről, végül ki-ki vissza vonult némi kis pihenőre hálószobájába.

Másnap ---, julius 6.~án - reggeli 7 órára ismét ősszeg yülekezve
hálás kötelességünknek' tartottuk a mi szeretve tisztelt kedves volt tanár-
urunkat, Kapi Gyula nyug. ·igazgató urat, - ki távo l vidéken tartózko-
dott, - egy meleghangu levélben, Papp József igazgatÓ urat pedig egy
táviratban üdvözölni. Azután pedig,' - hogya három évtizeden át meg- .
őrzött testvéri együttérzésünknek szemlélhető leg iJs kifejezést adjunk,
együttesen lefényképeztettük magunkat.

Délelőtt '10 órakor meg k ivonul tunk kedves emlékű intézetünkbe,
hol annak imatermében 'Bognár Károly tanár úr, mint igazgatóhelyettes
szivélyesen fógadoh bennünket. Itt Nagy Jenő iskolatársunk orgonaki-
sérete mellett elénekeltük a "Jövel Szentlélek Uristen" kezdetü éneket,
melynek elhangzása után én a kőv e t kező ünnepi beszédet mon-
dottam:

Sz.ivernböl adok hálákat teneked jó Istenem,
Hogy' engedsz boldog órákat barátim mal töltenem.
Te vezérléd utain kat; s' testvéri hű vonzalmunkat
- Három évtizeden át - sz iveink ben te tartád,
Kérünk téged Istenünket: erösbitsd tovább szivünket,
Hogy egymáshoz hivek legyünk;
Mig csak a sirba nemmegyünk! Amen.'

Mélyen tisztelt Tanrir Úri
Kedves iskolatársaim !

Magasztos szent érzelemés mély megilletődés hatja át ez ünne-
pélyes percben keblem belsejét, midön gondolataimnak .szárnyain vissza-
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szállok azon időre, mikor még- mint derültarcu ifjak elhagytuk ezen
-szent csarnok falait.

Kedves barátaim! Ezen előttünk őrőkemlékezetü intézet édesanya-
ként nevelve s oktatva bennünket, és felövezve az igaz hazafiúi és önzet-
len keresztényi szellemtől áthatott szent buzditással és tanáccsa130évvel

'ezelőtt kibocsátott bennünket védöszárnyai alul. S mi telve ifjui hévvel,
rózsás reményekkel - magasztos hivatásunkat, megkezdendö - elszé-
ledtünk édes hazánk külőnbőz ö részeibe, És ime most az életnek vál-
tozékony és göröngyös pályáján, - 30 egész hosszú esztendönek eltöl-
tése után - megrakodva élettapasztalatokkal, redős homlokkal 'öszbe-
vegyülő hajjal ujból átléptük ezen szent csarnok küszöbét, hogy ennek
falai között egymást baráti szeretetből ki tárt karokkal őlelhessük, s
egymással kőzőlhessük életünk háromévtizedes mult jának örömeit és
bánatait.

Szeretett testvéreim! Ugyhiszem midannyiunk szivbeli érzelmeinek
hurjait penditem meg akkor, midőn ait mondom, hogy szent vágyódás
sal és örömtől buzogó kebellel jöttünk ezen kedves emlékü volt ottho-
nunk falai k őz é ! - Sajnos azonban ezen örömünk sem ment az üröm
poharától, mert a kérlelhetetlen halál a mi kedves baráti k rünkbe is
behatoiván, öt testvérbarátunknak kezéből ragadá ~i a vándorbotot.
Dorn János, Falb István, Lu'zsa Pál, Pohánka Gyula és Purt Lajos volt
osztály társaink már a föld pihentető ölében alusszák siri álmukat. óu
legyen áldott az ö kedves 'emlékük és zavartalan nyugalmuk! --

Édes barátaim 1 Három évtizeden át müködni bármely pályán - az
emberi kor határát tekintve - bizony hosszu idő; de kétszeresen hosszu
idő, ha az az életnek egyik legküzdelmesebb pályáján, a néptanítói a
népnevelői pályán folyik le. És hogy mi ezen 30 évet ép test i- és ép
szellemi erővel végig küzdhettük, ezért legelőször is hálával tartozunk
az isteni kegyelemnek, a jóságos mennyei Atyánknak, ki minket az ő

gondviselő szeretetében mindezideig megtartott.

Valamint ez ünnepélyes percben tiszteletteljesen emlékezünk meg
ezen intézet egykori vezetőiről, kik az ő gondos atyai szeretetükkel
fejlesztették bennünk egykoron a magasztos pályánkhoz megkivántató
tudást, energiát és k itar tást. Hálás elismeréssel adózunk Király J. Pál,
Scheffer Károly és Fehér Samu volt tanáraink dicső emlékének. S
külőnősen hálás tisztelettel tartozunk a mi imádva szeretett tanárunk-
nak : Kapi Gyula nyug, igazgató urnak; - akinek puritán jelleme,
fáradhatatlan tevékenysége és önzetlen jóindulata intő és buzditó például

-áll még .ma is lelkiszemeink előtt; - tiszta szivből kivánjuk neki, hogy
ezen méJtán kiérdemelt nyugalomban az Egek Ura még soká éltesse! -

Nemkülönben szivből üdvözöljük ezen intézetünk jelenlegi vezetőit,
s ezeknek képviseletében megjelent mélyen tisztelt tanár urat. Üdvözöl-
jük önöket azon hő óhajunk kifejezésével, hogy lankadatlan ügybuz-
'gaimukkal és odaadószeretettel még szám os hivatásos tanitót nevelhes-
senek édes hazánknak és szeretett "eg yháaunk na k.
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Mi pedig -szeretett iskolatársaim - ezen előttünk örökké ernlé-
kezetes találkozásunk által kimutatva azt, hogy ,az egymás iránti hfr

. testvért ragaszkodásunkat a hosszú három évtized alatt, is híven meg-
őriztük sziveinkben: hőreményem, hogy ezen összejövetelünk. által meg-
ujitott szent érzelmet sirig fogjuk ör'izni, '-

Adja Isten, hogy úgy legyen! ;,Amen l,

Ezen hálaadó ünnepélyünk a "Maradj meg kegyelmeddel" cimü
énekkel befejezést nyervén, az intézet egyes helyiségeit .és a külön
'épületben elhelyezett kézügyességi termet tekintettük meg, mely
után szemeinkben a viszontlátás 'örömétől és a mély meghatottságból

. ' 1 "
fakadó kőnnyek kel a mi kedves Alma mat erünktöl bucsut vettünk.

Tekintettel arra, hogy egyesek' Sopronból történt eltávozásuk ót~
most vannak itt, 'először. azért a városnak újabban épült részeiben egy
kis k őrurat is tettünk, mig végre';- késő déli órában - a "PannQnia"
szálló külőnterrnében kőzős ebédre telepedtünk le.

Élvezetes diskurálással füszerezett ebédü~k elköttése után egy
szivbeli Óhajomriak adtarn kifejezést. Ugyanis, - miután az on tervünk
hogy' a' közel vidéki temetőben örökálmát pihenő egyik iskolatársunk
sirját meg koszoruzhassuk és ezzel kapcsolatban a többi elhalt osztály-

, társaink iránt is érzett _kegyeletünket kifejezésre juttassuk, ez alk,alom-
mal kivihetetlennek látszik, - azt indirványozám, hogy az elhalt isko ,
l~társaink iránti kegyeletünk.: valamint I ezen 30 éves összejövetelünk
emlékére kösadakozás utján: "A soproni e v angc vtá n í t ö k é p z ö- ,

in t é z e t v ol t növendékeinek találkozói alapitványa'"
címmel létesítsünk egy alapitványt azon reményben, hogy ezen alap-
tőkét ezen 'intézetnek 10. 20. 25. 30. stb. éves találkozóra összejővö volt
növendékei önkéntes' adománnyaikkal majdan szinte g yarapítg atják, -A
midön pedig ezen alapitványi ttöke' 500 koronáig ••felszaporodik, a,zon
időtől kezdve annak évi kamat ja egy. egy jómag aviseletü vképezdei ta n í-

tófíu-nővendéknek ösztöndijárá Fordíttatik, ...:.:....Ezeninditványom iskola-
társaim részéről .egyhangulag' elfogadtatott, és a kőrünkben _azonnal
megindult önkéntes adományozás utján összegyült 50 korona összeggel'
ennek alapját megvetettük. ' ' '

Végezetre pedig. az 'esti órákk~l elérkezvén a válás órája, azon
hö óhajunk kifejezésével, hogy vajha őt év multán Istennek szent sege-
delmével mindannyian újból találkozhassunk: igaz testvéri érzelemmel
elbucsúztunk egymástól.

/------

,S'zabó Antal,
ev. tanító.

•
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, 1 I t.

Jegyzököny.

Fölvétetett Sopronban 1911. április II -én az -O r s z ágo s ágh
ev-a n gel ik-u sTa n á reg y é s ü l e t meghiraséra ezen egyesülethez
való csatlakozás céljából egybegyülekezettek értekezletén. '

Jelen voltak Horeczky Gyula csánigi tanítő elnöklete alatt: ' Pés
Lajos, Thirring Samu, Ullreioh Gyula,' Geleji Frigyes" Grősz. Samu, Krug'
Lajos, Schád János, . Kiss József, (Sopron), a sopróni felső esp. tanító-
egyesület képviseletében. Molnár Sándor (Répeeszemere), Rácz Kálmán a
készegi tantestület képviseletében,,· Mikolik' Kálinán 'és Szűsz, Lajos a

"budapesti. tantestület képviseletében, -Posch Károly, a Pozsony' városi tan-
testület képviseletében, Lenhárdt Károly és -Kostyal Sándor ra pozsony-
megyei esp. ianítóegYésület képviseletében, Dobó Adolf az iglöi tantestület
képviseletében, és Alexi, Lajos a pestmegyei esp. tantestület képviseleté-
ben, úgy. is, mint ez alkalomra felkért jegyző" '
. 1. Horecsky Gyula elnök annak elérebocséjtssaval, hogyűt Sass

. István, a dunántúli ágb evang. egyházker. tanítóegyesület elnöke, mint
ai Orszégos ágh. evangélikus Tanítóegyesület szél'vező bizottságának is
esídészerinti elnöke bizta meg, a mai értekezlet egybehivaséval : és
vezetésével, a megjelenteket .szivélyeeeu. ,köszöntve ~z értekezletet meg-,
nyitotta. . / . . .
. 2. Az értekezlet elnöke elmondotta. hogy az 1896-·ban .ra Millenium

alkalmával Budapestenmegalakúlt Országos ágh. evang:. Tanítóegyesület
megválasztott elnökségének és tiszti karának teljes' félrevonulasa után
többeknek. félhívásara Budapesten egy szükebbkorű értekezlet Sass Istvánt
és Horeezky Gyulát bizta meg a további teendökkel, mig végre 1901 -ben
az egyetemes gyülés" majd 19'10-ben az illeték es miniszterium . l'észér91
megerésítést nyertek az' Országos ágh. evangélikus Tanítógyesületünk fel-

. terjesztett alapszabályai .
Közben- felmérült és fölhangzott a nehány éve alakúlt és rövid időn

hatalmas arányokban kifejlett Országos ágh. hitv. evangélikus Tanár-
egyesületnek azon megtisztelé felhivésa, hogy csatlakozzék az evangélikus
tanítóság és lépjen be tagűl a 'I'anaregyesületbe, s alkossá . meg abban
a' meglevő .főiskolai; fögimnáziumi, tanítóképsöi és polgári iskolai szak.
osztályok mellé . az Elemi iskolai szakosstályt. Sass István ker -. tanító-
egyesületi elnök mégértvén a. Tanáregyesület felhivásában kifejezett' csatla-
kozásnak' célravezető nagy horderejét, az egyesület választmány,ának meg-

?' bizasaból megírta az »Evangelikus Népiskola« ez idei újévi számaban
ezen csatlakozasra vonatkozó szózatát, amelyet egyúttal lehetőleg. minden'
egyes evangélikus tanítónak saj~t nevére oimezve külön lenyomatban
szesteszét .küldl1tt a hazában.
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Szózatának hatása alatt elég szép számmal közel kétszáz evangé-
likus tanító jelentette ki csatlakozási szándékát és a 'l'ansregyesületbe
való belépését. Természetesen ellenvélemény is merült föl, a melynek
H. H, X- Y. adtak kifejezést ugyancsak az ~EvangeIikus Népiskola e

hasábjain. Az ellenvélemények megcáfolást nyertek ugyan ugyanazon lap-
ban, mégis eléggé nem sajnálhatóan Sass István, az Orszagos evangelikus
Tanítóegyesüjet ideiglenes elnöke azon elhatározását közölte a lapban,
hogy leszavazottnak tekinti csatlakozási indítványát, visssavonhatlanűl
leteszi: országos tanítóegyI. elnöki megbizatását elküldte az iratokat
Horeczky Gyula ideiglenes titkárnak , s a mi legsajnálatosabb, nem jelent
meg a Tanárgyülés mai közgyülésén sem, bál' a Tanáregyesület tárgy-
sorozataba is fölvette a Tanítói szakosztály megalakításának kérdését.

Az értekezleten'" megjelentek tu domásúl vették a közlötteket, ragasz .
kodasukat fejezték ki Sass Istvánhoz és újból 0t kivánták megbizni az
elnökséggel. De midén Horeczky Gyula azon aggodalmának adott kifeje-
zést, hogy Sass István annyira határozottan nyilvánítotla ki lemondását.
miszerint annak lehetünk kitéve, hogy egy évig nem lesz, aki az ügye-
ket vezesse, az -értekezlet belenyugodott a válteztathatlanba és fölkél vén
Horecsky Gyulát az értekezlet további vezetésére, Sass Istvántél azzal a
reménységgel vett búcsút, hogy az evangelikus tanítóság azon törekvésé-
ben, mely szorosan felekezeti iskolai ügyeinek intézésére országos közpon-
tot akar teremteni őt ezutánra is soraink elején találja, eddigi fáradozá-
sáért immár hálás köszőnettel adézik s érdemeit ezen jegyzőkönyvében
megörökíti.

3. Alexy Lajos kért szót ezután arra, hogyaTanáregyesület csat-
lakozasi felhivásának elfogadására határozati javaslatát eléterjeszthesse.
Majd megokolásában rámutatott a rra , hogy akár megalakul végleg' az
Orezégos evangelikus Tanítóegyesület, akár nem, a Tanáregyesület kebe-
lében létesítendő elemi iskolai szakosztály megalakítása csak javára lehet
céljainknak és terveinknek. ajánlja a köretkezö határozati javaalatainak
elfogadását : .
. a) Mondja. kiJ:az értekezlet úgy a maga, mint a csatlakozásukat

hejelentett tantestületek, esperességi tanítóegyesületek és tagul jelentkezett
egyes tanítótársak nevében, hogy az Országos ágh. evangelik us Tanár-
egyesület testvéries felhivását a közns érdekek, közös munkálatára kpszö-
nettel elfogadja.

b) Azok, akik ezen az értekezleten jelen vannak és akiket mint
megbízottak képviselnek, kijelentik azonnali belépésüket (Lásd a csatolt
névsort)" az Orszégoa ágh. evangelikus Tanáregyesületbe, ba a Tanár-
egyesüle] viszont hajlandó jelen elmét ekként megvál toztatoi : ) Az ágh.
evangelikus tanárok és tanítók országos eygesülete. «*)

*) Az orsz. evang, tanáregyesület már mikor a tanítóság csatlakozásának kérdését
felvetette, mindjárt foglalkozott az egyesület címének jelzett módon való módoaitásával.

Szerk,
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c) Ennek kimondásával, 8 annak reményében, hogyaTanáregyesület
holnapi közgyülése elfogadja belépésünket és annak feltételét, - az
értekezlet átalakúl az ágh. evang. tanárok (és tanítók) országos egyesü-
letének elemi iskolai szakosztályává. megválasztja szakosztályi elnökét és
titkárát, és mint ilyen szakosztálya testvéri érzelemmel köszönti Tanár-
testvéreit és lelkesedéssel, evangeliomi búzgósággal felajánlja szerény
munkásságát a közös cél : az evangelikus tanügy előmozdítására.'

Határozat: Mindhárom határozati javaslatot az értekezlet változtatás
nélkül elfogadta. Majd Posch Károly a Pozsony városi evang. tanító-
testület, - Szűsz Lajos a Budapest fővárosi tanítótestület, - Lenhárdt
Károly egyházmegyei felügyelő és tanítóegyesületi elnök a pozsonymegyei
esperességi 'tanítoegyesület, - Dobó Adolf az Igló városi evang. tanító-
testület, - Geleji Frigyes a Sopron városi evang. tanítétestület, -
és a soproni felsé esp. tanítötestület, - Alexy Lajos a pestmegyei esp.
tanítóegyesület részéről külön is bejelentették a fenti határosati javas-
latokhoz val o hozzájárulásukat és a Tanáregyesületbe való belépésüket,
Pós Lajos és a jelenvolt soproni kartársak egyénenként külön is kijelen-
tették belépésüket, majd a gyülés folyamán táviratilag jelentette be
Kertsóher Sándor igazgató a Késmárk városi evang. tanítótestület csatla-
kozását. Végül még Molnár Sándor (Répoeszemere) fejezti ,ki meleg sza-
vakban teljes örömét a csatlakozás ügyének várakozáson felül ilyen jó-
irányban történt fejlődéséért saz Orsz. ev. Tanáregyesület csatlakozási
felhivását kerszak alkotónak tekinti az 1848·iki nagy demokratikus
eszme: a tanítással foglalkozóknak az elemi iskolától az egyetemig
való egyesítése, megvalósulására és a hazai evangelikus tanügy fejlesz-
tésére.

Mely felszólalások és kijelentések összegezéae után elnök indítvá-
nyára az előadót: Alexy Lajos pestmegyei kiküldettet bizta meg az érte-
kezlet a Tanáregyesület délutáni választmányi ülesén az ekként egyhangú-
lag elfogadott fenti határozati javaslatnak bemutatásával és előterjesz-
tésével.

4. Tárgyalásaink közben érkezett Méltsg. Véssey Sándor ker. fel-
. ügyelő űr, kit Horeozky Gyula értek. elnök hálás szavakkal üdvözölt a
tanítóság nevében a kitüntetö megjelenéseért. amit a nagyérdemű ker.
felügyelő nl' meleg köszönetének és örömének kifejezésével azzal is viszon-
zott, hogy mindvégia jelen maradt az értekezleten és teljes érdeklődéssei
résztvett annak további targyalésain.

5. Elfogadta továbbá az értekezlet Alexy Lajos indítványára még a
következőket:

d) Mint az 7> Ágh. evangélik us tanárok ( és tanítók) országos egye-
sületének elemi iskolai szakosztálya kijelentjük, hogy mindaddig hiven és
sértetlenül megőrizzük és valtozatlanűl fentart juk az 1896· ban rsegalakűlt
Országos ágh. evangelikus tanítóegyesület megerősíttett ' alapszabályait,
amíg azok fölött ezen alapszabályzat értelmébell rendesen összehívott köz-

'gyülés végérvényesen nem határoz.
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e). Ugyanazért tekintettel 'az, 1896-ban megválasztott tieztíkar .és
intézőbizottság félrevonuléséra, tekintettel Sass István ideiglenes elnök
lemondására, tekintettel tehát azon körülményre, hogy az Országos ágh.
evang. tanítóeg-yesületnek jelenleg elnöke nincsen,' a megerésített alapsza-
balysatot és egyéb iratokat a most megalakúlt szakosztály átveszi azzal
a kötelezeuséggel, hogy az Országos ágh. evang. tanítóegyelet közgyü-
lését el(ikészíti és azt a legközelebb Budapesten tartandó egyetemes tanító-
gy ülés alkalmával összehívja •

. f) Tisztelettel fentartja az Országos evangelikus Tanftóegyestl1et
elhatározásának a most megalakúlt szakosztálynak ezen szakoszlály beil-
lesztését az esetleg külön megalakulandó Országos evang .. tanítöegyesület
működésí körébe.

g) Megkere_si továbbá szakosztál yunk a Tanáregyesület. választ-
mányát, hogy belépésünk 'elfogadása esetén a tervezett tagdíjmódosítást
szakosztályunk tagjaira nézve, - tekintettel a tanítóság általános szeré-

, nyebb javadalmazására és tekintettel a tanítóság tömegesebb belépése
esetén várhaté tekintélyes tagdíjtöbbletre, - a tervezett megkülömböz-
tetés elhagyásával egyformán évi 2 koronában állapítana meg.

h) Ezél·t végül megkeresi még li Tanáregyesületet szak osztályunk,
hogy az akként elkerülhetlen tan áregyesül eti alapszabály módosításnál
egyéb még felmerülő kivánalmainkat is beterjessthessük, miért is már
eleve kérjük ezen módosításhoz kiküldötteink meghivását 30 Tanáregyesület
őszi választmányi ülésére.

6. Ezekután Horeczky Gyula. értekl. elnök megköszö ve a meg-
jelentek érdeklődését, a szakosztályi elnök és titkár megválasztására hivta
fel az értekezletet.

A szakosztály Horeczky Gyulát, majd ennek vonakodása után az
előadót Alexy Lajos pestmegyei kiküldöttet választotta elnökévé, -
Horeczky Gyula volt titkárt pedig ismét titkáráva, . . . kik engedvén a
feléjük fordúlt kitünteté bizalomnak, a körülmények parancsoló hatása
alatt tisztségüket egy évre elfogadták. . ,

Több tárgy nem levén, elnök a gyülést berekesztette. : I

Kelt mint fent. \ Jegyzette :
Horeczky Gyula, Alexy Lajos,

értekezleti elnök. az értekezleti jegzöje.

Hitelesítjük :
Molnár Sándor, Ulreich Gyula.



313

A nSoml6vidéki ágo hftv. evang. Tanft6egyeaület" jegyző·
könyvéből.

A nSomlóvidéki ágo hitv. ev. Tanhóegyesület" ez évi kőzz yülését

)unius hó 8·án Pápán nt. Kís Lajos nagyalásonyi lelkész és Szuuer
Dá nie l pápai tanhó iker elnöklete alatt tartotta meg.

A megnyitó beszéd után,napírend el ött H akI Lajos országos
ének- és zeneoktatási felügyelő úr tart előadást: na népiskolai ' mód-
szeres énektanításról és az ifjusági dalos k ői ök szer vez ésér öl." Az
előadás rövid kiv onata ; kiabálva ne énekeltessünk ; a hangterjedelmet
betartsuk ; lélekz.etvételr e, a szájnyitásra, szöveg kiejtésre nagy gondot
fordítsuk. A gyermek lelki v-ilágának megfelelő dalokat énekeltessünk,
u. m.: gyermekjáték, hazafias, müvészi és műda lokat, de ne szo-
moruakat. Nagy súly fektetendő az egyházi dalok tanítására; ezek
vezetnek Istenhez. Ajánlja a hangjegyszerinti tanítást; s gyakorlatilag
is bemutatja azt. Majd az ifjúsági dalos körök szervezéséről beszél s
igéretet tesz, hogy- szivesen segít azok létrehozásában. --:- Végül ajánl-
kozik. hogy őszi közgyülésünk alkalmával az énekoktatásnak k'otta-
szerinti módszeres előadását a gyermekekkel is bemutatja.

Előadó úrnak szives fáradozása méltán elismerésre es hálára
kötelezi az egyesületet, amit jegytőkönyvileg is kifejez •

.Az egybázkerületi g yülésre küldendő tanftóképviselőkre. vonat-
kozólag az eljárás eg yőntetüség e- végett újra felkéri az egyházkerületi
ta.nitóegyesület elnökét, hogy az eg yházkerűleti gyülés után minden
tanitóegyesűlettel tudassa. hogy melyik egyháii:negyéből kit ajánl az
egy-házkerületi g yülésre küldendő képviselöűl.

Szutrer- Dániel terjeszti be azután 10: pontból álló határozati
javaslatát az "Országos Tanítói Nyugdíj-törvény" reviztójára vonat.
kozólag; majd Nagy- Pál pápai tanító olvassa ily ci rnű munkáját:
nAz elemi népiskolai tanítók fizetés rendezése."

Szutter Dániel 10 pontból álló határozati javaslata egyrészt
az elaggott tanítók nyomorán óhajt segíteni, másrészt az özvegyen s
árván maradt tanító családtagok keserű könnyeit óhajtja letörölni.

Nagy Pál értekezésében lelkiismeretes s nehéz munkárikért megfa,
lelő dotációt sürget s kivánandónak tartja, -hog y fizetésünk - tekintettel
arra, hogy, felekezeti vagy ál.lami tarlitók' vagyunk'- egyenlő legyen
a 8 kőzépi sk o lát végzett állami tisztviselők fizetés éveI ;a kántort
áJlásért járó dijazás pedig tanítóifizetés természetével ne birj.on,

Az egyesületi közgyűlés a nagy gonddal s szakértelemmel össze-
állított munkákért midön hálás köszönettel adózik; azokat a "Magyar-
országi' Tanítók Országos Szövetségéhez" felterjeszteni határozza.

A .Sióvidéki ágo hitv. evang. Tanítöegyesületnek" beterjesztett
Határozati javaslata 1. 1 a, b 2 és 3. II. 1-7. pontjaira érdemleges
határozatot, tekintettel arra, hogy az I. alatti pontok sok tekintetben
lehetetlenséget tartalmaznak, a II. alatti pontökpedig tisztán az egy-

"házkerületi kőzg yülés elé tartoznak - nem hozott; hiszi azonban 'azt,
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hogy az. egyházkerületi tanítói közgyülés utat-rnödot talál arra, hogy
a javaslatban foglalt pontok - eg y-k ett.ö kivitelével érvényre
jussanak.

Ar~a a kérdésre, hogy belépünk-e az "Országos ág~ hitv. evang.
Tanárok és Tanltók-eg yesületébe" - mint -p.nnek szakosztálya, -
vagy önállóan. óhajt juk az országos evang. tanitóegyesületet meg-
alakítani? - az egyesület határozatot nem hozott, illetve várakozási
á lláspontot foglal el.

Aközgyülést nt: elnök úr buzgó imája zár ta be.

Fodor 'Mihály,
egyesületi főj egyző.

A pestJnegyei ágo hitv., evang. tanitótestiilet 191 J •
junius ho 28-án Budapesten tartott. közgyülésének jegyzökönyvéböl.

1. A kösgyülés egyházi énekkel kezdödött. Alelnök üdvözli a gyü-
lésell jelenlevő dr. Pet r i M ó r kir. tanfelügyelőt, ki válaszában hang-·
súlyoz.ta, hogy az ágost. hitv, ev. tanítóság .ép oly közeláll hozzá, mint
bármely .más ; minden ügyünkben bizaleutmal forduljunk ho~zá, készséggel
áll rendelkezésünkre nemcsak. azért, inert ez hivatalos- kötelessége, . de
főleg azért, tuert hivatása teljes magaslatán ,'álló tanítói gardaval áll
szem ben, akik nem épen irigy lésre iuéltó anyagi viszonyok mellett . is'
kitartással lankadatlanűl munkálkodnak az egyház és így a magyar haza
javán Figyelmezteti a tanítóságot az eszmények mellett való kitartásra,
a megalkuvást nem ismerő ernyedetlen munkásságra,különöseu a haza-
szeretetre és vallásosságra.

. "Ezek -után Perényi Re z's ő+aleluök évi jelentését terjesztette elő.
Mindenekelött IllPgemlfkezik !lf>xy La jo sr ö l, aki 14 éven át bölcse-
séggel s lankadatlan búxgalommal vezette' a testületet; megemlékezik ax
)Űrsxágos Magyar 'Iskolaegyesület( áldásos tevékenységéről, a tanítóság
fontos missziőjáról - kivalt ~ a.j.emzetiségi vidékeken; utál. a tanító-
ságnak a megélhetés gondjaival vivot t küzdelmeire ; kifejezésre juttatja
a~t az igazságot, hogy a protestáns tánítöságnak Krisztus evangyélioma
Legyen mindenben vezérlő' fák lyája. Jelenti, hogy 'nt. Sár k á n y B é! a a
tanítótestület elnökét, alesperest, az csperességi egyháza.k közbizalma fő-
esperessé választotta. "Alelnök az esperesség tanítósága nevében levélben
üdvözölte, ki ezen üdvözlésre válaszábanlrijelentet-te, hogy elnöki állását
a jövő köZg'}ü!ésig megtartja csak 'azért is, '·mert oda~akar hatni, hogy
fOggetleníttessék tanftétestületünk azon kötelezettség alól, mely szerint
elnökül lelkészt kelljen alapssabályszerűen választania. Ugyancsak kijelen-

- tette az lij főesperes, hogy főesperesi működésénekegyík Tegfdbb .törek-
vése oda fog iranyülni, hogy azt a feszült víszonvt, amely -' sajnos -''-

. sok helyen megvan a lelkészek és tanítók között,:; leheM!eg:: rnegazüatesee {_~ - '.~
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és helyébe az pgymás iránti bizalmat szerétetet és egyetértést 'ültesse;
e törekvésben sílámít a tanítátestület níindeu egyes tagjára. á l-lnök is a
mély meggyőződés < hangjan vallja, hogy a lelkész és taníró együttes,
karöltve végzett mun k ál k odása biztosítja az eg~ ház boldozulasat. Majd
nt. Kruttschnitt Antal soltvadkerti lelkészt és volt esp. főjegyzőt üdvö-
zölte, kiben 3, tanítóság eddig is igaz jóakáróját ismerte. A távozó nt.
Szeberényi 'Lajos vólt föesper-s - mint érdekeink igaílságos védelmezője
-'- előtt tiszteleuel hajtja. meg az' elismsrés í1ászlóját az ssperesség tanító-
sága. Jelenti továbbá, hogya tanítócéuzorok kiküldetésére vonatkozó javas-
lat kész, s: azt, - mint iskoláink beléletére áldast és előhaladást hozó
javaslatot a nt. csperességi közgyülés elé terjesztjük. Ezután a múlt évi
köz!!y illés tárgysoroza tának pgyi k pontjára hívja fel II testület figyelmét,
t. i. a tsndij- és beiratási dija megváltáaáról szóló vitatárgyra s ezzel
kapcsolatban előadja. hogy .ott, ahol mostanáig sem történt meg a meg-
váltás, alighanem a tandijakat továbbra is kelJ szedni. .Erre nézve azon-
ban a jelenlévő kir. ta nfelügyelő megnyugtató kijelentést tett, a mennyi-
ben - ő- meg van győződve, hogy a kiutalvényozás szeptemberig
mindenütt megtörténik. - Alelnök jelenti a kösgyülésnek, hogy ~z
»Országos Tanítói Szövetség« -nek immár tagja a testület, maga az
ügy nagyon megérdemli, - hogyatanÍtótestület minden igyekezetével
támogassa.

: 2. Az alelnöki jelentés után Sr am k ó K á I ID á n rákospalotai kar-
társ ) Modern szociál pedagögia e cím alatt tartou terjedelmes, mind végig
magvas gondol-tokaf boncoló' előadást. A teljes, művet ~z ) Evangelikus
Népiskola« hasábjain szeretn é viszont látni aközgyülés.*) egyszersmim]
a nagy elötanulruánnyal végzett kiváló értekezésért az előadónak szinte
köszönetet mond.

3. Ezután Ts c h eik Kar o l i n ikladi tanítönö tartott felolvasást
~A női, kézimunka tanításának gyakorlati [elentöségé-röl. Asikerült
tanulságos felolvasásért köszönetét fejezte ki a közayülés.

4, Tárgyaltatott mint vita tárgy »A tanítók sátoros ünnepi prédiká-
Iásának rkérdése;e melynek előadója Mer t z ? y u La apostagi kartárs
volt. A közgyülés előadó hozzájérulésával levette az I idei napirendről a
javaslatot, azon kérelemmel fordulva esperességüuk lelkészi kal ához, hogy ,
a változott viszonyok között, mikor már a tanító akármilyen - silánysríggal
a gyülekezet elé nem állhat: szüntessék meg apránkint il. -sátoros ünnep
délutáni tanítói prédikálás kötelezettségének régies szokását.

5. Egyed M ó r tápiószeleí tanító határozati javaslatot terjeszt'
elő ,hogy utasítsa a tanítógyülés a kebeléből az ~Országos Tanítói Szövet-
ség« gyűlésébe kiküldött megbízottjait, hogy ott a nyugdijreviziö keresz-:
tnlvitelét sürgessék, még pedig úgy, hog-y a taryítóK szolgálati ideje,',
35 ,évben állapíttessék meg és a lakasbér beszámftásáról. js . történjék
gOÍl.do~k·odás·. , i, ',: " "

*) Készséggel helyet adunk neki, ha szerző rendelkezésünkre bocsátja. Szerk.
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A, közgyulés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
7. ATexy Lajos tájékoztatta a közgyülést az »Ágh. Ev. Tanárok és

Tanítók Országos Egyeeületée-nek megalakulásáról és a f. év április,12-én
Sopronban tartott közgyüléséről, mely kimondotta a tanítók csatlakozását
és megalkotta az elemi iskolai saakosztályt. Esperességi tanítétestületünk
nevében és megbízásából már 1904. évben megindította ,- szóló -
több búzgó tanítótársával -a mozgalmat, hogy az 1896-bal1, amillenium
évében dicsőségesen megalakult. )Ágh. Evangelikus Tanítók Országos
Egyesülete« alapszabályai az illetékes egyházi és vilaai főhatésagok által
jóváhagyattassanak és az egyesület megkezdbeesé működését. Közgyülé-
sünk előtt ismert sajnálatos és el nem hárítható akadályok 14 évig
hátráltatták az evang. tanítók országos egypsületének életre keltését és
bár most már megerésített alapszabályokkal semmi nem állna tovább
útjában az orsz. egyesület működésének, mint az eddig sajnosan tapasz-
talt. nagy közönyre való tekintettel és egyéb célsserűségi okokból, de
különösen az ~·OI·SZ. Ágh. Evang. Tanáregyesl11et« testvéri es . fölhivésára
a fentnevezett soproni gyülés a csatlakozást mondotta ki. Felhívta ezek
előrebocsátása után előadó a közgyülést, hogy mondja ki ezen csatlako-
záshoz való hozzájárulását és lépjenek be ezen országos egyesületbe tagúl
2 korona évi tagdíj kötelezettséggel minél többen. -

A közgyűlés lelkes tetszéssel vette tudomásul az országos tanár-
egyesület kebelében létesített elemi iskolai szakosztály megalakulását és
mindjart a gyülés folyama alatt 25-en irták alá a tagsági belépés
nyilatkozatát,

8. Ezután Mertz Gyula emlékesett meg arról a tevékenységről, melyet
Dunántúl Sass István kartársunk fejtett ki az »Ágh. Evangelikus Országos

. 'I'anaregyesület c kebelében létesítendő :.Elemi iskolai szakosztály» meg-
alakulása érdekében, s indítványozta, hogy jelen gyülésünkböl üdvözöljük
és csüggedhetlen munkásságához erőt és Isten áldásáf kiván juk.

A gyülés egyhangúlag nagy lelkesedéssel jálúlt az indítványozó
javaslatához, kirnondván, hogy ezt a munkás férfiút, e~t a lelkes tanügy-
vezért, aki időt, fáradsagot nem kímélve, lankadatlanúl küzd az ágh. ev. ~
tanítóság jobb jövendőjéért : szíve egész ,melegévei üdvöali és nevezettnek
ezt a határozatot jegyzökönyvi kívonat alakjában megküldi.
. I

9. A :.Z~edPnyiánum«-ra a közgyülés a kiküldött bizottság javas-
latara Kirner Gusztáv apostsgi tanírét Iljánla; a tanítótestületi segélyt
Illanics János pilisi és Marschalkó Gyula rákoskeresstúri tanítökartársak-
nak itél te oda.

10. Perényi Rezső évi jelentésében kéri a közgJülést, nyilatkoztassa
ki, hogy az :tOrs-zágos Tanítói Szövetsége kötelékébe, mely évtöl kezdő-
dőleg qhajt belépni ~ . \

A közgyülés úgy határozott, hogy nevezett egyesületbe 1911. január
1-161 lép be; az 1910 •. évre követelt tagsági járuléket 37'50 koronát

.,;,. ..•..
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aZ ,Agh. Evang. Tanítók Országos Egyesiilete« agitacionális céljaira
folyósitja. '

ll. A kOzgyülés ezek után meghallgatta a pénztáros jelentését s a
tárgysorozat kimeritése után a k özgyülés véget ért.

Perényi Rezsö,
alelnök.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a dunántúli ágo hitv. ev. egyházkerületi tanító-egyesület 1911. évi

augusztus 8-án Szombathelyen tartott k őzg y ülésén,

Jelen voltak': Sass István elnök, főtiszt. és mélt. Gyurátz Ferenc
püspök, mél t, Véssey Sándor egyházkerületi felügyelő, Scholtz Ödön
Zábrák Dénes, Madár Mátyás, Mohácsy Lajos, Bognár Endre, Balikó
Lajos, Ebenspanger Sándor lelkészek, Papp József, Benedek Vince,
Horeczky Gyula, Kőrősi József, Csizmadia Pál, Roth Kálmán, Horváth
János, Laschobe r Gusztáv, Müller Ferenc, Szücs Imre. Ritter János)
Pogány Aladár, Szupper Károly, Nagy Pál, Zi pser Róbert, Mikler
Győző, Leirer János, Ha tz József, Német Pál es peres, Schermann Ed e,
Schmidt József, Schrantz János, Herceg Károly, Németh Jenő, Ormossy
Kálmán, Ormossy Lajos, Süle Sándor, Varga János, Káldy József,
Tak ác.s Ferenc, Rózsa István, Széles Gyula, Badics Ádárn, Németh Sándor,
Unger Emil, Gelei Frigyes, Gősy Ferenc, Sümegi Is tván, Bojrős Pál,
Németh György, Bauer Samu.i Bene de k József, Aikelin Vilmos, Hoffmann
Samu, Kirnbauer János. Hanvai János, Mühl Frigyes, Hanvai Gyula,
Reb ling Sámuel, Karner János, Karner Frigyes, Bác Kálmán, Webet
Sámuel, Sass józsef, Orbán Károly, Csányi Lajos, Pintér Sándor,
Spissák Károly, Ebenspa ng er Gusztáv, Karner József, Brenner Mihály,
Fliszár Sándor, Fenyves Károly, Cserny Károly, Asbóth József, Borossai
Miklós, Balikó Mihály, Vörös Samu, Házas Béla, Varjú Sándor, Ormosay
Ernő, Szabó Lász ló, Szabó Antal, Horváth József, Szíj Lajos, Kiss
Sándor,' Szabó Antal, Horváth József, Szíj Lajos, Kiss Sándor, Szabó I

Antal, Jáni Károly, Németh Kálmán, Nagy Károly, Németh Béla,
Nagy Kálmán, Oswald Sándor, Németh Lajos, Glatz Lajos, Mesterházzy
Károly, Horváth János. Hajas Dénes, Cseri Ferenc, Tóth István, Kiss
Lajos, Bándy János, Varga Endre, Lőrinc Zsigmond, Simkó Endre,
Takács József, Bakody Irrire, Németh Márton, Cser Lajos, Terplán
Oszkár. Halász János, Bándy Géza, Kovács Sándor, Benkő Béla, Czirá k
György, Szutter Dániel, Varga Dezső, .Fcdor Mihály, Sümegi János,
Lubersbek Tófor, Varga Dénes, Bakó Béla, Purt Gusztáv, Néme th
Fetenc, Stubenvoll János, Csatáry Kálmán, Kisfaludy Károly, Sághy
Jenő -és alólitt jegyző.
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1. Elnök melegen üdvözli a niej:{ielent vendégeket, és az egyesület
tagjait , szeretettel, köszönti .a messze fö ldr öl jött Alexy Lajos kartársat
köszönetet mond Vasvármegye' alispánjának a rne g y eház tanácstermének ,
készséges áteng edése ért, háláját fejezi ki a helybeli lelkész úrnak a
rendezésben való buzgó közremüködéseétt s" a k özg yülést megnyitja,

Elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Krug Lajos és Gelei
Frigyes "k art áraak a t, a jegyzőkönyv hitelesftésére pedig Molnár Sándor
és Schmidt JÓzsef egyleti tagokat. - Az eközben belépö egyházkerü-
leti vezetőséget: Gyurátz Ferenc püspők és Véssey Sándor felügyelő
urakat, elnök szivből fakadó, a ta nítóság érzelmeit hiven tolrnácsol o,
rövid köszöntővel fogadja és a f~le~t érzett nagy örömének ad k ifeje
zést, hORY a vezérek magas megjelenésükkel a tanitók tanácskozásának
szinvonalát emelni kegyesek voltak.

II. Elnök az'. egylet tevékenységéről a kőv etkezö évi jelentésben
számol be:

1. Akik figyelemmel k iséri k a magyar néptanítóik ar egyesületi
.müköd~sét, azok előtt nyilt do log az, hogy bár a tanítói kar ezerfelé
van is tagolva, de két fon fos dologra néz,:,e teljesen egyetért és ritka
egyértelmÜséggel' dolgozik és fárad azoknak e lér het éseért ,

A tanítói állásnak olyan fokú elismertetése, mint amilyent az
általa végzett nagy és fontos munk ánál fog va méltán és iogosan meg_
illet, épen olyan fontos és. elodázhatlan dolog a' tanit óik rr előtt, mint
amilyen fontos és sürgős dolog, anyagi helyzetének ja v itá sa , amely
ha még soká késik, úgy el lehetünk rá készülve, hogya tan ító ikar
végső, elkeseredése nagy6n elszomoritó alakbanfóg megnyilatkozni,
mert az általános drágaság folytán előállott nélkül őzés, . 'nyomor olyan
társadalmi osztály karjai közé kergeti, amelynek vágyai és célja
homlokegyenest ellenkeznek azokkal a szép és nemes eszmék kel, a
melyeknek szolgálatában mi állunk.

Lélekemelő és' magasztos feladat az, amelyet a néptariitó kezébe
letett a család, az egyház, az állam és a' társadalom, de amilyen
szép, amilyen nemes, amilyen magasztos á kitüzött cél , 'épen ,olyan
nehéz a feladat, ezen tisztet úgy betölteni, hogy azon várakozásnak,
amelyet munkásságurikhoz kőtőtt ek , mi ndig és minden k őrűlrnény ek
között meg is .felelhessünk. . ',' . ' ,

Egy nemes lelkű embernek minden tudása, tevékenysége, szere.
tete és önzetlensége kell e nagy feladat mégoldásához .. Csak olyan
tanító felelhet meg enf!ek' a nagy feladatnak, . akiben :asziv, az elme'
az erős akarat legszentebb lángja egyesül, aki er k őlcsi nagyságával,
szeretetével, tudásáva l, meggyőződésével és férfias' jellemével imponátui
tud minden körben. + . .

• I

Ezen nemes és minden körűl"mények között elengedhetlen . tulaj-
donságok fejlesztése, ápolása, .erősitése céljából jöttünk' össze e mai.

- napon is. Ezek' képezik alapját a tanító iskolai, tÁn;adalmi ésegyesü ..
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leti működésének egyiránt, rner r- ezek mutatják meg' az irányt amelyet
követni, és az utat, a melyen haladnunk kell.

2. Az 1910. augusztus 16-án Pécsen tartott igazgató választ-
mányi gyülés óta ismét, egy eseményekben gazdag egyesületi év
múlt el.

Az igazg. választmány gyülésének a jegyzökönyvét, tekintettel
az abban foglalt fontos hat ározat okr a, 600 példányban kinyomattam
s az egyházmegyei egyesületek utján az összes tagok számára meg-
küldöttem.

Az igazg. választmány tagjainak, a Föt, Méltóságos Egyház-
kerületi gyülés által adott 250 korona segélyböl, a pécsi fuvardijaikat-
kiutaltam.

Az igazg, választmányi gyülés jeg yzök őnyvének X. pontja., alatt
hozo~t, hat ár oz at értelmében Nagy Jánosné, volt mencshelyi, -Bodács
Pálné volt farádi és Gáspári Irrrréné- volt vadosfai, szegény tanító-
özvegyeknek a Segélyalap kamataiból 50-50 .korona segély szavaz-
tatottmeg. Ezen megszavazott összegeket fent nevezett özvegyek
részére, k iut a lt am, Meghatva, hálás szivvel mondottak kőszőnetet, a
jótéteményért, amelyben egyesületünk őket részesitette.

3. A tisztikar egyes tagjainak lemondása. - Az 1910. év . aug.
19-én, az Egyházker. tanitóegyesületben viselt aljegyzői állásáról való
le~ondását küldötte be Sz ig et hy Dénes.

Ugyanazon év szeptember hó 12-én a főjegyzői állásról lemondott
Koczor Márton. .

1911. juliu~ 17-én a pénztárosi állásról lemondott Farkas György.
1911. julius 23-án az alelnöki állásáról való lemondását .je lentette.

be Papp József.
Mivel az első két lemondás már a tárgysorozat kinyomatása

elött kezem k őz őtt volt, azok elintézésót a tárgysorozatba felvettem,
a két utóbbi lemondást, már a tárgysorozat közzé tétele után kaptam.'
meg, így ezeket csak most jelentem be a t. közgyülésnek.

, '

4, Alapszabály,módositás. - A .rnűlt évi igazg. választmányi gyű-
lés jeg yzök őny vének VI. pontja alatti határozatban kimondatott, hogy
a megváltozott viszonyok ..foly tán > szükségessé vált, hogy'alapszabá-
lyainkat mödosítsuk és : csak azután terjesszük fer-a m, kormányhoz
jóváhagyás "vég ett,

Folyó év március hó 4·énfelkértem;Szutter'D.ániel és Nagy Pál,
kartárs urakat, hogy a jelen gyülésünkre készítsenek javaslatot arra
nézve, hogy alapszabályaink mely pontjai s mily értelemben volnának
módosítandók.

Javaslatuk a tárgysorozat 5. pontja alatt fog tárgyaltatni.
, 5. Tagdíjak és Segélyalapi járandóságok. -' A múlt évi igazg.

választrnányi gyülés XII. b) pontja ~latti határozat .érte lmében, k ő te-
lességévé tétetett a tag egyesületaknek, hogy 1910. dec: 31-ig az összes
hátrRlékos tar tozásaik at befizeesék,
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A jelen év folyamán két izben is felhívtam az érdekelt egyesüle.
teket, hogy hivatkozott határozat rendelkezése értelmében k őrelezett.
ségüknek tegyenek eleget,

A helyzet végleges tisztázása szempontjából szükségesnek tartot-
tam, hogy mindenik egyházmegyei tanÍtóegyesületnek 1907-től kézdve
a mai napig teljesített összes befizetéseit egy táblázatos k imutatásba
fogla Itassarn össze.

Az ezen kimut atá sba n foglalt adatok szerint a: Soproni felső
egyházm. tan. e. tartozásban van 35 kor, f. évi tagsági dijjal és 105 k orr
Seg élyatapi járulék kal.

A v~si felső egyházmegyei tan. e a folyó évi tagdijakkal együtt
tartozásba van 138 korona tagdij és 198 k or ona Se g ély al api járu-
lék kal. . .

A· Soproni alsó egyházm. tan. e. és. a Zalai egyházm. tan. e. már
a folyó évi díjakat is befi.zette, mig a többi egyesület a· folyó évi
dijakkal tartozásban van. '

6. Az egyes tagok által tett ajánlatok. - 1. Sass István ajánlott
100 koronát, és pedig 5@ kor onát pénzben, 50 koronát 'az Eötvösalap-
nál befizetett egy dr b részjegyben. Ebből beszolgáltatott 10~ k or onát,
2.. Csatáry Kálmán ajánlott 50 koronát, ebből befizetett 40 koronát,
befizetendő még 10 korona. 3. Mühl János ajánlott 100 koronát, ebből

~zetett 10 koronát. A még fennálló 90 korona, miután Mühl János
1908·ban nyngdijba vonult, ja vaslom, hogy töröltessék. 4. Horeczky
Gyula ajánlott 25 koronát, befizettetett. 5 Farkas György ajánlott 5
koronát, befizettetett. 6. Nándor János ajánlott 4 koronár, befizettetett.
7. Benkő Béla ajánlott 2 koronát, befizettetett. 8. B ereczky Géza aján
lott 2 koronát, befizettetett.

Amint az itt felsorolt adatokból látni 'méltóztatnak. az egyházm.
egyesületeknél tényleges hátralék van 66 korona, tagsagi dijakban és

.196 korona Segélyalapi járulékban. A f. évi tartozás azonban még
nem hátralék,. fennáll: a Soproni felső, a Vasi felső, Vasi k őzép,
Kemeriesaljaí, Győri, Somtyóvidéki, Bakony vidéki, Somogyi, Siö-
vidéki, Mecsekvidéki és a Balatonvidéki egyesületeknél. Ellenben
már, az J911. évi járulékokat .is befizette- a Soproni 'alsó 'és' a Zalai
egyházm. egyesület .

. Az egyesek által tett ajánlatokból pedig, ha a Műhl j ános-féle
90 kor. töröltetik, úgy 'csupán Csatáry Kálmán 'utolsó 10 kor onás rész-
lete fizetendő még be.

7. Segélyalap. - Segélyalapunk által kiosztandó segélyekre, a
Segélyalapi ssa bá lyzat szoros szem előtt tartása mellett, a páí yázato t

folyó év elején kiirtarn. Beérkeztek a következő kérvények; 1. Haiszer
Henrik március. hó 28 án hozzám intézett beadványában, arra kér,
hogya ,közgyülés utólagos jóváhagyása" reményében 'azonnal uta lvá-
nyozzak ki neki 300 kor: kamat nélküli k ő lcső ut. Miután én ' t. k. gy.
az elnöknek ilyen jogát nem ismerem, továbbá mivel a -beadványból•
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arról gyözödtem meg, hogy, ott nem is valami véletlen szerencsétlen-
ség által okozott ,kár- helyrepérlásáröl van szó, hanem egy édes mind- ,
nyájunkkal közös rossz termés által okozott szegénység 'vagy talán
seűkebb viszonyok könnyebb elviseléséről vflnszó, a kért 300 koronát,
nem utalványoztam ki, hanem felhivtam Haiszer- Henrik kartársunkat,
hogy adja be a kérvényét a közgyülésre. 2. Haiszer Henrik ápr,iHs hó
28·án kérvényt ád be 300 korona kamat nélküli kőlcsőnért, Községi
bizonyítvány melléketve; 3. Gáspárj Henrikné május hó 2;án kérvényt
és bizonyítványt nyújtott besegélyezésért. 4. Bodács Pálné [unius hó
28·án kérvényt terjeszt be segélyezesért. 5. Táuscher Károly, betegség
á;ltal sújtott kartársunk :s~gélyezést kér.

8. A kőszegi leányiskolánál Iétesítendö alapitvány., Az 1910.
évi igazg. vál. gyűlés jegyzőköny;vének XII. 4. pontja a. Főtisztelendő
Méltóságos Püspök úr által tett azon indítvány, hogy az Egyházker.
tanitóf!gyesüle~ is létesítsen egy alapítványt a szegénysorsú tanítók
leányai neveltetésének megkönnyítésére, egyhangulageIfogadtatván,
a f. év január havában felhivtam a tag egyesületeket, hogy gyűléseik
alkalmával rendezzenek gyűjtést és pénztáraikból szavazzanak meg
egy bizonyos összeget a tőke gyarapításához.

Ez ideig a következő adományok vannak bejelentve: 1. Főtiszt.
Mlgos püspök úr '10 k or. 2. Sa ss István 10 kor. 3. Hammer Gyula
10 kor. 4: A Vasi felső egyházm. tanítöegyesület IV. köre gy. 15 kor.
5:~;A Siövidéki tanítöegyesület gyűjt.' 5 kor. 04 fill. 6. A Sornog yí
egyházm. tanítóegyesület pénztár a Bü kor. 7. A Győri egyházm. tanító-
e'gyes,űlet 5 kor. 8; A Bakónyvidéki tanítóegyesület 5 kor. ,9. A Zalai
tanítóegyesület 5 kor. 10. A Ba'latouvidékí tanítÓegyesület 10 kor.
11. A vasi közép egyh. tanftóegyesület 10 évre 10-fO korona •. ' 12.
Farkas Gyötgy 10 'kor. -13. Molnár Sándor 10 k9r. 14. Róth Kálmán
10 kor. '

9. Ezen indítvánnyal kapcsolatban Főt. Mgos Püspök Ur' közölte
, az, igazg. ~ál. gyüléssel, hogy MgosVéssey Sándor egy háskerületi

I f~JÜgy~lő úr ez évben ismét ~O() koronát adományozott egyesüle-
tüuknek,

Az igázg. választmány a nagylelkű adományért hálás szívvel mond
kőszőnetet s határozatban kimondotta, hogy ezen adomány is,amár
létesítert l,Véssey Sándor alapv-hoz csarolandö,

Mélyen tisztelt Egyházker. tanítói. közgyülés!

,A .midön közgyülé'3ünk, nevében is hálás szívvel mondok kőszö.
netet Óméltóságának, in(Íitványozom, hogy: '

Azon tisztelet, azon szeretet, azon igaz hódolat folytán, amelyet
MéH,óságos Véssey' Sándor egyház ker. 'felügyelŐ úr iránt a tanítói kar
minden egyes tagja viseltetik, egyhangú lelkesedéssel vá.lasszuk meg
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teletbeli tagságot, mint ami hálánk csekély kifejezését fogadja tőlünk,
kegyesen.

A választásról szóló jegyzőkönyvi kivonatot egy küldöttség által
adjuk át Méltóságos Egyházker. felügyelő úrnak.

10. Pályamunkák, Az 1910. évi igazg. vál. gyűlés jegyző-
könyvének XI. pontja alatt határozat értelmében kitüzetett a következő
Pályamunka : "Mi mÓdon volna elérhető, hogy a család segítségére
legyen a tanítónak az iskolai nevelésben." Pályadij 30 korona.

Az 1911. január hó L-én kiirt pályázatra junius hó Iő-ig beérke-
zett hat pályamunka, a következő jeligék alatt: 1. Homo. 2. Kővessük
a Krisztust, a. tanítók tanítóját, aki a szeretet hatalmával meghódította
az egész világot. 3. Az ember társas lény, dolgozzatok egymás javára.
4. Sió. 5. Ismerd meg önmagadat. 6. Ha a hegy nem megy MOhamed-.
hez, Mohamed megy a hegyhez ..

A pályázati határidő leteltével a hat darab pályamunkát 1p57-;-,
1911. szám alatt elküldöttem Benedek Vincének, mint a pályan.unka
biráló bizottság elnökének. - Jelentésök a tárgysorozat folyamán tog
tárg ya ltatni, ,

11. Agost. hitv. evang. tanárok orsz. egyesülete. - A múlt évi
igazg. választmány! gyülés jegyzőkönyvének V. pontja alatt, hozott
határozattal azori megbízatást nyertem, hogy vegyek részt az Agost.
hitv. evang. tanárok gyülésén s ott beszéljük meg a csarlakoaás mödo , .
zatait arra nézve, hogy az összes ágost. hitv. evang. tanerők egyesü-
lése céljából mi, mint önálló szakosztály csatlakozhassunk a tanári
egyesülethez •.

Ezen határozat folytán a tanáregyesület elnöksége szives volt
meghívni a múlt év november. 7én Budapesten tartott választmányi
gyülésére: .

A legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznem azon elözékenység-"
röl, amelyet ott szerenesém volt tapasztalni. Megállapodtunk abban,
hogya 4 kor, évi tagdijat anépiskolai szakosztály összes tagjai számára
- tekintet nélkül azok fiszetésére - 2 koronára szállitja le,de ugyan-
ezen kedvezményben részesíti azon tanárokat is, akiknek fizetése a 2000<,

koronát felűl. nem haladja. - A csatlakozás .esetén meg változtat ja az
egyesület cimét, úgy, hogy már az egyesület cimében is kifejezést
nyerjen azon kőrűlmény, hogy az, az ágost. hitv, ev. tanitók és tanárok
egyesülete. A választmányí gyülés végül azon kéréssel fordúlt hozzám,
hogy legyek szives úgy intézkedni, hogy a folyó év április 11-12-én
Sopronban tartott közgyülésr e, határozott választ' tudjak adni arra
nézve, hogy a tanitóikar . csat lakozik-e mint önálló szakosztály
vagy nem?

Folyó év január hó e l-jén az érdemben készitett felhivásornat
k őzzé tettem az Ev. Népiskolában, és ezen felül megküldöttem azt
minden, egyes ágost. hi tv. evang. tanítónak. Felhivásornra az .ország
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minden részéről jelentkezett .kőzel kétszáz tanító. A jelentkezési határidő
gyorsan lefolyt, s miután a tanítói kar tőbbségét az általam. képviselt
eszmének megnyerni nem tudtam, azon jelentést terjesztettem az
orsz.. tanáregyesü1et elnökségéhez, hogy: miután a tanítói kőzvéle-
mény, ,ez idö szer int ezen dologra nézve, nincs teljesen kialakulva,
legyen kegyes a megállapított határidőt "egy évvel meghosszabbítani.
Ezen 'jelentésemmel egy időben, közzé tettem azon elhatár ozásomat,
hogy az 1909. évaug. 18-án' Budapesten tartott országos értekezleten
nyert elnöki megbizatásomról lemondok. Miután rajtam .kivül a fent
jelzett orsz. értekeztettől csak Horeczky Gyula kartárs úrnak, mint az
értekezlet jegyzőjének van mandátuma, az ügyek vezetésére, a nálam
levő iratokkal együtt, közöttük az országos egyesület meg'erösített
alapszabályával, átadtam neki, mint az átvételre, az időszerint egyedül'
jogositottnak.

12. A magyarországi tanítók Országos Szővetsége, - Azon mun-
kásság, ~z a fáradhatlan . tevékenység, amelyet a mag yarorezági tanítók
országos szövetségének vezetősége az összes tanitóság érdekében ki-
fejt, nemcsak követendő példa mindnyájunknak, . de 'egyszersmind a
legőszintébb elismerésünket érdemli az ki. - Ez időszerint a hazánk
összes tanítóságának az egyedüli kőz pontja amelytől remélhetjük azt,
hogy a magyar tanítóság ügyét diadalra fogja juttatni. .;.- Téves az a

. fölfogás, hogy hitbúzgó felekezeti taníró nem lehet tagja "az Országos
szövetségnek, hiszen a szövetség egye~len iskola fenntartó felekezet
ügyeibe bele nem avatkozik, 's amiért: ö küzd, az érdeke minden
tanítónak tekintet nelkül arra, hogy milyen jellegü iskolánál rnunkál-
kodik.

Folyó' március hó H-én a Szővetség elnöke 15 példány munka-.
programrnot küldött hozzám, ezen munkaprogrammokat március hó
12-én elküldőbtem az egyházmegyei egyesületek elnőkeinek, kérve..

,hogy tavaszi' gyü1éseikben foglalkozzanak az azokban foglalt, javas-
latokkal, egyben kértem szives jelentésöket arra nézve, hogy, egyház-·
megyei egyesületek. közül az' idő' szerint, melyek tagja az· Országos
Szövetségnek.

A beérkezett jelentések szarhit már most tagjai az, Országos
Szövtségnek a következő egyesületek: 1. A Soproni alsó egyházm.
tan ..egyesület." 2. A Somlyóvidéki tan.-egyesület. 3. A Somogyi egy-
házrn, tan-egyesület, 4. A Sióvidéki tan.ceg yesület, 5. A Kémenesaljai
tanc-eg yesülat.

'A Győri egyházm. tanítóegyesü1et elnöke jelenti, hogy ez' ideig
nem tagja az' egyesület az Orsz. Szővetségnek. Ugyanilyen értelmű
jelentést küldött a Vasi felső eg yházrn, tanítóegyesület - és a Vasi'
kőzép egyházm, most már egyesült két testület elnöke is.

, '. t

Mindez ideig nem nyilatkoztak az érdemben a következő egyesü.
letek r a Soproni ~elsö.egyhá~m. tan.-egyes., ~ Zalai egy házm, ta,?-
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egyes., a Bakonyvidéki ·egyházm. tan.vegyes., és a Balatonvidéki egy-
házm, tano-egyes.

13. Az Egyházker. közgyülés rendelkezései. - Ezen közgyülés
jegyzökönyvének 7. pontja alatt kedvező elintézést nyert, az igazg.
választmány jegyzőkönyének XII. 1. pontja alatt foglalt azon kérelem,
hogy az Egyetemes gyűlésre küldendő Egyházkerületi képviselők
sorába egy tanító is választassék be, mert- mint tudni méltóztatnak a
múlt évi Egyetemes gyülésen, mint Egyházkerületünk által kiküldött

.képviselö, már részt vettem.

Ugyanazon jegyzőköuyv 128. pontja alatt kimondatott, hogy' az
Egyházker. tanitóegyesület azállamsegélyből az 1910. évre 250 korona
segélyt kap. De ezen ősezeg nem tekiritetik rendes évi segélynek, és
amennyiben eg:yesületünk ezen segélyt a jövőben is kérelmezni ki.
vánja, köteles junius hó l-Ig, az Egyházkerületi kőzg yűléshez intézendő
kérvényt beadni; amely kérvényhez a megelőző évi számadás és a f.
évi költségvetés is csatolandó.

Ezen határozat folytán felhivtam Róth Kálmán számvevő urat,
hogy a kérvény mellékletének ősszeá lllt ásár őr a pénztárossal együtte.
sen gondoskodjanak s azt annak idején küldjék be.

Ugyanazon jegyzökönyvi 143. pontjában jelentit hogy az .Egy.
háztörténetf Emlékek" I. kötete megjelent, megrendelésre kéri a
tanítói kart.

Hivatkozott jegyzőkönyv 188~-pontja a latt ; a tannftói kar azon
kérelmét. hogy tagjai, tekintettel a gyámolda megszünésével szenvedett
veszteségre 35 évi szolg álat után fizetés természetével biró személyi
pótlékban részesüljenek, fedezet hiányában elutasítja.

Ugyanazon jegyzőkönyv 189. pontja alatt tárg ya ltat ott II tanftók
predikálása ügyében beadott kérvényünk, amelyben az 1909. évi E'gy.
házkerületi jegyzőkönyv 204. pont alatti határozatnak kiegészítését
kértük.

Az E~yházker. kőzgyülés egyhangú határozattal felmentett ben-
nünket a predikálás kötelezettsége alól, "csakis ahol lelkész nincsen,
avagy a lelkésznek más helyen, más irányban halasztást nem türö,
hivatalos elfoglaltsága, avagy beteg-ség esetén tartozik a tanító isten.
tiszteletet egyedül végezni: ének, ima és szentige olvasással."

14. Az egyetemes gy ülés rendelkezései, - 75. pont alatt tárgyal-
tatott az. Egyetemes tanügyi bizottság jelentésének első pontja,' mely
szerint, az elemi népiskolai vallástanitási utasítások kiegészítésére, és
a tananyag minimumának m~gál1apitására kiküldött albizottság befeje.
zet.t munkálatait beterjeszti.

Az Egyetemes közgyülés az. elemi népiskolai vallAstáni utasítá.
sokat és az elemi népiskolai valtástanítás mintmumárrak megálla.'
pitását az albizottság által térvezett végleges szövegezésben elfo.
gadja, kinyornatja és' kötelező,l,eg' - életbelépteti 'j' továbbá a tanügyi

-,
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bizot tsgot megbizza, hogy a tanítók számára vezérkönyv készítéséről
gondoskodjék.

Ezzel kapcsolatban van szerenesém jelenteni, hogy az 'egységes
tanmenet összeáiIftásá'ra k ik űld őtt bizottság munkálatait mindez ideig
még nem tudta befejezni, mert az Egyetemes gyülés által elfogadott
vatlástanírási minimális lantervet, ez ideig nem kapta kézhez.

Ugyanazon jegyzőkönvv 12. po n tja alatt határozatilag kimondja,
hog-y az elemi népiskolában a va l lá s- és közoktatásügyi miniszter
által 2202/1~05, sz, alatt kiadott tanterv és ut as'ítás a kötelező azzal a
módosttássa l, hogy az imával és énekkel összekötött va llás-ta nítáara
hetenként legalább három óra, de lehetőleg három egész és három
fél óra ford íta ssá k, továbbá megbizza a ta nűz y i biaottságot , hogy az
elemi is ko lá k tanítói számára olyan tájé k ozt ató füzetet készitsen és
ossz on ki 5000 példányban, 'amely a tanany ag ot, annak beosztását, a
tanmenetet, a tanítási tervet életbeléptető 1910. évi 80000 számú

"minisztert rendeletet, és az elemi iskolai vallástanitásra vonatkozó
Egyetemes f gyházi urasírásokat magában foglalja, szóval gyüjtéménye
legyen a tanítók kezében mindazon tudnivalöknak, amelyekrea tanítás.
helyes menete és eredményessége érdekében tapasztalat szerint nagy
szüksége van.'

Ugyanazou jegyzőkönyv 83. pontja
jelentést tett. a tanítók szo lg álat i viszonyait
elkészítéséről.

Az Egyetemes gyűlés jóváhagyólag tudomásúl vette a jelentést.
Atervezetet 1000 példányban kinyomatta és a kerületeknek észrevé-
teleik megtétele végett beküldötte. Ezen tervezetet tárgysorozatunk 7.
pontja alatt fogjuk tárgyaltatni.

, Ugyanazon jegyzőkönyv 110_ pontja alatt tárgyaltattak a Dunán-
túli és a tiszai egyházkerületek felterjesztései, a felekezeti tanítóknak
az állami ak kal való eg yenlösítése tárgyában.

Az Egyetemes gyülés ezen felterjesztéseket áttette az egyházun
kat és a református egyházat közösen érdeklő bizottsághoz.

15. A Luther-társaság kőnyv kereskedése. - Az 1910. évi igazg.
választmányi gy ülés jegyzökönyvének VIlI. pontja alatti határozat
értelmében, a szerzödést a Segélyalapunk részére évenként fizetendő
Egyszáz korona vásárlási 0/.•, ügyében megkötöttem. Örömmel jelent-
hetem, hogy a Luther-társaság könyvkereskedése f. év január 24-én,
tekintettel a nagyobb mérvü vásárlásra, Egyszázhusz koronát küldött
Segélyalapunk részére.

Tisztelettel, kérem a közgyü1és tagjait, legyenek kegyesek teljes
erejökböl odahatni. hogy iskoláink összes szükségtete nevezett könyv-
kereskedésböl fedeztessék, mert így Seg élyalapunk, s ezzel ami, szegé-
nyeink számára, szép jővődelmet tudunk biztositani.

, 16. Magyar Evang elikus Irka. - Kegyes engedelmölrkel leg'yen
szabad a közgyülés becses figyelmét 'felnivni a Magyar Evangelikus

alatt a tanügyr bizottság
szabályozó szabályrendelet
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Irká-ra, Nem akarom, hogyeljárásom félreértésre adjon alkalmat,
azért én nem is fogom méltatni a sz~rző érdemét, hanem a m. t,

, közgyülés 'engedelmével bemutatom. Koczor Márton kartársunk birá,
latát. 'Az ö tárgyilagos nyugodt eljárása bizonyára elég biztositék
arra, hogy mindnyájan szeretettel támogassuk Nits István kartársunkat
vállalkozá sában,

, 17. Az egyházmegyei tanitóegyesületek. - Az egyházmegyei
tanftóegyesületek a f. évben is szép és eredményes munkát végeztek.

, Az ,egyházmegyei tanítőeg yesületek száma az eddigi rizennég yröl
tizenháromra szállt le, miután a Vasi közép eg y házrneg ye Magyarvidéki
és Vendvidéki kiiiön.külön álló egyesülete teljesen egybeolvadt, megvá-

lasztván elnökéül a Magyarvidéki egyesület eddigi elnökét: Horecz..:y
Gyula kartársunkat. '

A Soproni alsó egyházmegyei tanftóe.gyesület Nt. Karsay Imre,
felejthetetlen elnöke helyére Farkas György kartársunkat választotta
elnökévé.

A Zalai egyházmegyei tanítóegyesület Benkő Béla helyére elnö-
kévé választotta ,Bereczky Géza kartársunkat,

A Vasi felső egyházmegyei tanitóegyesületben Nt. Ziermann Lajos
alesperes úr szintén lemondott az elnöki állásról, amelyet igazi ügysae-
re tettel és lelkesedéssel töltött be. - Helyébe ezen legnagyobb egy-
házm, egyesületünk Karner Frigyes kőszegi kartársunkat választotta
elnökévé.

Nyugalomba vonult a 'Balatonvidéki egyesület elnöke Nt. Sztanó
Sándor lelkész ür, helyébe elnökké választatott: Schmidt János kar-
társunk. '

A Mecsekvidéki egyesület érdemekben gazdag elnöke Nt. Kracher
György lelkész úr meghalt. Igazi hű munkása volt ügyünknek, aki
szeretettel dolgozott együtt egyházmegyéje lanitóikarával. - Emlé-
kezetevlegyen áldott közöttünk.'

Ha végig tekiritünk az egyházm. tanftóegyesületek gyÜléseirŐI
felvett jegY,zőkönyveken, azt látjuk, hogy a tanítóikar fizetésének mi-
előbbi rendezése, és a tanítók siolgáhlti viszonyainak .rendezését tár-

t • 1,

gyaló Egyetemes javaslat k őrü! csoportosúl az összes egyesületekben
a legnagyobb érdeklődés. - Al. első pillanatra talán úgy tünik fel ez
a dolog 'mintha anyagiasság vezetne bennünket, pedig nem. Mert
amikor a tád'Úóikar helyzetének javulásáért, viszonyainak rendezéséért
kűz d, épen olyan szolgálatot tesz egyházunk tariügyének, mint önma-
gának és családjának.Alta'1ánosan ismert igazság, hogya nyomor és a
nélkülözés rossz tanácsadó, és amikor' az anyagi gond a megélhetés,
li mindermapi kenyér' nehéz kérdése' bekiséri a tanftót az iskola
ajtaján be lűl, az nagyobb kára és hátránya a tanügynek, mint az itt.
ott előforduló hanyagság. - Egyházunknak épen olyan fontos érdeke,
hogy helyzetünk mie löbb rendeztessék, mint önmagunknak.'
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Nem hagyhatom említés nélkül több egyesületnek azon nemes
eljárását, hogy gyüléseik alkalmával felkeresik elhúnyt társaink, sok
helyen igazán jeltelen sírját, és a megemlékezés koszorúját helyezik az
ott porló kartárs sirhantja fölé. Itt felesleges minden elisrnerés, ez a
cselekedet önmagát dicséri.

Pár hét előtt kiragadta 'a halál körünből egyházkerületünk
tanítói karának egyik kimagasló alakját: Pap Ferenc nyugalmazott
kartársunkat. Hosszú életet élt, so k éven át munkálkodott, fáradságot
nem ismerve, oda-adó hüséggel és csak nagyon rövid időn át pihent.
Igazi mintaképe volt az eg yházát, iskoláját és kartársait szerető
tanítónak. Emléke legyen áldott kőzőttűnk.

A közelmultban, a munkában kifáradt s elaggott kartársaink
közül nyugalomba vonultak: Erdélyi István kisköcski, Máhr János
h a tárföi, Benedek Frigyes ókörtvélyesi, Feiler János városszalónaki,
Sa ss József kőszegdoroszlói, Pataki Béla esékuri. Tompos Gábor
tápolcafői kartársaink. Évek hosszú során át sokat dolgoztak, hű
mnnkásai voltak egy-házunk tanügyének, adja Isten, hogy sokáig
élvezhessék a jól meg érd emelt nyug a lmat,

Végül őrőrnme l jelentem, hogy Főtisztelendő Méltóságos Püspök
urat, azon alkalomból, hogy' Felséges Urunk s királyunk, az ő nagy
érdemeit méltányolva öt kitüntetni kegyeskedett, egyházkerületi
tanítóegyesületüilk nevében üdvözöltem.

Ezekben volt szerenesém jelentésemet m, t, egyházkerületi tanítói
kőzgyülés elé, terjeszteni, kérem, hogy azt tudornásúl venni méltöz -.
tassanak.

Súrd, 1911. julius 31.

A közgyülés a jelentést egész t eried elmében jegyzőkönyvbe
iktatni határozza és tudomásúl veszi. Elnökének pedig a gondosan
szerkesztett, lei~iismerete~, körüitekintő, minden mozzanatot fel.
ölelő és az egylet életét hüségesen bemutató alapos munkáért
jegyzökönyví köszönet alakjában fejezi ki teljes elismerését.
A közgyülés' a jelentés 4., 6., 9.,11., 1'2., 14. és ló-ik pontjával a
tárgy~orozat meghatározott rendje szerint foglalkozott.

* '**
, Ill. ;A jelentés Hi-ik pontjából örömmel értesül a kőzgyülés arról,

hogy mélt, Véssey Sándor egy. ker. felügyelő úr ez évben ismét
400 koroná,t ';dományozott egyesületünknek.

A ::közgyülés a nagylelkü adományért hálás szívvel mond köszö-
uetet s ezen adománynak a •Véssey Sándor.a lapv.hoz való csatolását .
elrendeli.

Elnök jelentésével kapcsolatban azt az inditványt terjeszti a k őz-
gyülés elé, hogy. tekintettel azon őszinte tiszteletre és valóban rajongó
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szeretetre, mellyel az egyházkerület tanítói kara Öméltóságát kőrül-
veszi, a tiszteletbeli tagság-gal rója le iránta. csekély visz onzásul, hálá.
ját s kérje meg, hogy ezen tagságot sz ive sen fo,gadni keg yesk ednék.

A közgyülés 'gyhangú lelkesedéssel járul hozzá és oly-
képen határoz. hogy a jeg-yzőkőnyvikivonatot küldöttség
utján adja át Ómé-ltóságának. .

IV. Elnök jelentése folyamán emllri, hog-y Mühl János kartárs-a
segélyalap javára felajánlott 100 kororiából eddlg'elé, ,10 koronát .fize-
tett be és egyben ajánlja, hogy a fennálló 90 korona, arra való tekin-
tettel, hogy Mühl János már 1908-ban nyugalomba vonult: töröltessék.

A kőzg yütés ' azzal a meg totdással fogad'ja el az indít
ványt : szó+ítrassék fel nevezett kartárs" nyilatkozatiételre,
fenntartja-e ajánlatát a változott k őr űtmény ek dacára is, vagy
sem? A 90 ,. orona pedig csak az ajánlatot visszaszí vó válasz
esetére legye,n törlendő. '

. V. Elnök jelentéséböl kitünik, hogy az 1910. évi igazg. választ-
mányi gyülés jegyzökönyvének VIlI. pontja értelmThen a szerzödést <a
Luther társaság könyvkereskedéséveI megkötötte s hogy a cég JOO
koronát a Segélyalap részére befizetett: Elnök felszólítja a tagokat,
hogy ézeket méltányolva szükségleteiket, a menny ire lehet, nevezett;
kőnyvkereskedésböl fedezzék.

Tudomásul szolg ál, - de a közgyülés felkéri jelzett
céget árai mérsék lésére; mivel ezek' magassága ellen általános

, a panasz. A társaság az ok gyors és elözék eny megszűnte-
tésével a tömeges megrendeléseket bizonyára csak siettetni
fogja.

VI. Elnök nAz ágo hitv. ev. tanárok Or szágos Egyesülete" és a
tanítóság nak, mint önálló és teljesen független tényezönek abba való
balépéséröl tesz jelentést. - Elmondja az egyesülést gátló okokat és
Alexy Lajost, mint "Az orsz. ev. tanár-egyesület" elemi iskolai szak.
osatá lyának elnökét kéri fel az ügy ismertetésére. Ale~l kartárs rámutat
az egyesülés szembetünő előnyeire és csatlakozásra siólftja fel a köz-
gyűlés egyes tagjait. - A belépés feltételeit körülvonalozó határozati
javaslat, melynek elfogadásától tenné 'füg g'övé "Az ág hitv, eV; tanárok
Országos Egyesületéhez" való csatlakozásunkat, eképen hangzik:

A tanítosággal megerősödött egyesületnek

,a) cime legyen: 'fiAz' ágo hitvev. tanárok .és. tanítók Országos
Egyesülete".

b) biztosfÚassék szakosztályunknak szabad elhatározási jo~a arra
nézve, hogy mit tart szükségesnek _a íögyülés elé tárg yalásra bete r-
jeszteni P

c) biztosfttassék továbbá a tanáregyesületi választrnányba szám-
arányunk .sser int minden 50 tag után egy választmányi taggal való
képviseltetésünk és ezek gyürésí költségeinek folyósítása- éa
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d) sajátos elemi iskolai szakosztályunk céljaira az elemi iskolai
szakosztály által befizetett tagdíjak 25%-ának igénybe vehetése is.

'Végre biztosítani kivánjuk szabad és független éríntkezésünk fenntar.
tását, az elemi isk. szak osztályunk mindenkori elnöke útján, a szak-
csztá ly egyes tagjaival és a testvér or sz, tanítói egyesületekkel.

A közgyülés óriási nagy többsége elfogadja a javaslatot
és elhatározza ez alapon az .Ágost. hitv. ev. tanárok és
tanítók Országos Eg yesületébe- való belépését és javaslat-
tévő ajá n latár a egyuttal az Orsz. Tanító Szövetséghez is
csatlakozik.

A közgyülés Alexi Lajosnak buzgó és önzetlen fárado-
zásáért [eg yzök ön yben mond hálás k őszőnetet,

VII. Arra való tekintettel, hogy az egyházmegyei tanító-egyesületek
a magyarországi tanítók Orsz, Szövetségénekkötelekébe nagyrészt
már beléptek és csatlakozását most már az egyházkerület tanftósága '
is kimondotta: Gelei Frigyes tagtárs indítványozza, hogy épen azért;
mert az egyházkerűlet prot. tan ítós á g a teljesen méltányolja: és helyesli
az Orsz. Szövetség szabadelvü progressziv irányu, minden tanító és
az ország. egyetemes k ult urájának érdekeit figyelembe vevő áldásos
müködését és ennek dacára is megtámadtatásoknak van kitéve, sőt
'legközelebb megtörtént, hogy az ország tételes törvényeinek világos
rendeleteivel szemben az Orsz. Szövetség sajtóorganumának : a "Tanító·'
cimü lap szerkesztőjévei Werner j en ö kartárssal szemben, olyan el-
járást tanusított a közokt. miniszter is, melyről a tanítóság a legnagyobb
megdöbbenéssel vett tudomást: felhivja mind a jelenlevő, mind Magyar-
ország összes prot. tanítóit, hogy a sajtószabadság, mint a protestan-
tizrnus egyik leghatalmasabb bástyájának a megvédése tekintetében
miriden tőle telhetőt tegyen meg, teljes tisztelettel ugyan, de a legtel-
jesebb határozottsággal emelve fel szavát a jelzett és ehez hasonló
téves intézkedések ellen.

A k őzg yülés egyhangú határozattal hozzájárúl €Telei
kartárs indítványához és ~tekintettel arra, hogy több állami
tantestület vezetője egyoldalú felekezeti irányú és ellenséges
indulatú magatartást t anuslt a prot. tanítósággal szemben,
kimondja a k őzg yütés, hogy megkéri a Mélt. és Főtiszt. egy-
-ház.k er űleti k özg yülést. hatna oda teljes erejével, hogy az
á-llami tanfelűgyelők elfogulatlanúl es pártatlanúl teljesítsék
köteleségeiket.

VIli Kocor, Márton lemondván a főjegyzői, Szigeti Dénes az
aljegyzői tisztségről:

A közgyűlés eg yhang ú határozattal főjegyzővé Krug
Lajos soproni, másodjeg yz ök ké Gelei Frigyes, soproni és
Horváth Mihály gyékényesi tagtársakat választja meg j a
lemondott jegyzői karnak .azonban buzgón és leJkiismeretesen
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teljesített önzetlen munkásságáért elismerését is köszönetét
jegyzőkönyvi köszönet alakjában fejezi ki.

IX. Az igazgató választmányban lemondás folytán megüresedett
egy helynek és az 1910. évi közgy. jegyzőkönyv XVIII. 4. b. pontja
alatti határozat értelmében betöltendő 5 tagnak a megválasztása kővet-
k ezöképen történik:

A •Felsővasi egyházmegyei tanító-egyesületből Karner
Frigyes és Kiss Gábor, a Bakonyvidéki egyesületből Csányi
Lajos, a Somogy vidékiból Csatáry Kálmán, a Mecsek vidé ..
kéről Purth Gusztáv, a Balaton vidékéről Schmidt József,
a Felső-Soproni-egyházmegyéből pedig Laschober Gusztáv
választattak meg igazgatósági tagokká.

X. Szutter Dániel bemutatja a kerülethez terjesztendő alapszabály-
módositásait, melyhez a közgyülés eg yhang ulag hozzájárúl
és előadónak alapos és lelkiismeretes munk ájáért köszönetet
szavaz.

XI. Nagy Bálint a következő előterjesztést teszi a tanítók fizetés.
rendezésére vonatkozólag:,

Az egyházkerületi tanító-egyesület kivánja a törvény elötti teljes
egyenlőséget. Bármilyen minőségü a tanító Ma g yar or szágon, egyenlő
legyen! Részesüljön tehát egyenlő e lbáuásban és egyenlő ellátásban.
Soroztassék a tanitói kar a középiskolákat végzett állami tisztviselőkkel
egyenlő osztályba hasonló fizetéssel, sz o lg á lat i- pragmatikával. Mmden
tanító a XL, X. és IX· ik fizetési osztályba véressék fel és az iskola-
fen ntartók köteleztessenek tanít óik fizet ését ez ala pon rendezni. A
természetben való fizetést illetőleg a. kat. tiszta jóvedelem vétessék
ala púl. A gabona, fa és e).{yéb járan~óságok 5-5 évi átlagban számítva,
az iskolafenntartók által készpénzben fizet tessék ; a jegyzö hajtsa be
és szolgáitassa be az adóhivatalba, honnét a tanító aztán havi előleges
részletekben kapja, A korpótlék tétessék egyenlővé az állami tanítók-
éval, a tandíjpótló államsegély pedig minden tanévben félévi elöleges
részletekben utaltassék ki az illető tanitók részére. A, kántori dijazás
mellékkeresetnek tekintessék. Azok a tanítók, kik a hatodik korpót-
lék ot már nem kaphatják meg, a fizetés természetével biró 200 k or oná s
személypótlékban részesittessenek: A nyugdijazást illetőleg számíttassék
be a teljes szolgálati idő és a nyug drj jogosultság 3f> évi sz olg álat
után lépjen hatály ba, A hátrahagyott család pedig az állami tiszt-
viselők családtagjaival részüljön 'egyenlő elbánásban. Az 50% fizetésére
a tanítók ne köteleztessenek. Minden tanító lakbérilletménye vétessék
fel a nyugdijjárandóságai k őzé, A közgyülés ezen javaslatot Csizmadia
Pál oly irányu módosításával fogadja el: i.öteleztessenek az iskola-

fenntartók arra, hogy a 35 évi szolgálattal biró tanítóknak
400 korona szerné lyi pótlékot folyósitsanak, mely pótléknak
k iuta lá sa az egy ház kerü lelete t terhelné. A közgyülés ezen
határozatnak úgy az egyházkerületi közgyüléshez, valamint
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a Tanítók Országos Szövetségéhez leendő beterjesztéaét
elrendeli és Nagy Bálintnak alapos,. a tárg yat teljesen kimerítő
jeles előadásáért elismerését fejez i ki.

XII. Az ágo ,hi tv. ev.' tanítók szolgálati viszonyait meghatár ozó
szabályrendelet-tervezetet Kacor Márton ismerteti és a k őz-
gyülés az előadó által eszközölt, a népiskolai bizottság javas-
latát teljesen fedő rnódosltásokat, változtatás nélkül, egy-
hang úlag elfogadja, Kocornak pedig köszöni.' lelkiismeretes
fáradozását:

I

\ . XIII. Sa ss István a selyemtenyésztés megkedveltetéséről tart
. előadást. melynek folyamán javasolja: mondja ki az .egyh. ker. tanítói
közgyülés, hogy az ország. selyemtenyésztési felügyelőség 4722/1911.
számu felhivásában a selyemtenyésztés meg kedvej tetésére irányuló
azon javaslatot, hogy mirrden iskolában maga a tanító rendezzen be

_ eg,észen kis mérvü tenyésztést, elfogadja s felhivja az egyesület összes,
tagja it, hogy ezirányú müködésüket, ahol, a . k örülmények engedik,
már 1912. év tavaszán legyenek kegyesek megkezdeni.

Tudomásul szolgál.

XIV. Benedek Vince' felolvassa bírálati jelentését a dunántuli ágo
hitve ev. egyh. ker. tanftö-egyesüiet elnökségéhez benyújtott pálya-
munkákról. Beérkezett 6 pályamunka, mit a birá ló bjzottság örömmel
konstatál, de bizonyosfokú lehangoltsággal is, amennyiben a beérkezett
pályamüvek sem tartalmilag, sem irá ly tekint~tében nem üt ik meg
azt a mér t éket, amelyet azokkal szemben alkalmaznunk kellene. Mint
a beadott dolgozatok közt viszonylag legjobbnak, szolidáris felfogással
azt javaso lják : a birálóbiaortság tagjai, hogy »Kövessük a 'Kri~ztust,
mint a tanítók tanítóját, aki a rszer etet hatalmával meghódította az
egész' v ilág ot« jeligéjü pályamünek itélje oda a közgyülés a díjat.

A közgyülés a btr álöbizottság j svastatához hozzájárúl
s a d'íjat kiadja. Fe lbontaiván a jeligés levél, Sass Ltván
került ki belőle, mint gyözt es. A k őzg vütés egyben e lhará-
rozza, a jeligés boritékok megsemmisítését és elrendeli a
pályamunkáknak a jelentkezők részére való visszaadását.

XV. Pénztáros beszámol ~Z egylet 'vagyonáról és előterjeszti az ,/
1911. évre szölö költségvetését. Ebből kitetszik, hogy az egyesület

kiadása 551 korona
bevétele 365 'll

Fedezetlen összeg: 1\:)ö korona.

A közgyülés tudomásul veszi és I az előterjesztéshez
hozzájárúl.

XVI. Róth Kálmán, mint számvevő jelenti, hogy a Dunántúli ágo
hit v, ev. ta~itó-egyesület hevétele az elmúlt penztári évben 1266 kor,
51', fillért tett, kiadása ezzel szemben. 520 kor, 61 fillér s igy pénztári
maradványúl 745 kor. 90 fillér jelentkezik.
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. A segélyalap bevétele 2732 kor. 91 fillér i kiadása 3 segélyre.·
150 kor.; igy a Segélyalap pénztári vagyona 2582 k or'., 91 fillér, mely
ősszegböl az 1910. évi bevétel felhasználható bevétele 520 kor. 19 fillér
70%.a, azaz: 3.64 kor.

Számvevő a pénzt árt mindenkor a legnagyobb rendben találta s
azért jó lélekkel aján lja : adja meg a közgyűlés derék pénztárosának
a felmentvényt és szavazzon neki hű sá íárkodásáért jegyzökönyvi
köszönetet. .

A kőzg yűlés Farkas Györgynek a felmentvényt meg-
adja és nemcsak neki, hanem a számvevőnek is elismerő
köszönetet szavaz. / t

XVII. A számvevöi jelentésseI kapcsolatban, I a felszaporodott
hátralékok kérdését rendezendő, a kőzg yül és olyképen határ oz :

. kűldessenek ki a hátralékökkal terhelt egyes egyházmegyeí
tanftó-egyesűletekhez három tagból á lló . bizottságok, mely
bizottságoknak kötelessége lesz az egylet tagjainak névsorát

.felülvizsg álni, a létsz ámot egész ha tár oz.ottságg'al megállapítani,
ezek ~t-apján a tényleges tartozást k imutatrii és a szük ségessé
vált esetleges törléseket eszkőzőlni,

A közgyülés ezen határozata fog ana tosttására k ik űldi a
. Felső soproni egyházmegyei tanité-eg yesülethez, elnöki minö
ségben Molnár Sándort, - ki mellé nevezett egyesűlet szabadon
választhat két tagot; a Felső vasi egyházmegyei tanító-

. egyesűlethez Róth Kálmánt,mint elnököt és a Felső vasi
egyházmegyei tanító-egy esűlet által választott. két tagot i a
Bal atoll vidéki egyházmegyei ranítö-egyesülethez, annak el-
nökét: Schmidt Józsefet,

XVIII. Róth Kálmán számvevő· előterjesztésére özv. Gáspári
Henriknének 50 kor., őzv. Boriács Pálné részére 100 kor.
Taucher Károly kollegának 100 korona, Haiszer Henriknek
pedig- kamatfedezés céljából 30 kor. segélyt .szavaz meg a
közgyűlés. - .

XIX. A tárgysorozat .l d-ik pontja k ő lcsőnős és loyális kijelentések
utan. tárg ytalanná Jön s azért a napirendről lekerül. Az Egyházker.
tanító-egyesüle ti Segé ly-a Japsz abá IY za tának módositása üg y éhen azon ha n

kimondja a k őzg yülés , hogy a jö vö évi igazgató választmányi
ülésben tárgyaltatja és annak határozatát, terjeszti az 191&. évi
k őz g yülés elé.

XX. Kocor Márton ismerteti Nits István evang. "ir káit, Krug Lajos
p.edig -Ricinger Ignácnak az "Értelmes nevelés" cirnü könyvét ajánlja
akartársak sz ives figyelmébe. ,

A kőzg yülés mindkét szerzőnek meleg pártfogását igéd
és felkéri az egyesület minden egyes tagját, hogy Nits Istvánt

I



333I'~.~_-

es Ricinger Ignácot is kartársi szerétettel támogassa es pedig
cl y>, formán, hogy az evang. irkát iskolájába bevezeti, az
"Értelmes nevelés" könyvét pedig mielőbb beszerzi:

Töb~ tárgy nem lévén, elnök a gyülést bezárja ..

Krug Lajos
fögyegyzö,

Sás. István
elnök;

. ,

Molnár Sándor.
Hite lesítjü k ;

Schmidt József,
" ,

Könyvismertetés.

Itt fékszik előttem Zimann Ede, Kelener Sándor alI. ta~ítók (Laknak
M~rton házán p, h. Gömör m.) által az. elemi első osztályú tanulők
használatára megszerkesztett »K é pe s é s jel kép es, s z íi. mol ó <

I könyv, s ennek kezelésére a tanítók részére kiadott rövid »Ut m uta t ö.«

Ezek hivatva vannak ar~'a hogy összetörjék azokat a. bilincseket,
amelyek a .gyérme,k' lelki erőinek természetes fejlesztését a számtanításnál
gátolták, és megmutassák azt az útat, amelyen haladva a célt örömteljes
játékokka! rövidesen és mégis biztosan elérhetjük.,

A s Képes és jelképes« számolási módszernek hibája az" hogy kis
ember találta föl és itt a mi Eldoradéukban lakik, ahol ,~ népkultűra
vivményait ~ len~zö knzöny és á tülekedő politika lábbal tiporja.

Gál.~ Tilick, Eben" Diebold és sok másféle' számoló' gép, keresik, da
nem találják meg a helyes utat. E lázas keresés azt az igazságot hir-
deti, hogy ~z elemi számtanítésunk .kezdé foka helytelen módszerek en
épül, - A gyermek' o.tt hattyja kedves jatékait a szülői háznál. -belép
az iskola koiuor falai közé, akiImoly tallÍló mpg 'kornojyubb szavaira

"feszülten figyel kezdetben. azomban a Szál'az tanítás az ö cselekedni
• vág'yó termeezerét nem elégfti ki, - figyelme lankadni kezd, "- szeme

könybe lábad, szörakozotta, bizalmatlanná, ső~' sokszor dacossá, is' válik a
a tanüója iránt. A tanírút pedig a megfeszített munkáját,követő siker-

, • telenség elkedvetle-íti, idegessé, beteggé teszi.
Mi okozta ezt a szomorú eredményt? A helytelen módszer.·

, Ne szakítsátok ela gyermeket ld ket, tl-'stet éltető elemétöl, ajáték-
tói, hanem céltudatosan, vezessétek azt.' A »Képes. és jelképes- számolás
mődszerébenjmegtalaljatok azt az, Ariadne fonalát, amelynek 'segítségével
kivezethetítek "a ~gyenge gyermeket 'a ssámtanités tekervényes Labirin-
tusaból.

A ssersék abból a föltevésből, hog{'a babék ésa képek / nagyon
, érdeklik,'~ kís tanulót, a. gyermek ismeretköréből kivalesstott hat alakot,
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béna honvéd, fiú, lábas, ló, bogár fS pók - olyan mesterileg csopor-
tosítják ötven képben, hogy azokkal az 1- 20·ig terjedő számkör minden
miveletét .nem csak kézzel foghatólag szemlélterni, hanem megj-tenűeni is
lehet. A képek a gyermek előtt mozognak, hol összejönnek, hol elvál-
nak és így mint élő számok magok hajtjék végre a műveleteket. Pl.

_ A fiú cipőt visz a cipészhez. Erről a képről azt látja a gyermek, hogy
a cipésznek két lába van,a székének három és a fiúnak kettő. Ha a
fiú közeledik a cipészhez. akkor összead (8 + 5)' 'ha pedig a ayermek
k ivonni akar, akkor v<JIlY a fiút, vagy a cipészt takarja el. Itt tehát
ama régi téves fölfogással szemben: »m e n n é l többféle tárgyon
sze m I élt ess ü n k e az a helyesebb elv jut érvényre, hoay eay
fogalmat egy oharaktensstikus képhez rögzíuünk s a gyermek figyelmet
szét nem szórjuk.

Az ilyen módon rögzüett számképen (alakra) könnyen vonatkoztat-
batunk tárgyneveket s eszközölhetüuk tál'gyszámolást. PI. A 3 + 2-(51
egy három lábú széken ülő cipész személyesíti, mert a széknek van három
lába, a cipésznek pedig kettő. Ha a cipészt letakarom (kimegy), marad
három (a szék). Ha azt kivánjuk a gyermektől, hogya laoakra szala-
got, csatot stb. képzeljen, akkor tárgyszámolást fog eszközölni.

A régi mödszer a lárgyszám és az elvont szám között kapcsolatot
nem létesített. Ez a bakugrás azt eredményezte, hogy ha a gyermek meg
is tanúit golyók kal, kűpokkal, lécekkel számolni, de azok nélkül biztos
szamolasra nem volt kép-s, mégha, pitykés meIJényt is hivott segítségül.
Ellenben ez az új mődszer a számképet mozdulattal, j •..lképpel (munkával)
jeleníti meg, Illi által a számkép 'a gyermek képzeletében elvont fogalomrriá
alakúl. Pl. Erről a képről: ) A fiú fogdossa a bogarat, - már tudunk
számolni, hogy a fiúnak '2, a bogárnak, 6 lába van stb: Ezt í~y jelení-
tem meg: két újjal a földfelé lenyúlok, mintha bogarat fogdosnék. Ez a
mozdulat eszébe juttatja a tanulonak a bogarat fogdozó fiút vagy is a
2 + 6-ot ac:8 - 6.ot stb. I

A régi módszerrel nem judtuk megmagyarázni azt sem, hog-y a
számjegy honnan kapja az értékét. mert a tört vonalú számjegyekről a
gyermek mennyiségképzRtet nem nyert. Tehát indokolás nélkül reá fogtuk •
a farkas zéróra, hogy az 9. - A )K é pes é sie 1 kép e S4' módszer
szerint a számjegyek úgy vannak szerkesztve, hogy a Pestalozsi által
divatba hozott dominós körök a számjegybe belyezvék. azokba állít juk a
meafelelő gyurma lábait. Ilyen, módon a számjegy az alakkal, a képpel
egyesülve a gyermek elött életet -nyer, hírd-tvéu annak értHkér ..

Itt előtietek két űt áll: ~gy szakadékokba vezető rideg út és egy
fákkal, virág· kkal szpgélyezett eg-yP/les üt, amely diszes parkba visz.

A ~K é P es és je) kép e sc számoló ára 60 fillér, az »Ú t-
m uta t óc: é nO fillér.

Előfíeetéet el fogad a szereő.
Csipkayné Nagy Eleonóra.
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I rod a lom .
••

Biblische Geschlchten nach dem am lichen Lehrplan für die evang. Schulen
in Ilngaru. Szerkeszt- te 8 c hol t zÖd ö n ágfalvi lelkész. Ára 90 fillér. Kiadta
C.o ri á r y Bél a, Sopron (Várkerület), kihez mindennemű tudakozódás es meg-
rendelés intézendő s ki a bevezetni. szándékoz6 iskoláknak. il etőleg tanít6knák
ingyen mutatvány-páldánnyal készséggel szolgál. - Az iskolai év kezdetén ajánljuk
bevezetésre e hézugp tlo kézikönyvet azon népiskoláknak, melyekben a vallást
a gyel mekek anyán. el vén németü I tanítják. Scho1tz Ö. könyve az egyetl'mrs vallás
tanítási tanterv alapján készüt s a 'múlt (1910) évi egyetemes gyűés. jegyző.
könyvének 86. pon tja szerint használatra engedélyeztetett.

Bibliai történetek az evang. népiskolák II. oszt. számára. lrta Has z a
J ó z s ef. Ára 30 fillér. Ugyanaz a II1.- IV. osztály számára, ára 50 fillér.
Ezen pálya díjjal kitüntetett s az eayet-mes eyűlés által engedélyezett kézikönyvek
kaphatok a szerzőnél Ujpesten, vagy Stark Nándor könyvkereskedőnél Budapesten.
Papnöv-lde-utca 3. sz,

,
Orgonaiskol~ tanítéképző-icté-etek számára. Irta MOY z il s Mik 16 s áll.

tan. kép. tanár. Ara 5 korona. Nádor Kálmán kiadása, Budapest, Károlykörút
8. szám. . .

Darwin élete, tana éa hatása. KölönÖs tekintettel a modern vil.iguézettel
kapc-ola tos bölcsésze! i é~ társadalmi kérdésekre. N i e t z sch e b ö 1cse 1 e te.
Két értekezés. IIta Kol I e r Ist v á n. Ára 1 korona.

Az Ertelm es nevelés könyve kü' önös tekintettel a szab-tos kérdezésre.
Minden nevelő, oktat 6, művelt szülő, igazság- -zolgáttatási és közigazgatási bir6,
jogász, rendőr- és esendőrtiszt útmutatója a kérdesés tudományában. Irta
Ric ing er 1 gn á c. Ára 2. korona. Megreudelhető szerzŐllél Soprenbánfalván.
(Porto kü ön 45 fillér.) ,

Mintázáei tanmenet. A népiskolai kézimunka oktatás - ag:vagmintázás
sikerét biztosíté n-gvszabásű munkát : .Min t á z á s i Tanmenet"-et állí-

tott össze PS adott ki Hargita Nándor. székel.' udvarhelyi áll. kö- és agy,igipari
szakiskolai igazgató, szebrász. Szerzöuek ezen, az agyagmintázás minden részle-
tét felölelő értékes munká a k6t részbEíl áll: a mintávás tanítására vonatkeze
összes tudnivalókat magában fnglal6 Ve z é r fon al b 61 és a gyakorlati ki vi-
telhez tuiutávat ado 48 drb gy sr. mint . és 14 drb fali rajzlabp61. - Nemcsak
a sza-ember, de a népiskolai tá gy körrel teljesen ismflrő~ és otthonos gyakor.
lati tanító munká a is ez a Tali men t, mart szerzője a SI ékely udvar helyi sz .kis-

Ikolai tanulókat, tov bhá . az elemi népiskolai és als6bb osztályú középiskolai
tanul6 iljú~ágot már esztend 1) k 6ta tai.ít] a a miuiazásra. Az elismeréssel adóz6
bírálat alapján a Mintázási Tanmenettel a vallas- és közokt .tásügyi mi. iszterium

- 3282 ""':911. számú rendel tével enged-tyeste és II ta' eszKözök j gyzékébe fe'-
vette, - Az egész munka ára 75 korona, melyex i~ oák részére, a h lyi kiván-
ságok ezerinti rászlet fizeté me lett is sz .llít a szerző!! Megjegvezte.ik
azonban, hogy ezen árban a szállítási. csomavoláai és lárlaköltségek nincsenek
beleszámítva. - MeHenrleÚsi cim: Har g ita N á n dor állami szakiskolai
igazgat 6 Székelyudv ..rhely. Mfllegen ajánljuk ezen kivál6 szakmunkát az érdekeltek
ügyelmébe. '.,
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Szíves tudnmásúl. A fiúkézimunkáv-al (sz lö id) foghlkoző kartársaimat
tisztelettel értesítem.vhogy K, ráaebesről val» távo\ásom~al a szlöjd nuukáim

, kiadóhi atalat Miskolczra (Zsolcai-u. 32. sz 1. em.) tettem áto Ide kérem a
megrendeléseket és a levelezés.eket; kivágott bajtogaté ilapbél, munkafüzerhfíl is
min: apé dány innen kérendő. - Szl Ö j d g Ya kor lat okI. ré':ze, az elemi
isk, I-III. OSJ;t. kézimuakái, alakítasi utasítassal, 412'ábJá,al. Ara:,l'kor~na
40 fill. Portó 10 fillér. '- Szl Ö j d g .v a k o r l.a tok: II réze, az -lemi iskola
IV -VI. oszt. kézimunkái. , Alakítási utasít issal, a szöveg közé nyomott 583
ábrával, néllY' ív kőnyomato- mallék lettel = 2 kor. 40 fill. Porló 10' fillér. -
Földrajzi Plasztikák. A földrajzi alapfogalmak alakításai agyagból. A
megye domború t-rképének elkészítése falemezbdl, ' (100 ábra) Ára 1 ker. 40,

'portó 10 fill. Kartársi tisz elettel Miskolcz, Biró Sándor, áll. tanft9, szlöjd ~a\\-
folyam vezető. I

V ef gye se: k.
\

Az. ágh. evang. tanárok és tanltók ,orsl. egyesülete elemi ískulal szak-
o~ltál.yanak ez idő szerinti enökét A 1 ex) IL a j o 8 ta közoktatásügyi miniszter
az evangelikus tanítóság képviseletében meghívta a tanítók fízétés rendezése
ügyében tartandó tanácskozásra, Egyelőré nem a dicsöség érzete dagasztja keb-
lünket, hanem a jólesp' megnyugvás, hogy nem 1, ellett ismét szégyenkezve félre
állnunk a -meghivás elöl.

I

Pályázati hirdetmény.
,1 , .1 )

A sárszentlőrinci ágo hitv, ev egyházközség a kebelében
nyugdíjazás folytán megürűlt 2. SOl'SZ. \ . I

kántorta~ítói allá,sra

. '

pályázatothirdet. _
Kötelesség: az alsó három osztalynak és (felerészben) 'az

, ismétlősöknek 'oktatasa s ákántori teendők' felének végzése.
Javadalom: készpénz, munlravaltsag és természetbeni járú-

lék összesen 1429-70 Kértékben; 14 szobás lakás, gazdasági
épület, udvar és kert. . -' ,

Pélyazatok szeptember hó 20-ig alulirt isk. széki elnöknél
nyujtandok be. '

Személyes bemutatkozas kivanatos.
Sarszentlórinc, 1911!'aug~' 28.

, \ Bok,ár- László
ev. .leíkész, .


